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Automatització

Definició segons
Automatització 
….
2 AUTOM/ECON/SOCIOL Aplicació d'automatismes per tal d'aconseguir que parts 
importants, i àdhuc la totalitat, d'un procés de producció augmentin laimportants, i àdhuc la totalitat, d un procés de producció augmentin la 
rendibilitat fent que es mantingui un nivell uniforme de qualitat. 

Automatisme
….
2 AUTOM Element o conjunt d'elements que, degudament aplicats a una 
operació, a una màquina o a un procés, tenen la propietat de convertir‐lo en 
automàtic. 

Automàtic
….
3 adj AUTOM Que funciona o actua mecànicament, sense la intervenció de 
l'home. 
f è è d l à
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4 f AUTOM Ciència i tècnica dels sistemes automàtics. 
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Manufacturing Processes

FABRICA
Materials

P d tFABRICA

(Equips/Instal∙lacions)
Energia

Mà d’obra

Productes

Pèrdues
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Tecnologies en els processos de 
f b ófabricació

M à i• Mecànica
• Neumàtica
Hid à li• Hidràulica

• Electricitat, electrònica
Fí i / í i• Física/química

• …

Objectiu:  Integració
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TIPUS DE PROCESSOS

• Processos Químics
• Energia Eléctrica

CONTINUS
Energia Eléctrica

• Fabriques de peces de cotxesFabriques de peces de cotxes
• Electrodomèstics

DISCRETS

BATCH/LOTS
• Forn

• Medicines

• Muntatge de cotxes

• Pa
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Fabricació Rígida vs Flexible

RIGIDA Flexible manufacturing system
(FMS) 

Producció de series llargues d’un 
nombre reduït de productes.

Producció de series curtes d’un 
nombre elevat de productes

• Equipament específic
• Instal∙lacions fixes

Alta prod cció

• Equips reprogramables
– Robots 

CN– Alta producció
– Inicialment car
– Sense canvis (cars)

– CN
– PLC

• Instal∙lacions reconfigurables
Producció mitja i baixa– Producció mitja i baixa

– Cost inicial baix
– Adaptable
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Fabricació Rígida vs Flexible

E i

Quantitat

Equip.

Espec.
Equip. CN

de producte

q p
CN, 
Robot

Robot CN 
Operaris

Operaris

VersatilitatRígida Flexible
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Computer Integrated Manufacturing 
(CIM)

ibl d fi i ióPossible definició:

“Estratègia dinàmica que integra persones,
processos, informació, estructures i tecnologies
per a proporcionar un mètode més eficaç de
gestió i poder guanyar una o varies avantatges
competitives per a la empresa ”

AUIN 8Introducció a la automatització



Piràmide CIM

El flux de la informació és la clau del bon funcionament.
Flux Vertical Flux HoritzontalFlux Vertical Flux Horitzontal

Descendent  Peticions i ordres realitzades per un nivell 
superior.
Ascendent  Informes sobre l’execució de les ordres rebudes.

Intercanvi d’informació entre 
entitats dels mateix nivell
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Nivell 0 – Maquinaria o Procés

Conjunt de subprocessos, maquinaria o dispositius en general, amb els queo ju de subp ocessos, aqu a a o d spos us e ge e a , a b e s que
es realitzen les operacions elementals de producció ó interactuen amb el
procés.

Aquests inclouen:
Maquinaria: Fresadores, robots, controls numèrics, reactors, etc...
Sensors terminals instruments de mesura video càmeres etcSensors, terminals, instruments de mesura, video càmeres, etc...
Actuadors: Motors, Cilindres neumàtics, calefactors, etc...
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Nivell 1 – Automatització o Camp

El tit i l l t d d t i t l d l i à iEl constitueixen els elements de comandament i control de la maquinària
i dispositius del nivell 0.

Entre ells trobem els Autòmats Programables o PLC’s, microprocessadors,
lògica cablejada, sistemes de control numèrics targetes de control,
ordinadors industrials, etc...

Controla i recull informació directament del nivell 0, i proporciona l’estat
al nivell 2.al nivell 2.
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Nivell 2 – Cèl∙lula ó Supervisió 
Trobem els sistemes que realitzen la supervisió i control de la produccióTrobem els sistemes que realitzen la supervisió i control de la producció.
S’utilitzen PCs industrials, PLCs de gamma alta, etc..., i en aquest nivell podem 
trobar els programes SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

Tasques:

• Supervisió
• Adquisició i tractament

• Coordinació del transport
• Aprovisionament de línies• Adquisició  i tractament 

de dades
• Control de qualitat 
• Control de producció

• Aprovisionament de línies
• Manteniment correctiu i 

preventiu 
• Control de les ordres de treball• Control de producció 

• Gestió d’alarmes 
• Control de les ordres de treball
• Programació a curt termini
• etc... 

E d d’ ió i l’ d l i ll 1Emet ordres d’execució i rep l’estat del nivell 1.

Rep programes de producció, qualitat, manteniment… del nivell 3 i retorna les 
incidències (ordres de treball, estat de les màquines, estat de la producció,…) 
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Nivell 3 – Planificació o Planta

Aquest nivell s’encarrega del disseny i la gestió en que s’estudien les ordres
de producció que seguiran els nivells inferiorsde producció que seguiran els nivells inferiors.
Realitza tasques de: programació de la producció, gestió de compres,
anàlisis de costos de fabricació, control d’inventaris, gestió dels recursos,
gestió de qualitat, gestió de manteniment, etc...gestió de qualitat, gestió de manteniment, etc...

Proporciona programes al nivell 2 i, d’aquest, rep les incidències de la plantap p g q p p

Rep del nivell 4 informació sobre comandes en curs, previsions de vendes,
informació d’enginyeria de (producte i procès),... I envia al nivell 4
informació sobre el compliment de programes, costos de fabricació, costos
d’operació, canvis d’enginyeria, etc...
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Nivell 4 – Corporatiu ó Factoria

Gestiona el funcionament complert de la empresa.
Les seves tasques poden ser: funcions administratives i financeres, gestió
comercial i marketing gestió de recursos humans planificació estratègicacomercial i marketing, gestió de recursos humans, planificació estratègica,
enginyeria del producte, enginyeria del procès, gestió de tecnología, gestió de
sistemes d’informació, recerca i desenvolupament (I+D), comunicar les diferents
plantes mantenir relacions amb proveïdors i clients proporcionar les consignesplantes, mantenir relacions amb proveïdors i clients, proporcionar les consignes
bàsiques per al disseny i la producció de la empresa, etc...

Envia informació al nivell 3 sobre la situació comercial (comandes i previsions)Envia informació al nivell 3 sobre la situació comercial (comandes i previsions),
informació d’enginyeria de producte i de procès, etc..., i rep del nivell 3
informació sobre el compliment de programes, costos de fabricació, costos
d’operació, canvis d’enginyeria, etc...p , g y ,
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Conclusions

• La automatització és un àrea de la
enginyeria que integra diferents tecnologies
para millorar la producció en las fàbriques i
el confort de la gent.el confort de la gent.
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Un sistema automatitzat consta de dues parts fonamentals:

Parts d’un sistema automatitzat
Un sistema automatitzat consta de dues parts fonamentals:

 La Part Operativa és la part que actua directament sobre la màquina. 
Està formada pels elements que fan que la màquina es mogui i realitziEstà formada pels elements que fan que la màquina es mogui i realitzi 
l’operació desitjada.

 La Part de Comandament sol ser un PLC (Programmable Logic ( g g
Controller) o autòmat programable (tecnologia programada), encara 
que fins fa poc s’utilitzaven relés electromagnètics, targes 
electròniques o mòduls lògics pneumàtics (tecnologia cablejada)g ( g j )

Els elements que formen la part operativa són:

 Sensors o transductors

 Accionadors i preaccionadors (Actuadors i preactuadors)
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Sensors i transductorsSensors i transductors
Són els elements que capten l’estat del sistema o els events que succeeixen en
ell Detecten una magnitud física (posició pressió temperatura cabal velocitatell. Detecten una magnitud física (posició, pressió, temperatura, cabal, velocitat,
acceleració, etc.) i la transformen en un senyal (normalment elèctric) capaç de
ser interpretat pel sistema.

Es poden classificar en funció del tipus de senyal que transmeten en:

o Sensors digitals:o Sensors digitals:

 Binaris o de tot o res: Subministren un senyal binari de si/no. 
(electromecànics, òptics, inductius, capacitius,...)( , p , , p , )

 Binaris numèrics: Transmeten valors numèrics en forma de 
combinacions binàries. (encoder)( )

o Sensors analògics: Subministren un senyal continu que és fidel reflex de la 
variació de la magnitud física mesurada. (termoparell)

o Sensors temporals: Retornen el valor codificat en un senyal temporal (PWM)



A i d dAccionadors o actuadors
L’accionador és l’element final de control que actua sobre el procés.

Els accionadors solen ser:
o Elèctrics: requereixen energia elèctrica. (motors, resistències…)

o Pneumàtics: utilitzen l’energia de l’aire comprimit. (cilindres pneumàtics,
motors pneumàtics…)

o Hidràulics: utilitzen l’energia de fluids líquids, normalment oli. (cilindres
hid à li )hidràulics…)

Els preaccionadors són sistemes que es troben en una etapa entre el senyal de
comandament i l’accionador Solen ser amplificadors o els dispositius quecomandament i l’accionador. Solen ser amplificadors o els dispositius que
tradueixen els senyals d’un tipus a altre, per exemple, poden convertir senyals
elèctrics a pneumàtics. Durant el disseny del sistema de comandament,
normalment es pren el conjunt d’accionador i preaccionador com un solnormalment es pren el conjunt d accionador i preaccionador com un sol
dispositiu actuador.



Variació en el temps de les magnituts físiques

Dades estàtiques Dades dinàmiques

Dades transitòries Dades aleatòries



Senyals analògiques

Senoidal (alterna) freqüència constant unipolar

continua
bipolar



Sensors analògics

Els sensors analògics retornen un valor analògic d’infinits valors de tensió o
de corrent, proporcionals a la magnitud a mesurar.
Entre d’altres magnituds poden mesurar:Entre d altres magnituds poden mesurar:

 Longitud, distància o desplaçament
 Força Força
 Pes
 Pressió
 Cabal

Els valors típics industrials són:
– Bipolars

 -10 a 10 VCabal
 Velocitat
 Temperatura
 ....

 -10 a 10 V
 - 5 a 5 V

– Unipolars
 0 a 10 V0 a 10 V
 0 a 5 V
 4 a 20 mA
 0 a 20 mA



Sensors Analògics

Sensor doble de
Conductivitat i 
Temperatura 4 20mATemperatura 4-20mA

8



Sensors digitals binaris numèrics. Transmissió sèrie i paral∙lel
Els sensors binaris digitals transmeten la informació del senyal codificat en forma
digital per mitjà d’un medi de comunicació sèrie o paral·leldigital per mitjà d un medi de comunicació sèrie o paral lel.

En la transmissió sèrie, el valor es
t t bit bit i t l d ttransmet bit a bit en intervals de temps
prefixats. Només és necessari un sol
canal de comunicació per a tots els
bits.bits.
En l’exemple es transmet el valor 35
en decimal que correspon al valor
10011 en binari, en forma sèrie
t t t i l bittransmetent primer el bit menys
significatiu (LSB).

En la transmissió en paral·lel, el bits corresponents
al valor es transmeten de forma simultània alal valor es transmeten de forma simultània al
mateix temps. En aquest cas és necessari un
canal de comunicació per a cada bit.



Sensors digitals binaris numèrics. Encoders
Els encoders son els sensors digitals binaris numérics industrials més utilitzats.g

Hi ha dos tipus: 

 Incrementals Incrementals

• Donen polsos en sortida sèrie en funció de l’àngle de l’eix de rotació i 
aquest gira, o de la posició si es desplaça linealment.q g , p p ç

• No donen valor de sortida si l’eix està parat.

• És necessari un comptador per a conèixer la posició de l’eix• És necessari un comptador per a conèixer la posició de l eix

 Absoluts
• Donen una sortida codificada en paral·lel, indicant la posició angular de 
l’eix.



Encoders incrementalsEncoders incrementals
Els encoders incrementals angulars retornen polsos en funció de l’angle de l’eix de

Érotació mentre aquest gira. Si no gira, no dóna polsos. És necessari un comptador
per a conèixer la posició de l’eix.
Solen tenir 3 sortides: A, B i Z.

Les sortides A i B retornen polsos i estan desfasades normalment 90 graus ContantLes sortides A i B retornen polsos i estan desfasades normalment 90 graus. Contant
els polsos de qualsevol de les dues i coneixent la seva resolució de polsos per
graus, es pot conèixer el valor de l’angle de l’eix. Comparant els dos senyals A i B
mentre gira, i en funció de quin senyal es detecta primer, es pot conèixer el sentit de

’gir de l’eix.
La sortida Z serveix com a posició de referència per a inicialitzar o ajustar l’error del
comptador dels polsos.



Encoders incrementalsEncoders incrementals

• Unidireccionals
Sentit horari

T
• Donen una sola sortida A.

• No es pot determinar el sentit 
de gir

A

B
de gir.

– Bidireccionals

• Donen dues sortides sèrie A y B.

Z

Sentit antihorari

• Es distingeix el sentit de gir per 
la diferencia de fase.

Sortida de pas per zero

A

B
– Sortida de pas per zero

• Un pols per volta de Z. Z



Encoders incrementalsEncoders incrementals

Lineal Angularg



Encoders absolutsEncoders absoluts

Els encoders absoluts retornen el valor en la sortida de forma
paral·lela.
En el cas dels encoders absoluts angulars, retornen la posició angularEn el cas dels encoders absoluts angulars, retornen la posició angular
de l’eix en qualsevol moment, encara que estigui aturat sense girar.

Podem trobar amb codificació binaria i amb codificació Gray per a evitar errors 
en el canvi de valor



Encoders absolutsEncoders absoluts
Gray1

2 3
4Bi i 0 1 y

0

15

1 4
5

6

Binari

27
15 6

7

13

14

36
8

9
1011

12

133

45

6

En binari poden variar tots el
bits de cop.

En codi Gray només varia un bit
entre cada valor. Sempre varia
el de més a la dreta que siguiel de més a la dreta que sigui
possible.



Encoders absolutsEncoders absoluts



Encoders Aspectes de muntatgeEncoders. Aspectes de muntatge
•No cablejar les línias d’alimentació de l’encoder junt a les de potencia o alta tensióNo cablejar les línias d alimentació de l encoder junt a les de potencia o alta tensió.
•Per a allargar el cable considerar la freqüència de treball. Pot distorsionar-se la forma d’ona.
•Quan es connecta o desconnecta l’encoder es pot generar un pols erróni. Esperar 100 ms.

S’han de tenir en compte les petites toleràncies en l’acoblament 
entre l’eix del motor i del encoder.
• Tolerància d’excentricitat

Distancia radial entre els eixos de l’encoder i del motorDistancia radial entre els eixos de l encoder i del motor.
• Tolerància d’inclinació

Àngle entre els eixos de l’encoder i el motor.
• Tolerància de desplaçament axial

Acoblament flexible

Sortida de pas per zero

Distància axial entre els eixos de l’encoder i del motor.
Existeixen acoblaments de plàstic i de metall.

L’ajust de la posició inicial és senzilla amb la sortida
Z

Sortida de pas per zero
Acoblament oldham

de pas per zero i el xamfrà o xaveta de l’encoder i/o
del motor

Eix de l’encoder amb xamfrà 
o xaveta indicant l’origen



Senyals temporalsSenyals temporals
En els sensors amb sortida temporal, el valor pot anar codificat en freqüència o en fase d’un
senyal sinusoidal, o pot anar codificat en freqüència, relació nivell alt/baix (PWM), duració de
l’impuls, número de polsos en un senyal quadrat, …

Amplada de polsos (PWM)Amplada de polsos (PWM)
Modulació en fase PSK

Durada de l’impulsCodificat en freqüència de senyal sinusoidal (FM)



Sensors temporalsSensors temporals
Exemple de sensor amb sortida PWM

"ECHO" Ultrasonic Distance Sensor Features
• Range: 2 cm to 4 m
• Accurate and Stable range data

D t l i E li i t d• Data loss in Error zone eliminated
• Modulation at 40 KHz
• Triggered externally by supplying a pulse to the signal pin
• 5V DC Supply voltagepp y g
• Current - <20mA
• Bidirectional TTL pulse interface on a single I/O pin can 
communicate with 5 V TTL or 3.3V CMOS microcontrollers

E h l iti TTL l 87 i i t 30• Echo pulse: positive TTL pulse, 87 µs minimum to 30 ms 
maximum(PWM)



Sensors digitals binarisSensors digitals binaris

Els més utilitzats són els coneguts com a interruptorsEls més utilitzats són els coneguts com a interruptors
de proximitat.

Un interruptor de proximitat detecta un objecte sense
necessitat de contacte físic amb ell.

Al detectar retornen un senyal binari 0 o 1, en nivells
de tensió estàndards com 0=0v 1=24vde tensió estàndards com 0=0v, 1=24v.

Es basa en la variació dels camps elèctricsp
(capacitius), electromagnètics (inductius) o magnètics,
en la reflexió d’ones lluminoses (òptics) o sòniques
(ultrasons), o per contacte (electromecànics).



InductiusInductius

Núcleo de ferrita

Detecta materials metàl·lics a
Oscilador

Detecta materials metàl lics a
poca distància.

Bobina

Núcleo de ferrita

El sensor genera un camp
magnètic amb corrents de
F lt l i t tFocault, que al interactuar
amb el material metàl·lic
aquest varia i permet detectar

Bobina
aquest varia i permet detectar
el material.



CapacitiusCapacitius
Detecten qualsevol tipus de material a poca distància i es basa en la variació d’un 
camp elèctric generat per la capacitat del sensor.p g p p

Una capacitat o condensador està format per dos plaques conductores separades 
por un dielèctric (material no conductor).

+ -A

ε0: permitivitat del vuit p≈ 8,854187817... × 10−12 F·m−1

t t di lè t i iti it t l ti d l t i l

+

+
+

-

-
- Algunes constants dielèctriques (εr)

Acetona 19 5

· ·r o
AC
d

 

εr: constant dielèctrica o permitivitat relativa del material 
dielèctric entre les plaques
A: el àrea efectiva de las plaques
d: distància entre les plaques o espessor del dielèctric

Acetona 19.5
Aigua                          80
Aire                               1.000264
Alcohol                         25.8
Amoníac                    15-25
Benzina 2 2Benzina                          2.2
Cendra                       1.5-1.7
Fusta  seca                  2-7
Fusta  verda              10-30
Márbre                       8.0-8.5

La capacitat depèn de la longitud i àrea de les plaques, i de
la capacitat específica del dielèctric.

El dielèctric té una capacitat específica respecte a la de l’aire Mica                          5.7-6.7
Oli de transformador 2.2
Paper                             1.6-2.6
Sal                                  6.0
Solucions aquoses 50-80

El dielèctric té una capacitat específica respecte a la de l aire
que es 1.

Qualsevol variació d’aquests paràmetres provoca la variació
de la capacitat i aquesta és detectada pel circuit del sensor Solucions aquoses     50 80

Sorra                            3-5
Vidre                            3.7-10

de la capacitat i aquesta és detectada pel circuit del sensor



MagnèticsMagnètics
Es comporta com un interruptor normalment obert elEs comporta com un interruptor normalment obert el 
qual al entrar en un camp magnètic (normalment un 
imant permanent) tanca els seus contactes i permet el 
funcionament del circuit al que estigui connectat, però 
al sortir d’aquest camp torna a la seva posició normal.

Funcionament normal Funcionament barrera



UltrasonsUltrasons

Els sensors ultrasònics funcionen emetent i rebent ones de só d’altra 
freqüència. La freqüència generalment és de 200kHz, un valor massa 
alt per a ser detectat per la oïda humana.

S’utilitzen per a detectar objectes a distància, ja que aquests sensors 
tenen una zona cega on no poden detectar amb fiabilitat els objectes.

En algunes aplicacions les ones poden travessar els materials a mode 
de radar i permeten detectar irregularitats, com poden ser les bosses 
d’aire en el seu interior. És similar al sistema utilitzat en les ecografies.

Mode oposat M d difúp Mode difús



Sensors electromecànicsSensors electromecànics
La finalitat és de funcionar com interruptors per a establir oLa finalitat és de funcionar com interruptors per a establir o
interrompre un contacte elèctric mitjançant l’acció de una força
mecànica externa per contacte.p

Normalment funcionen com a polsador o palanca



ÒpticsÒptics
Els sensors òptics, o fotoelèctrics, poden definir‐se com un dispositiu capaç de detectar la
presència o absència d’un objecte, o qualsevol canvi en les seves característiques físiques (posició,
color, mida, ...) utilitzant únicament llum i sense necessitat de contacte físic amb l’objecte.

Estan formats per un emissor que emet la llum i un receptor que la rep.

L’ ti ió d l tid t d t t ll d i d d t t llL’activació de la sortida pot ser per detectar llum o per deixar de detectar llum.

Emisor Receptor
Emisor

Receptor

Igual que els sensors ultrasònics, poden funcionar en mode oposat o difús. També
tenen una zona cega on no detecten.

Permeten una detecció des de pocs centímetres fins a varis centenars de metres enPermeten una detecció des de pocs centímetres fins a varis centenars de metres en
funció del tipus de tecnologia òptica utilitzada i l’aplicació.



Mètode de Detecció
• Barrera
• Reflex• Reflex

– Reflexió Polaritzada.
• Reflexió Difusa• Reflexió Difusa

– Amb supressió de pla posterior BGS (Background Supression).
– Amb supressió de pla anterior FGS (Foreground Supression).Amb supressió de pla anterior FGS (Foreground Supression).
– Posició d’objecte PSD.
– Fotocromàtiques.

• Detecció de marques.
• Detecció de color.



Òptics de Barrera
L’ i i l t t d’ i iL’emissor i el receptor consta d’un emissor i un 
receptor separats en diferents encapsulats.

• Llarga distància.

• Gran selectivitat respecte a la p
mida de l’objecte.

• Alta resistència a ambients difícilsAlta resistència a ambients difícils.

•Detecta objectes opacs.

•Doble cablejat: Emissor i receptor.



Reflexió amb mirall
L’emissor i el receptor estan al mateix encapsulat. La llum 
emesa és reflexada per un mirall i al ser interrompuda (o 
modificada) l’objecte és detectatmodificada), l objecte és detectat.

La posició i la mida del mirall influeixen en la zona de 
detecciódetecció.

Amb el dispositiu adient, es poden detectar objectes 
transparents (petites variacions de la llum emesa) i objectestransparents (petites variacions de la llum emesa) i objectes 
brillants (llum polaritzada).



Reflexió polaritzada amb mirall

La llum polaritzada vibra només en un únic pla.
Si l'emissor polaritza la llum en horitzontal, elSi l emissor polaritza la llum en horitzontal, el 
receptor filtra la llum que li arriba en polarització 
vertical.
El mirall reflector modifica la llum polaritzada enEl mirall reflector modifica la llum polaritzada en 
horitzontal a vertical per la seva construcció triédrica.
Al detectar un objecte brillant, aquest no canvia la 
polaritat de la llum emesa cosa que fa que alpolaritat de la llum emesa, cosa que fa que al 
receptor no li arribi correctament polaritzada.

Llum emesa
Polarització horitzontal

Llum reflexada per el mirall
Polarització vertical



Reflexión difusa

Detecten la energia reflexada per l’objecte. No necessita mirall, ja que l’objecte
reflexa la llum cap al receptor.

d ll fl d d è d l’ b l l f lLa quantitat de llum reflexada depèn de l’objecte, el seu material, forma i color.

La distancia de detecció varia en funció del color de l’objecte, com poden ser els
objectes negres, que reflexen poca llum. Aquest efecte es pot contrarestar amb
l’ajust de sensibilitat.

Entre d’altres, hi ha els que detecten en
funció de la geometria del feix de llum
com els BGS/FGS, els que detecten la
intensitat de la llum, i els que detecten la
longitud d’ona.



BGS/FGS
Zona no detectadaBGS

Emissor

Receptor
BG

Objecte

Receptor
BGS/FGS

(Background Supression/Foreground Supression)

Emissor
Zona detectadaFGS

Objecte
FG

Receptor
• Utilitza dos receptors: un per a l’objecte i altre 
per al fons.

FG • Detecta la posició del feix de llum detectat, 
discriminant el fons de la part davantera.
• Dèbil dependència de les característiques de 
l’objecte (petit error blanc/negre)l objecte (petit error blanc/negre).
• Distancia de detecció clarament definida.



Fotocromàtics

• Detecten el color, la longitud d’ona de la llum
reflexada en l’objecte (marca o fons).

• La sensibilitat influenciada per la font de llum:
– vermella, més distancia però menys sensible al color, p y

– verda, menor distancia i major sensibilitat.

• Es basa en la descomposició de la llum en elsEs basa en la descomposició de la llum en els
colors bàsics RGB, vermell (Red), verd (Green) i
blau (Blue) La resta de colors es consideren comblau (Blue). La resta de colors es consideren com
combinacions d’aquests.



Fotocromàtics

El emissor envia els tres colors RGB
seqüenciats en el temps, de tal forma que el

Receptorreceptor sap el nivell de R que arriba, el de G
y el de B.
L’emissor té miralls filtrants semitransparents,

Receptor

Emissorp
que deixen passar uns colors i reflexen altres.
Es pot treballar mesurant el valor dels colors
RGB, corregint-se errors en la distancia deRGB, corregint se errors en la distancia de
detecció, o mesurant la intensitat de la llum,
tenint més sensibilitats entre les tonalitats del
mateix color

Refleja el azul
pasan el rojo y el verde

Refleja el verdemateix color.
Depenen de la posició de l’objecte.

Refleja el verde
pasa el rojo



Sensor de posició PSD

• Utilitza el receptor PSD (Position Sensing
Device).)

• Retornen el valor de la distància de detecció,
arribant a una resolució de décimes de micra
(0.1μ)( μ)

• El PSD retorna la posició en funció del centre
de gravetat de distribució total de la llum en
l’àrea actival àrea activa

• La llum pot ser laser o LED.
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PirómetresPirómetres

Un piròmetre òptic és un dispositiu capaç de mesurar  
temperatura sense necessitat de contacte.

Qualsevol objecte amb temperatura superior al zero 
absolut, emet radiació en el rang d’infrarojos. Aquesta 
radiació és captada pel piròmetre.
Normalment el sensor emet un senyal d'infrarojos amb 
laser o altre sistema que serveix de referència per a 
calibrar la radiació captada.

El rang de mesura de temperatura normalment es troba 
entre -50ºC i +4000ºC.



Fib ó ti
La fibra òptica no és un sensor sinó que és un conductor per el que circula la llum.

Fibra óptica

El principi d’operació es basa en la reflexió total en l’interior del nucli. Aquesta reflexió
depén de l’index de refracció de la fibra i de l’angle en que entra la llum.

LED

La llum es transmet sense pèrdues a través de la fibra òptica

Al final de la fibra la llum es dispersaAl final de la fibra la llum es dispersa.

El nucli interior pot ser de

• Plàstic: Gran flexibilitat. Eficient amb llum visible. Menys costoses.

• Vidre: Pitjor flexibilitat. Més qualitat. Alta resistència a temperatura (~500ºC).

El nucli està protegit per una coberta de protecció de plàstic o metall, que no afecta a la
reflexió de la llum.

Poden detectar objectes molt petits de l’ordre de micres.

Es poden col∙locar en zones perilloses ja que no circula corrent ni li afecten els camps
electromagnètics.electromagnètics.

Es pot augmentar l’abast amb lents.



Selecció detectors proximitat

MATERIAL DISTANCIA TIPUS DE DETECTOR

SÓLID METÀL·LIC < 30 mm INDUCTIU

> 30 mm ÓPTIC O ULTRASÓNIC> 30 mm ÓPTIC O ULTRASÓNIC

NO METÀL·LIC < 30 mm CAPACITIU

> 30 mm ÓPTIC O ULTRASÓNIC

POLS O 
GRANULATS

METÀL·LIC < 30 mm INDUCTIU

> 30 mm ULTRASÓNIC

NO METÀL·LIC < 30 mm CAPACITIUNO METÀL·LIC < 30 mm CAPACITIU

> 30 mm ULTRASÓNIC

LÍQUID TRANSPARENT < 30 mm CAPACITIU

> 30 mm ULTRASÓNIC

OPAC < 30 mm CAPACITIU

> 30 mm ÓPTIC O ULTRASÓNIC> 30 mm ÓPTIC O ULTRASÓNIC



Distancia de detecció
•Les distancies a les que 
s’activa i es desactiva las activa i es desactiva la 
detecció son diferents 
(Histèresi).
•L’espai entre aquestes•L espai entre aquestes 
distancies s’anomena 
Banda morta (DeadBand).
Funció: evitar fluctuacions•Funció:  evitar fluctuacions 

en la sortida.

sensor objectiu
connexió 
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desconnexió



Distancies muntatge
Sensors arran del suport Sensors no arran del suport

metall

d d d
> 3 Sn

d 2d d

> 3 

Sn

> 2> 2 

Sn

2d

6S
n

6
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Sortida a 2 fils
E t i t t lé d t t òlid• Es comporta com un interruptor o relé de estat sòlid. 

• Alimentación en sèrie amb la càrrega.

• Contacte Normalment Obert. CargaNA

˜
COM

• Connexió sèrie:

– Es possible. Precaució amb la tensió que suporta cadascun.Es possible. Precaució amb la tensió que suporta cadascun.

– La tensió residual de cadascun es suma i la càrrega pot quedar‐se sense 
suficient tensió.

• Connexió paral lela:• Connexió paral∙lela:

– No connectar en paral∙lel.

– Si un d’ells està en ON la resta no reben alimentació.
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Sortida a 3 fils
Dos fils són l’alimentació i el tercer la sortida.

Possibilitat d’elegir PNP, NPN, col∙lector obert.

• NPN: Càrrega entre +V i sortida.

• PNP: Càrrega entre sortida i 0VPNP: Càrrega entre sortida i 0V.

Connexió sèrie: No es convenient ja que suporten corrents de fuga dels 
anteriors. En conducció es reparteixen la tensió: Limita la càrrega. 

ó l l l d

+V
PNP

+V
NPN

Connexió paral∙lel: No existeixen contraindicacions.

Circuit
Intern Sortida

Circuit
Intern

Sortida

Càrrega

0V
Càrrega

0V

La sortida a quatre fils és similar, però el quart fil és la sortida complementada.



Sortida a relé
Sortida a relé lliure de tensió normalment oberta i tancada L’ alimentació estàSortida a relé lliure de tensió normalment oberta i tancada. L alimentació està
separada de la sortida. Només poden treballar a molt baixes freqüències. La
sortida és un interruptor mecànic.

En la connexió sèrie i paral∙lel no existeixen contraindicacions S’ha de tenir enEn la connexió sèrie i paral lel no existeixen contraindicacions. S ha de tenir en
compte la tensió màxima (ex. 250V sèrie) i la corrent màxima (ex. 3A paral∙lel) de
cada relé.

Els relés d’estat sòlid són similars, però la sortida és un semiconductor. Poden
treballar a altres freqüències.



Sortides a 2 3 i 4 filsSortides a 2, 3 i 4 fils

A Europa la codificació dels color segueix la norma DIN IEC 60757 y correspon a:

Hi ha altre codi on Vermell=Positiu (V+), Negre=Negatiu(V-), Blanc=Sortida.



Actuadors i preactuadors
Un actuador és el dispositiu que actua regulant o variant paràmetres dels sistemes. 
Normalment transforma un tipus d’energia que controla a altre que actua, com per 
exemple un motor elèctric que converteix la energia elèctrica a moviment.

Hi ha diferents tipus d’actuadors que es poden activar mitjançant el controlador o
directament amb un sensor, però moltes vegades el tipus i el nivell de senyal que
necessita l’actuador per a funcionar no correspon amb el tipus i nivell de senyal que
proporciona el controlador o sensor.

Per exemple, no podem connectar directament un controlador que retorna 24 Vdc en p , p q
el senyal de sortida, amb un motor que necessita 220 Vac per a funcionar. També pot 
passar que un motor a 10Vdc estigui connectat a un sensor que retorna també 10Vdc, 
però que en aquest cas el motor consumeix 1A en funcionament i el sensor només és 
capaç de proporcionar 100mA

El preactuador és el dispositiu o subsistema que s’encarrega de realitzar l’adaptacióEl preactuador és el dispositiu o subsistema que s encarrega de realitzar l adaptació
del senyal entre l’actuador ,i el controlador o sensor.



ActuadorsActuadors
Existeixen varis tipus d’actuadors basats en diferents tecnologíes o barreja d’aquestes, 
com poden ser els actuadorscom poden ser els actuadors:

Electronics

Elèctrics

Hidràulics

Neumàtics

TèrmicsTèrmics

Alguns dels actuadors més usuals son:

Motors elèctrics (inducció, continua, pas a pas, ...) per a realitzar moviment.

Resistències calefactores per a calentar.

Bombes, compressors, ventiladors (utilitzant motors elèctrics) , p , ( )

Cilindres neumàtics i hidràulics (lineals o rotatius) per a realitzar moviment.

Vàlvules (electroneumàtiques, motoritzades, ...) per a regular cabals de gas, líquids,...

Bombetes (Incandescents LED ) per a il luminarBombetes (Incandescents, LED, ...) per a il∙luminar.

Etc...



PreactuadorsPreactuadors

Alguns dels preactuadors més usuals son: 

•Relés i contactors per a actuadors elèctrics

•Electrovàlvules per a cilindres i actuadors neumàtics i 
elèctrics

•Arrencadors estàtics, variadors de freqüència, etc..., per a 
motors elèctrics



Relés
lé é i à i l lè i i dUn relé és un interruptor automàtic controlat elèctricament, que serveix per a adaptar

diferents tipus de nivells de senyals, i a més, aïllen el circuit de control del de actuació.
Quan controlen grans potències se’ls anomena contactor en lloc de relés.

Els dos principals tipus son:

Relés electromecànics

Relés d’estat sòlid



Relés electromecànicsRelés electromecànics
Un relé electromecànic és un interruptor accionat per un electroimant quep p q
activa un contacte mecànic mitjançant una peça metàl·lica.
Els relés mecànics s’utilitzen per a càrregues que no necessitin una alta
velocitat de commutació.
Al ser la sortida un contacte mecànic, quan el relé està desactivat, no hi ha cap
corrent a la sortida ja que és un circuit obert.

Els contactes de commutació controlen dos circuits: un contacte normalment
obert (NO) i un normalment tancat (NC) amb un terminal comú.
Podem trobar relés o contactors que poden tancar un contacte o múltiplesPodem trobar relés, o contactors, que poden tancar un contacte o múltiples
contactes, amb diferents combinacions de NO i NC



Relés d’estat sòlidRelés d estat sòlid
Els relés d’estat solid o SSR (Solid State Relays) utilitzen transistors, tiristors ( y ) ,
o triacs en substitució dels contactes metàl·lics per a controlar càrregues de 
potència a partir de senyals de baixa potencia.

Entre altres propietats, en comparació amb els electromecànics, els relés 
d’estat sòlid son més ràpids, silenciosos, immunes a vibracions i no 
produeixen arcs de corrent; per contra, són molt més costosos, sensibles a la 
temperatura i només tenen una sola sortida, amb el que amb un sol relé no 
podem commutar simultàniament varies càrregues independents.



Més informacióMés informació

• industrial.omron.es/

• www.automation.siemens.com/www.automation.siemens.com/

• www.schneiderelectric.es/

• www.infoplc.net/

• www balluff com/www.balluff.com/

• ....



Pneumàtica

Cristobal Raya GinerCristobal Raya Giner

Automatització Industrial (AUIN)



Pneumàtica vs OleohidràulicaPneumàtica vs Oleohidràulica
• La pneumàtica es basa en la utilització de l’aire comprimit (molt comprimible) com a• La pneumàtica es basa en la utilització de l’aire comprimit (molt comprimible) com a 
transmissor d’energia per a accionar mecanismes,  i la oleohidràulica es basa en la 
utilització d’olis  (poc comprimibles) per a transmetre la energia.

El i it l hid à li t b ll b lt i (~200b )i d• Els circuits oleohidràulics treballen amb altres pressions (~200bar)i poden moure 
càrregues molt elevades, i els pneumàtics a més baixes pressions (~8bar) amb 
càrregues menors de 3t.

L à i l l i ò l l hid à li ill• La pneumàtica permet altes velocitats, però la oleohidràulica permet un millor 
control de la velocitat i la parada.

• Els circuits oleohidràulics poden desprendre altes temperatures degut al fregament 
del fluid líquid, inclús amb risc d’incendi en cas de fuga.

• En els circuits pneumàtics, l’aire s’agafa de l’atmosfera, es comprimeix, s’utilitza, i 
finalment torna a l’atmosfera. En els circuits oleohidràulics, l’oli circula a través d’un 
circuit tancat, i amb el temps perd  les característiques i s’ha de substituïr, havent de 
realitzar un tractament especial de residus.

• Els elements de comandament d’ambdós tecnologies son molt similars.

• Els circuits pneumàtics son més senzills d’implementar que els oleohidràulics.



Sistema pneumàtic bàsicSistema pneumàtic bàsic

Producció

Condicionament

Producció



Elements de la cadena de comandamentElements de la cadena de comandament



Compressors

ÉÉmbol una 
etapa

Diafragma

Paletes 
lliscants

Cargols

5

lliscants



Cilindres simple efecte i doble efecteCilindres simple efecte i doble efecte



Variacions dels cilindres

MultiposicióMultiposició

Doble vàstagDoble vàstag

7



A t d t tiActuadors rotatius
Cilindres rotatius Motors

EntradaSortida

Sortida

Entrada

Gir limitat doble efecte

Un sol sentit Doble sentit



Aplicacions: Pinces

9



Al d à iAltres actuadors pneumàtics
Cili dMuscles pneumàtics Cilindres manxa
‘cilindros fuelle’

Molta força, poc recorregut
Molta força, poc recorregut, versàtil



Vàlvules de tancament i cabal

11



Vàlvules de pressió

12



Símbols gràfics de vàlvules de comandament

13



P i i d i b i d i ió d lPosicions de maniobra i dessignació de les
connexions de vàlvules de vies

14



Actuadors vàlvulesActuadors vàlvules

Polsador 
manual

Palanca amb 
corró

Bobina elèctrica

Manual amb gir Capçal d’antena
Bobina elèctrica
servopilotada

pedal
Pneumàtic

aire

Bobina elèctrica 
o manual

Esperó 
‘espolón’

motor

Bobina elèctrica 
o manual 

servopilotada

Corró
‘rodillo’

molla
Centrat amb 

molla



Exemples de vàlvules
Vàlvula de 3/2 vies, 

accionament per corró, 
Vàlvula de 5/3 vies, 

accionament per aire en 

Exemples de vàlvules
p ,

reposició per molla, 
posició normal tancada

p
ambdós costats, centrat per 
molla, centre a escapament

Vàlvula de 3/2 vías,
Electrovàlvula biestable de 

Vàlvula de 3/2 vías, 
accionament per aire, 
reposició per molla, 

posició normal  tancada

5/2 vies, accionament en 
ambdós costats amb bobina 

i servopilotatge, 
accionament manual 

auxiliar

Vàlvula de 2/2 vies, 
accionament per 

ió i ió

Electrovàlvula de 5/3 vies, 
centre tancat, accionament 
en ambdós costats amb

pressió, reposició por 
molla, posició normal 

tancada

en ambdós costats amb 
bobina i servopilotatge, 

centrat per molla, 
accionament manual 

auxiliar en ambdós costats

Vàlvula biestable de 5/2 
vies, accionament per 
aire en ambdós costats

Vàlvula posicionadora de 
5/3 vías, accionament 
directe (proporcional)(p p )



Més símbols



Més símbols



Servopilotatge

Electroválvula de 3/2 vías con servopilotaje

Electroválvula de 2/2 vías sin servopilotaje



Electroválvula de 5/2 vías con servopilotaje



Electroválvula biestable de 5/2 vías con servopilotaje



Electroválvula de tres posiciones de 5/3 vías



Ventosa Vacio



Pneumàtica proporcionalPneumàtica proporcional

Utilitzen un llaç de control 
realimentat

P
2 

[b
ar

]

W [v] 

Vàlvula reguladora de pressió Vàlvula reguladora de cabal



Exemple: Vàlvula posicionadora



Circuits bàsicsCircuits bàsics
Amplificació cabal Inversió senyalAmplificació cabal Inversió senyal



Circuits bàsicsCircuits bàsics

S l ió lSelecció senyal Memoria



TemporitzadorsTemporitzadors

Temporizació a la connexió Temporizació a la desconnexió



ImpulsosImpulsos

Impuls de pressió a la 
connexió

Impuls de pressió a la 
desconnexió



Control de cilindresControl de cilindres
Control directe cilindre simple efecte Control directe cilindre doble efecteControl directe cilindre simple efecte Control directe cilindre doble efecte



Funcions lògiques

F ió OR F ió NOT

Funcions lògiques

Funció OR Funció NOT



Funcions lògiquesFuncions lògiques
Funció AND



Manteniment posicions cilindre doble efecte

Al polsar 1 el cilindre avança, i al polsar 2 retrocedeix



à d’ l dRetorn automàtic d’un cilindre

Al polsar 1 el cilindre avança, i al arribar al corró 2 retrocedeix.
Si es manté polsat 1, el cilindre es manté al davant fins deixar de polsar



Retorn automàtic d’un cilindre amb senyal permanent

Al polsar 1 el cilindre avança, i al arribar al corró 2 retrocedeix.po sa e c d e a a ça, a a ba a co ó et ocede
El circuit de la vàlvula 4 evita que es mantingui al davant si es
manté polsat 1.



Carrera indefinida

Si no està polsat 1 el cilindre avança a l’arribar al corró 2 retrocedeix iSi no està polsat 1 el cilindre avança, a l arribar al corró 2 retrocedeix, i
al tornar a activar-se el corró 4, el cilindre torna a avançar de nou.
Si es manté polsat 1, s’impedeix que retrocedeixi i es queda al davant.



Cascada dos cilindres

Al polsar inici realitza la seqüència: avança A, avança B, retrocedeix B, retrocedeix A.
S’ha de tenir en compte que hi ha un canvi de grup d’alimentació pneumàtica.



Exercicis d’exemple Pneumàtica

Cristobal Raya GinerCristobal Raya Giner

Automatització Industrial (AUIN)



Cicle automàtic

2



Parada i marxa en un cicle

¿Qué sucede en el ciclo si mantengo pulsado el pulsador?

3



Parada i marxa

Quina funció té la vàlvula 3/2 accionada pneumàticament?
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Funció OR (O)

Qué passa si es premem els dos pulsadors de marxa a la vegada?
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Reset

Si polsem reset y marxa a la vegada, què succeeix?
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( )Funció AND (Y)

Serveix la funció AND (Y) com a element de seguretat?
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Parada emergència

Quina funció realitza el reset?
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Bloqueig i retorn

Què succeeix si es manté polsat reset i es polsa marxa?
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Què succeeix si es manté polsat reset i es polsa marxa?



CCanvi de velocitat
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Marxa i repetició

R lit d i l d’ i t

11

Realitza dos cicles d’avanç i retorn



CComptador per a cicles triples
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Realitza tres cicles de avanç i retorn



Temporizadors

¿Para que sirven los temporizadores?
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CCaptadors de depresió
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La falta de pressió a les vàlvules ‘a’ o ‘b’, permeten detectar el final de carrera



Realimentació de parada i marxa
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fRetenir informació un temps

Si no es manté el polsador el temps de càrrega del cilindre el sistema no es
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Si no es manté el polsador el temps de càrrega del cilindre, el sistema no es 
posa en marxa.



Avançar pas a pas per impulsos

Al polsar, passa aire a través de la vàlvula del temporitzador i desbloqueja les vàlvules d’entrada al
cilindre mentre es carrega el temporitzador, permetent avançar al cilindre. Quan passa el temps
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cilindre mentre es carrega el temporitzador, permetent avançar al cilindre. Quan passa el temps
bloqueja les vàlvules d’entrada i para el cilindre en la posició que quedi. S’ha de tornar a polsar per
a tornar a avançar duran un impuls de temps. Al arribar al final, es desbloquejen les vàlvules
d’entrada al cilindre i retrocedeix fins al principi.



CCicle seqüencial
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Reset en seqüència
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Parada cicle automàtic
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Quan arriba al mig, para un temps fins que es carrega el temporitzador



Retorn a l’origen sense arribar al finalRetorn a l origen sense arribar al final

Si no s’ha polsat el polsador ‘A’, el cilindre realitza indefinidament el cicle d’avançar al final i retrocedir al principi. Quan es polsa
‘A’ l ili d é à fi l àl l ‘f’ i t di à l i i i t ti l i l d’ fi ‘f’
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‘A’, el cilindre només avançarà fins a la vàlvula ‘f’ i retrocedirà al principi per a tornar a repetir el cicle d’avançar fins a ‘f’.
Té el problema de que la vàlvula ‘D’ quan canvia a permetre el pas d’aire, no torna a la posició de impedir el pas perquè mai
arriba a activar-se la vàlvula ‘z’ al només arribar fins a ‘f’. Com solucionar-ho? Es vol que només arribi a ‘f’ una sola vegada, o
es vol que ho faci indefinidament fins que es doni la ordre de arribar fins a ‘z’?


