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Resum 

El projecte consisteix en el desenvolupament d'un sistema 
MES per a la indústria farmacèutica enfocat cap a 
fonaments de la indústria 4.0. Aquest sistema 
s'implementarà en un procés real. 

1. Introducció 

Per començar l’ideal és definir que és un sistema MES i en 
què es diferencia d’un SCADA o HMI. 

Dintre dels sistemes d’automatització tenim una branca la 
qual consta dels sistemes de gestió de la producció que 
treballen amb la informació recollida de la planta. Aquests 
sistemes estan formats principalment per ERP’s (Enterprise 
Resource Planning), sistemes de planificació de recursos 
empresarials i pels sistemes MES (Manufacturing 
Execution System), sistema enfocat cap a l’execució de la 
fabricació.  

Els ERP's són un conjunt d'eines vinculades a una base de 
dades en la que es recull informació de les comandes i 
transaccions comercials d'una companyia. Al tenir aquestes 
dades ordenades, l'usuari pot realitzar consultes i anàlisis en 
temps real, obtenint d'aquesta manera els paràmetres 
essencials per al negoci tals com els recursos disponibles o 
el progrés de les comandes. 

El sistema MES pretén unir les sortides (outputs) del 
sistema ERP amb les entrades (imputs) del procés. Utilitza 
la informació online per aplicar en cada moment els 
recursos disponibles als requeriments del sistema de 
producció.  

Bàsicament, el sistema MES és un software que funciona 
com una extensió del sistema ERP, però orientat cap a 
l’execució de la producció. Tradueix el pla empresarial, 
establer per l’ERP, a un pla d’execució per a la planta.  

A diferència d’un HMI o un SCADA que són simplement 
interfícies de monitoratge i control de la màquina o del 
procés, un sistema MES crea una connexió entre el procés i 
els plans empresarials i productius de la fàbrica. 

2. Definicions 

Com que aquest sistema ha de ser instal· lat en un procés 
real, moltes de les seves característiques han sigut 
imposades pel client, traient certa llibertat a l'hora de 
desenvolupar-lo. 

Les característiques del sistema venen definides, 
principalment, en dos documents. El primer d'ells és 
l'anomenat HS (Harware Specifications), en el qual 
s'estableixen els requisits físics i tangibles que ha de tenir el 

sistema, tals com materials empleats, marques de 
component o dimensions entre d'altres. Per altra banda està 
el document de les SS (Software Specifications), el qual és 
el que més ha definit el sistema i que és on trobem 
les especificacions mínimes del programa a desenvolupar. 
Es poden resumir aquests dos documents en una sèrie de 
punts que haurà de complir el sistema per a poder ser 
validat pel client: 

• L’automatització del procés es farà amb un PLC de 
la marca SIEMENS, el qual farà els registres des 
de les diferents variables del procés. 

• Les dades han de ser emmagatzemades en un 
entorn segur on aquestes siguin invulnerables. En 
compliment de la normativa CFR 21 Part 11. 

• Ha de poder fer còpies de seguretat de les dades 
emmagatzemades. 

• Disposar d’un gestor de receptes, amb el qual 
aquestes es puguin crear, editar, validar i transferir 
al procés. 

• Visualització de les variables, tant en taules com 
en gràfiques. 

• Ha de poder generar informes de la producció i els 
ha de poder exportar en format “.PDF”. 

• Permisos d’accés a determinades funcions de 
l’aplicació. 

Agafant aquests punts com a referència es va procedir al 
desenvolupament del sistema. 

3. Origen de dades 

Tal com s’ha plantejat en les definicions del sistema, perquè 
aquest pugui ser validat, s’han d’emmagatzemar les dades 
del procés en un entorn segur e invulnerable. L’entorn 
escollit ha sigut l’emmagatzemat d’aquestes en una base de 
dades SQL Server. 

Treballant amb una base de dades es garanteix que les 
dades no seran alterades, ja que per accedir a elles és 
necessari identificar-se.  

Treballar amb la base de dades de SQL Server permet certa 
flexibilitat pel que fa a la ubicació de l’origen de dades, ja 
que aquest es pot ubicar en l’ordinador local, en un servidor 
o inclús en el núvol de Microsoft AZURE. 

Un dels problemes que es van haver de resoldre va ser el 
del registre d’esdeveniments realitzat pel PLC. L’autòmat 
emmagatzema aquests registres en un arxiu “.CSV”, el qual 
és fàcilment alterable i no dóna compliment a la normativa 
CFR 21, pel que fa a l’emmagatzemament de les dades. 



Per a resoldre-ho, en el desenvolupament de l’aplicació, es 
va annexar un codi, el qual s’encarrega de guardar el fitxer 
que conté el registre dels esdeveniments en la base de 
dades. 

Tant l'aplicació com el PLC treballen sobre la mateixa base 
de dades, lo qual facilita el flux de dades entre aquests 
dos. Gràcies a això l'aplicació té accés en temps real als 
paràmetres del procés i també és capaç de transferir dades, 
tals com receptes o planificacions cap al procés. 

En el cas que l'origen de dades s'ubiqui en l'ordinador local, 
aquest flux de dades només es pot realitzar amb l'ordinador 
local. Si la base de dades estigues ubicada en un servidor 
local, es podria realitzar aquest flux de dades amb qualsevol 
ordinador de la xarxa local que disposi de l'aplicació. I per 
últim, si la base de dades estigues localitzada en el núvol, el 
flux de dades és possible amb qualsevol ordinador del món 
que disposi de l'aplicació. 

4. Permisos d’usuari 

Com a requisit del client, l’aplicació disposa d’un sistema 
d’identificació de l’usuari enregistrat per a permetre o 
denegar l’accés a certes funcions d’aquesta.  

El nivell de premis de l’usuari el determina un paràmetre 
numèric vinculat al nom d’usuari. 

Per a conèixer permís d’accés i el nom d’usuari, l’aplicació 
accedeix a una taula de la base de dades la qual només 
conte l’usuari enregistrat en aquell instant. En funció del 
codi de permís l’aplicació decideix si l’usuari pot o no 
accedir a determinades funcions. 

5. Aplicació 

Com ja s’ha mencionat anteriorment, l’aplicació té accés a 
la mateixa base de dades que l’autòmat, lo qual possibilita 
l’accés a paràmetres d’aquest en temps real, des de 
qualsevol ordinador que disposi de l’aplicació i que sigui 
capaç d’accedir a la base de dades. Això agilitza el flux de 
dades entre els responsables de la planificació i la planta, 
podent transferir receptes i observar en temps real els 
paràmetres i com reaccionen aquests a la recepta carregada. 

Per a crear un lot és necessari carregar una recepta validada 
a l’autòmat i assignar-li el número de lot. Tots els altres 
paràmetres del lot es generen automàticament. 

És possible fer una planificació dels lots que es vol produir, 
els quals s’aniran executant segons l’ordre cronològic de 
creació, un cop finalitzats es generarà un informe de 
producció automàticament i s’exportarà en forma d’un arxiu 
“.PDF” a la ubicació desitjada.  

L’aplicació també permet la visualització de l’informe de 
qualsevol lot que estigui finalitzat de manera manual i 
també permetrà la seva exportació en forma d’arxiu. Així es 
garanteix que en el cas d’extradició d’algun informe, aquest 
es podrà tornar a generar sempre que es mantingui la base 
de  dades. 

Es disposa d’un gestor de receptes amb el qual l’usuari pot 
crear receptes noves, editar paràmetres de receptes existents 
i validar les receptes. La validació de les receptes només la 
pot fer un usuari amb permisos suficients i que no sigui el 
mateix que va realitzar l’última modificació. 

El gestor de receptes de l’aplicació també serà capaç de 
borar les receptes. Però per complir la CFR 21 la recepta 
borada no és borra realment, sinó que simplement es deixa 
de visualitzar en l’aplicació. D’aquesta manera si en un 
futur es vol consultar aquesta recepta és possible recuperar-
la. 

Es disposa d’un apartat completament dedicat a la 
visualització de tots els registres realitzats pel PLC, on 
aquests es poden visualitzar en taules o gràfiques i poden 
ser filtrades per temps o tipologia de variable. 

La interfície de l’aplicació s’ha realitzats perquè sigui 
intuïtiva i atractiva per l’usuari. S’ha fet d’una manera de 
que l’usuari sigui capaç de, amb un cop d’ull en quina part 
de l’aplicació es troba. 

6. Registrador 

Coma a part complementaria del projecte s’ha realitzat un 
registrador basat en plataforma arduino, el qual és capaç de 
llegir sensors analògics industrials, tant de corrent com de 
tensió, i emmagatzemar-les les lectures en una base de 
dades.  

Aquest element no s’implementa en el procés real, s’ha 
realitzat amb l’idea de que sigui capaç de substituir l’acció 
del PLC com a registrador en processos més antics i 
rudimentaris.  

La transferència de les dades entre el registrador i la base de 
dades es realitza mitjançant un servidor web. El registrador 
penja les lectures dels sensors en un servidor web. Tot 
seguit, l’aplicació accedeix periòdicament a aquest servidor 
web i carrega els valors penjats allà a la base de dades. Un 
cop els registres estan a la base de dades poden ser tractats 
de la mateixa manera que els registrats pel PLC. 

7. Industria 4.0 

La indústria 4.0 o la quarta revolució industrial, és la que es 
basa en des-formalització de la indústria convencional per 
passar a una indústria en la qual tots els processos estiguin 
interconnectats.  

Tres dels pilars d’aquesta indústria són el BIG DATA, el 
IOT (Internet Of Things) i el CLOUD. El primer es basa en 
l’emmagatzemament massiu de dades del procés.  El segon 
es basa en la idea de que tots els processos i màquines han 
d’estar connectades a la xarxa per a poder intercanviar 
informació. I per últim tenim el CLOUD, el qual consisteix 
en l’emmagatzemament de les dades al núvol, perquè 
aquestes puguin ser accessibles en qualsevol moment i des 
de qualsevol punt del planeta. 

L’objectiu de tot el sistema, però principalment del 
registrador, és modernitzar processos per a poder adaptar-
los a aquesta nova revolució industrial.  

Amb el registrador connectem la màquina a la xarxa i amb 
l’ajuda de l’aplicació transferim les dades a una base de 
dades, la qual es troba al núvol. D’aquesta manera es pot 
conèixer millor el procés i detectar defectes e ineficiències 
per a poder prendre mesures per a millorar-lo. 


