
 

 
 

    

 
 

 

 
 

 

 
 

Document: 

Memòria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
R

E
B

A
L

L
 F

IN
A

L
 D

’E
S

T
U

D
IS

 

Disseny d'una plataforma per 
al control i l'automatització de 
mecanismes per les arts 
escèniques. Elements HMI. 
 

Autor: 

Víctor Llopis Lera 

 

Director /Co-director: 

David Romero Duran / Albert Masip Alvarez / 

Ricard Horta Bernús 

Titulació: 

Grau en Enginyeria Elèctrica 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i 

Automàtica 

 Convocatòria: 

Octubre 2021  





 

    Disseny d'una plataforma per al control i l'automatització 

    de mecanismes per les arts escèniques. Elements HMI. 

 

ii 
 

Abstract  

 

CATALÀ 

 

En aquest projecte es duu a terme el disseny d’una plataforma per al control i 
automatització de mecanismes dedicats a les arts escèniques mitjançant l’ús d’equips 
industrials. Estarà composta per un motor controlat per un variador de freqüència, que al 
seu torn, rep les consignes d’un PAC. Aquest es comunica també amb una pantalla tàctil 
(HMI) perquè l’operari pugui interactuar amb la plataforma. S’ha dissenyat una flightcase 
on l’equip va muntat i se seleccionen els connectors, les proteccions i tots els elements 
necessaris per a fer l’equip completament funcional.  

Aquest equip serà utilitzat a l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle per 
realitzar pràctiques d’algunes assignatures i també durant espectacles. S’elabora un 
manual d’ús de l’equip per tal que es comprengui el seu funcionament. 

 
 
 
 

ENGLISH 
 

This project designs a platform to automate and control mechanisms dedicated to the scenic 
arts through the use of industrial equipment. It is composed of a motor which is controlled 
for a variable speed drive. The drive also receives information from a PAC. The PAC also 
communicates with a touch screen (HMI), so that the operator can interact with the platform. 
A flightcase has been designed where the equipment is mounted. And the connectors, 
protections and all those necessary elements to make the equipment fully functional are 
selected. 

This equipment will be used by the Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle 
to perform practices of some subjects and also during shows. A manual for the use of the 
equipment is prepared so that its operation is understood. 
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    Introducció 

1 
 

1 Introducció 

1.1 Objecte 

 

Aquest projecte vol dissenyar una plataforma  que permeti el control de mecanismes de les 
arts escèniques com ara barres motoritzades d’il·luminació, de decorats o plataformes 
giratòries. Estarà composta per un variador de freqüència, un PAC i una pantalla HMI. El 
disseny inclou manuals de programació dels diferents elements utilitzats, disseny de la 
flightcase per facilitar la mobilitat de l’equipament de forma segura, connectors, 
proteccions,... També es prepararan alguns exemples de mecanismes. 

 

1.2 Abast 

 

• Recollir i llegir documentació sobre els diversos equips. 

• Formar-se en l’ús del software utilitzat per a programar els equips. 

• Creació dels programes necessaris per al correcte funcionament dels equips i 
d’exemple per a diverses tasques freqüents en l’àmbit de les arts escèniques. 

• Connectar el PAC i el HMI mitjançant l’estàndard de comunicacions Modbus TCP/IP. 

• Connectar el PAC amb el variador mitjançant E/S. 

• Selecció de connectors, proteccions i altres elements necessaris per al correcte 
funcionament de la bancada. 

• Realització del muntatge dels equips. 

• Disseny d’una flightcase per a la bancada i adjunció els plànols corresponents. 

• Elaboració d’un pressupost amb el cost total de l’equip. 

• Documentació del procés, passos seguits i errors trobats per tal que serveixi com a 
referència per a qualsevol persona en vulgui fer ús. 

• Creació d’un manual d’usuari per a descriure el seu funcionament. 

1.3 Requeriments 

 

La bancada dissenyada haurà de complir els següents requeriments: 

• Ser capaç de realitzar tots els moviments d’escenotècnia que es desenvolupen 
durant el transcurs d’un espectacle normal. 

• Estar continguda en una flightcase que permeti el seu transport de forma segura i 
també el seu ús sense necessitat de moure els equips. 

• Complir amb les pràctiques habituals i els estàndards del món de l’espectacle pel 
que fa a materials utilitzats, manera de fer servir, nivells de soroll,... 

• Donar la màxima versatilitat possible i donar opció a utilitzar totes les eines dels 
equips encara que no s’implementin directament. 

• Reduir en la mesura del possible les pertorbacions que genera en la xarxa i les 
pertorbacions electromagnètiques. 

• Cal que compleixi les directives i recomanacions de seguretat. 
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• El seu programari ha de ser modificable i ampliable per tal d’adaptar-se a futures 
aplicacions que puguin sorgir. 

 

1.4 Justificació 

 

Les arts escèniques són aquelles manifestacions artístiques que han sigut creades per a 
ser representades en un escenari, entre les quals s’hi inclouen el teatre, la dansa i la música. 
Aquestes arts compten amb una llarga història i tradicionalment han tingut gran rellevància 
al panorama cultural i polític de la societat.  

Pel mateix fet de ser escèniques aquestes arts requereixen per tant, una certa 
infraestructura. Si bé la definició d’escenari és bastant flexible i pot comprendre des d’una 
tarima o el mateix carrer fins a grans auditoris, en general les instal·lacions dedicades a 
aquest fi cada cop són més complexes, especialment en el sector professional. La 
tecnologia ha modificat molts aspectes del món i les arts escèniques no en són una 
excepció, els nous avenços tecnològics s’han anat incorporant paulatinament als 
espectacles per tal d’oferir una millor experiència a l’espectador. S’han incorporat equips 
de so, il·luminació i projeccions per a fer l’experiència més immersiva. Els decorats i la 
tramoia també s’han complicat, amb múltiples decorats suspesos, grans elements mòbils i 
escenaris rotatoris. L’augment de la complexitat ha creat un gran mercat per a empreses 
industrials que fabriquen equipaments especialitzats. 

El món de les arts escèniques té uns requeriments molt exigents quant a compatibilitat 
electromagnètica, hi ha una gran quantitat d’equips electrònics com variadors de freqüència, 
focus i micròfons sense fils, i cal que tots funcionin correctament sense interferir-se. També 
pel que respecta a qüestions de nivell de soroll i temps de resposta, ja que si no són 
adequats poden trencar la dinàmica de l’espectacle. 

Aquest treball té com a objectiu la creació d’una bancada que serveixi per a executar 
tasques de moviment, com el desplaçament de decorats, barres d’il·luminació o accionar 
un escenari rotatori. Cada cop més, s’està imposant l’automatització industrial per a 
executar aquestes tasques de tramoia, ja que és confiable, precisa i a vegades l'única opció 
per a moure masses tan grans. Aquest equip estarà compost d’un motor de corrent altern 
amb un reductor acoblat a l’eix, un variador de freqüència que regularà la velocitat del motor, 
un PAC que realitzarà el control de tot el procés i una pantalla tàctil que permetrà la 
interacció amb el PAC. La intenció d’aquest treball és crear una plataforma versàtil i que 
compleixi amb els estàndards del sector. 

  



 

    Antecedents 

3 
 

2 Antecedents 

2.1 L’Institut del Teatre 

 

L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, amb 
l’objectiu d’oferir ensenyament reglat i no reglat en les arts de l’espectacle, així com 
promoure les seves diverses especialitats. És una institució pública catalana que té com a 
missió formar tècnics i artistes compromesos amb la societat i conservar i difondre el 
patrimoni escènic català. L’Institut del Teatre està integrat per escoles, centres i centres 
territorials que imparteixen estudis adreçats a la formació en les diverses professions de 
l’art escènic. Una d’elles és l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle 
(ESTAE). 

2.2 L’ESTAE 

 

L’ESTAE neix el curs 1997-1998 impulsada per l’Institut del Teatre i la Universitat 
Politècnica de Catalunya amb l’objectiu de presentar un pla de formació inicial per a les 
professions tècniques de l’espectacle en viu. Els continguts i l’organització dels estudis han 
estat elaborats amb la participació de diversos centres de formació i teatres d’Europa en el 
marc del projecte FIRCTE (Formació Inicial i Reconeixement de les Competències de les 
Tècniques de l’Espectacle en viu), que forma part del programa Leonardo da Vinci de la 
Unió Europea. 

Actualment atorga diplomes corresponents a un cicle formatiu superior de formació 
professional en les especialitats de So, Luminotècnia i Maquinària escènica. Les sortides 
professionals d’aquests estudis estan vinculades al sector de l’espectacle en directe, com 
ara l’òpera, el teatre, els muntatges musicals i la dansa, o qualsevol altre tipus 
d’esdeveniment espectacular com, per exemple, conferències, mítings, presentacions, 
inauguracions o publicitat. En el present treball, s’està desenvolupant una bancada per a 
l’especialitat de maquinària escènica.  

La maquinària escènica recull tot un seguit de tècniques com ara la implantació i el 
muntatge de decorats, la preparació dels escenaris, la realització dels canvis i els 
desplaçaments de les escenografies durant la funció o el manteniment i l’emmagatzematge 
dels elements escenogràfics[1]. 

Actualment l’ESTAE es troba enmig d’un canvi en el seu pla docent, la bancada serà utilitzat 
en les actuals assignatures d’Autòmats Programables i Regulació de màquines així com a 
una futura assignatura anomenada Mecatrònica. S’utilitzarà per a explicar i demostrar el 
funcionament de PACs, motors i variadors de freqüència, així com la comunicació entre 
aquests equips. 

Respecte al seu ús en espectacles, l’ESTAE té un escenari giratori de 4 metres de diàmetre 
que es preveu que sigui accionat i controlat per aquest equip. 
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Figura 1. Escenari giratori propietat de l'ESTAE. 
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3 Metodologia 

 

Per a poder desenvolupar aquest treball s’ha dividit la feina en diverses parts. Primerament 
s’ha realitzat una recopilació d’informació, després s’ha procedit a una fase de disseny que 
ha donat pas a la selecció de components i finalment la construcció de la bancada. 
Simultàniament a tots aquests passos s’ha fet una feina de documentació de tot el procés 
per tal que serveixi com a referència en l’ús de l’equip. 

L’etapa de recopilació d’informació ha consistit inicialment a llegir la documentació dels 
equips disponibles, formar-se en l’ús del software utilitzat i detectar les necessitats del client. 
També s’ha anat agafant informació durant les següents etapes a mesura que ha anat 
essent necessària. 

En segon lloc s’ha realitzat el disseny complet de la bancada, s’han seleccionat els 
protocols que es faran servir, el nombre i tipus de connectors, i s’ha dissenyat la flightcase 
en la que anirà encabit l’equip. 

Un cop s’ha tingut la bancada dissenyada s’ha procedit a la cerca dels components 
necessaris, s’han valorat diverses alternatives i s’ha realitzat una tria. S’han fet les compres 
necessàries i s’ha elaborat un pressupost/full d’amidaments on ha quedat reflectit el cost 
de l’equip. 

Finalment s’ha realitzat l’assemblatge de la bancada i s’han desenvolupat tots els 
programes necessaris per a fer-lo servir. 

Tota la feina realitzada i la informació necessària per comprendre l’equip i fer-lo servir s’ha 
anat recopilant i queda plasmada en el present document i els seus documents annexos 
entre els quals s’inclouen un manual d’ús i el pressupost. 

3.1 Diagrama Gantt 

 

En el següent diagrama de Gantt es mostra la planificació inicial del projecte en forma de 
cronograma. La feina està dividida per categories que alhora estan subdividides en tasques. 
Les categories estan dividides en funció de la naturalesa de la tasca i s’han definit 5 
categories: Planificació, Documentació, Programació i Disseny, Laboratori i Documentació 
a entregar. 
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1 Planificació 

1.1 Determinació del projecte                                   

1.2 Definició d’objectius                                   

1.3 Matriculació oficial                                   

1.4 Entrega Project Charter                                   

1.5 Entrega Seguiment 1                                   

1.6 Entrega Seguiment 2                                   

1.7 Entrega Seguiment 3                                   

                                    

2 Documentació 

2.1 Cerca d’informació: manuals, datasheets,...                                   

2.2 Instal·lació dels programes                                   

2.3 Formació en Automation Builder / Codesys                                   

2.4 Formació en Panel Builder                                   

2.5 Formació en Drive Composer                                   

3 Programació i Disseny 

3.1 Realització primer programa AB                                   

3.2 Realització primer programa PB                                   

3.3 Primer Programa d’exemple (barra d’il·luminació)                                   

3.3 Configuració paràmetres Drive Composer                                   

3.4 Programes per a diverses aplicacions                                   

3.5 Disseny Mòdul                                   

3.6 Selecció de components                                   

4 Laboratori 

4.1 Muntatge F. Alimentació i PAC a carril DIN                                   

4.2 Execució Primer programa d’exemple                                   

4.3 Connexió VF amb PAC                                   

4.4 Muntatge i connexionat de l’encoder                                   

4.5 Confecció del mòdul                                   

4.6 Assaig de l’equip                                   

5 Documentació a Entregar 

5.1 Redacció Memòria final                                   

5.2 Redacció Manual i esquema                                   

5.3 Confecció Pressupost                                   

Figura 2. Diagrama de Gantt.
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4 Descripció de l’equip 

La bancada que ens ocupa està format per diversos components: 

• PAC: és l’encarregat de comunicar la resta d’equips, recollir informació dels sensors 
i executar els programes introduïts per l’usuari.  

• HMI: es tracta d’una pantalla tàctil que permetrà a l’usuari interactuar amb l’equip 
durant la seva operació per a controlar el procés, obtenir informació i introduir 
comandes.  

• Motor: es disposa d’un motor d’inducció encarregat de moure la càrrega acoblada. 

• Reductor: es un mecanisme que adapta el parell i velocitat de sortida del motor a 
unes més adequades per a l’aplicació que es du a terme. 

• Variador de freqüència: el VF permet modificar la freqüència, tensió i intensitat de 
l’alimentació del motor per a poder regular la  seva velocitat. 

• Encoder: l’encoder s’acobla mecànicament a l’eix del motor i dona la seva posició. 

• Ordinador: s’utilitza un ordinador per programar i configurar la resta d’equips. 

La majoria dels components disposen de múltiples mètodes per a comunicar-se, en aquest 
treball s’han utilitzat uns en concret, però l’equip s’ha dissenyat perquè tots els mètodes es 
puguin fer servir per a donar la major versatilitat possible, per si en el futur es vol fer servir 
un altre mètode. Per a la connexió entre PAC, pantalla i ordinador s’ha triat Ethernet, ja que 
els connectors són barats, ja es disposava d’ells i aquest mètode permet connectar 
l’ordinador a l’hora amb la pantalla i el PAC. Per a la connexió entre el VF i l’ordinador s’ha 
triat la connexió sèrie mitjançant USB, ja que era el mètode més senzill i el principal utilitzat 
pel software. Respecte a la comunicació entre el VF i el PAC s’ha triat l’ús d’entrades i 
sortides analògiques i digitals. La raó és que existeix un altre treball que està treballant amb 
el mateix equip, i es va decidir que un dels punts diferenciadors seria que aquest treball 
utilitzaria aquest mètode mentre que l’altre treball utilitzaria els altres dos mètodes. Per tant 
en el conjunt dels dos treballs quedaran totes les opcions documentades. En el següent 
esquema es mostren tots els possibles mètodes de connexió: 

Figura 3. Mètodes de comunicació entre els diversos 
components de l’equip. 
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En aquest apartat es descriu el principi de funcionament de cada element i la seva 
informació més rellevant, per a més detall consultar els seus corresponents manuals i 
datasheets. 

4.1 PAC 

 

Un autòmat programable, Programmable Automation Controller en anglès, és un dispositiu 
industrial dissenyat per controlar processos seqüencials. Un PAC és un dispositiu electrònic 
que es pot programar per l'usuari. Creat per controlar màquines, processos lògics i 
secundaris. Aquest dispositiu utilitza un programa lògic i pot realitzar diferents funcions -
entre d'altres- com per exemple, recollir dades a través de les fonts d'entrada tant 
analògiques com digitals, fer càlculs matemàtics, prendre decisions a partir dels criteris 
preprogramats i actuar sobre dispositius externs enviant senyals analògics o digitals.  

Els precursors dels PACs són els PLCs, Programmable Logic Computer en anglès, que en 
origen només eren capaços de tractar amb senyals digitals i realitzar operacions lògiques 
bàsiques. De la necessitat de realitzar operacions més complexes, afegir funcionalitats i 
tractar altres tipus de senyal, van néixer els PACs. Els PACs combinen la fiabilitat dels PLCs 
amb les capacitats d’un ordinador, permeten treballar amb senyals analògics, són capaços 
de realitzar el control de processos i tenen múltiples mètodes de comunicació.[2] 

Els PACs permeten controlar senyals digitals i analògiques de diverses màquines i 
processos. Tot i que han evolucionat molt des del seu origen i ara també fan coses més 
pròpies dels ordinadors convencionals, tots els PACs tenen els mateixos components 
bàsics: 

 

 

• Font d’alimentació: Adapta els nivells de tensió i corrent de la xarxa als adequats 
per al funcionament dels mòduls. 

• CPU: Processador encarregat de realitzar tot el còmput i les operacions lògiques 
del sistema. 

Figura 4. Parts d'un PAC. Font: https://cutt.ly/KEgwRpy 
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• Entrades Digitals: Permeten l’adquisició de senyals digitals com interruptors, finals 
de carrera,... 

• Sortides Digitals: Permeten enviar senyals digitals per accionar actuadors com 
relés, bombetes, solenoides,... 

• E/S Analògiques:  Permeten rebre senyals analògics de sensors analògics, com 
per exemple de temperatura o nivell, i emetre senyals analògics per a altres equips 
que en requereixin, com per exemple variadors de freqüència. 

Un tipus de PAC molt populars són els PACs modulars, aquests consisteixen en una unitat 
principal que conté el processador i una sèrie de mòduls, cadascun dissenyat per a dur a 
terme una funció diferent. Són una bona opció econòmicament parlant, ja que permeten 
personalitzar el PAC i adaptar-lo a les necessitats del projecte deixant fora elements que 
no es farien servir.  

Es disposa d’un PAC de la marca ABB que disposa dels següents mòduls: 

- PM556-TP-ETH: Processador de 512kB de memòria amb 8 entrades digitals i 6 

sortides digitals accionades per transistors, també disposa de connexió Ethernet. 

Alimentació a 24VDC. 

- AO556: Mòdul amb 2 sortides analògiques de 12 bits de resolució. Alimentació a 

24VDC. 

- AI556: Mòdul amb 4 sortides analògiques de 12 bits (més signe) de resolució. Ali-

mentació a 24VDC. 

- CD522: Mòdul amb 2 canals per a encoders, 2 sortides PWM, 2 entrades i 8 sortides 

digitals. Alimentació a 24VDC. 

El conjunt del PAC va muntat a sobre d’un carril DIN. 

 

 

 

Figura 5. PAC. Mòduls en ordre: Font d'alimentació, PM556, AO561, AI561 i 
CD522. 
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4.2  Variador de Freqüència 

 

Poder variar la velocitat de funcionament d’un motor dona un gran control sobre el procés 
industrial i obre un gran ventall de possibilitats. D’aquesta necessitat van néixer els 
variadors de freqüència, també coneguts com a convertidors de freqüència o variable 
speed drives (VSD) en anglès. 

Els VF es basen el principi de que la velocitat síncrona d’un motor de CA està determinada 
pel nombre de pols i la freqüència de l’alimentació. Tot i que en els motors asíncrons la 
velocitat real és lleugerament inferior a la de sincronisme aquest factor es té en compte en 
el llaç de control i es pot compensar. Els VF per tant funcionen canviant la freqüència de 
l’alimentació del motor. Per a aconseguir-ho rectifiquen l’alimentació que obtenen de la 
xarxa mitjançant un pont de díodes o tiristors, aquesta energia es transmet al bus de CC 
format per condensadors. El bus de CC serveix com a emmagatzemament temporal 
d’energia i permet tenir momentàniament tensions i intensitats de sortida diferents de 
l’entrada. Finalment, es fa servir un Inversor que converteix la CC en CA de la freqüència 
desitjada, això ho aconsegueix mitjançant un pont de transistors que en commutar a 
elevades freqüències generen un senyal similar a la desitjada mitjançant una tècnica 
anomenada modulació d’ample de pols (PWM).[3] 

El VF pot comptar també amb una resistència connectada al bus de contínua que permet 
frenar el motor més ràpidament. En la següent imatge, extreta del manual de hardware del 
convertidor[4], es mostra l’esquema del variador i se’n descriuen els seus principals 
components. 

Figura 6. Esquema del VF ABB ACS580-01. 
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Es compta amb un variador de freqüència de la marca ABB model ACS580-01-03A3-4. A 
la Taula 1 hi apareixen les seves característiques: 

 

 

ACS580-01-03A3-4 

Tensió d’alimentació Un 380-480 V 

Freqüència d’alimentació fn 50/60 Hz 

Potència nominal Pn 1.1 kW 

Nivell de protecció IP21 

Connexions - 2 entrades analògiques 

- 2 sortides analògiques 

- 6 entrades digitals 

- 3 sortides amb relé 

- Modbus RTU EIA-485 

-USB 

Taula 1. Característiques variador de freqüència ABB ACS580-01-03A3-4. 

 

 

4.3 Motor  

 

Un motor elèctric és un dispositiu capaç de transformar l’energia elèctrica en energia 
mecànica de rotació gràcies als camps magnètics generats a les seves bobines. En aquest 
projecte es compta concretament amb un motor trifàsic asíncron. Els motors asíncrons 
trifàsics estan formats per un rotor que pot ser de gàbia d’esquirol o bobinat, i un estator on 
es troben les bobines inductores. Aquestes bobines són trifàsiques i es troben desfasades 
120º en l’espai. 

Figura 7. ACS580-01-03A3-4. 
Font: https://cutt.ly/UWhEL7T. 
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Segons el teorema de Ferraris, quan per aquestes bobines hi circula un sistema de corrents 
equilibrat, s’indueix un camp magnètic giratori que envolta al rotor. Aquest camp magnètic 
indueix una tensió elèctrica en el rotor segons la llei d’inducció de Faraday, i com el rotor 
està curtcircuitat es produeix la circulació de corrents. Aquest corrent és proporcional a la 
variació de flux magnètic a través dels bobinats del rotor. Aleshores es dona l’efecte 
Laplace que diu que tot conductor elèctric pel qual circula un corrent i està immers en un 
camp magnètic experimenta una força, aquesta força és la que posa el motor en marxa. 

Si el rotor girés a la velocitat de sincronisme, és a dir, a la velocitat del camp magnètic de 
l’estator,  el flux magnètic que travessaria els bobinats del rotor seria constant, i per tant al 
no haver-hi variació el corrent que s’hi induiria seria zero. Al seu torn, si no circula corrent 
al rotor no es produeix una força per efecte Laplace, i el motor tendiria a parar-se per si sol.  

És per això que aquests motors s’anomenen asíncrons, perquè sempre funcionen a una 
velocitat lleugerament inferior a la de sincronisme. A aquesta diferència de velocitats se 
l’anomena lliscament. 

  

En aquest projecte es compta amb un motor d’inducció trifàsic de gàbia d’esquirol de la 
marca ABB model M3AA 90LB 4. A la Taula 2 hi apareixen les seves característiques: 

 

ABB M3AA 90LB 4 

Freqüència nominal fn 50 Hz 

Tensió nominal Un 400-230 V 

Intensitat nominal In 2.46 A 

Intensitat d’arrancada Is/In 7.95 

Potència nominal Pn 1.1 kW 

Figura 8. Parts d'un motor asíncron. 
Font: https://cutt.ly/wWhE9aj. 
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Velocitat nominal nn 1473 rpm 

Parell nominal Tn 7.32 Nm 

Eficiència al 100% de la càrrega 84.05 % 

Factor de Potència al 100% de la càr-
rega 

0.78 

Pes 17 kg 

Nivell de protecció IP55 

Taula 2. Característiques motor ABB M3AA 90LB 4. 

 

 

4.4 Reductor 

 

Encara que la potència d’un motor sigui l’adequada, alguns cops el seu rang de velocitats 
no és adient per a l’aplicació en la qual es farà servir. En aquests casos es fa servir un 
multiplicador en el cas que es necessiti augmentar-la o un reductor en el cas que calgui 
disminuir-la. El més freqüent, i el cas d’aquest projecte, és que la velocitat s’hagi de reduir, 
ja que la velocitat dels motors elèctrics sol ser bastant elevada.  

Un reductor és un dispositiu mecànic que s’utilitza per adaptar les característiques de 
velocitat i parell entre els seus eixos d’entrada i de sortida. Estan formats per un o més 
parells d’engranatges. Es basa en la relació de transmissió que s’estableix entre dos 
engranatges de diferents diàmetres, on: 

𝑍1

𝑍2
=

𝜔2

𝜔1
=

𝜏1

𝜏2
 

𝑂𝑛:           𝑍1: 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒.      
𝑍2: 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒.  
𝜔1: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒. 

 𝜔2: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒.  
𝜏1: 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒.  
𝜏2: 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒.  

Figura 9. Motor M3AA 90LB 4. 
Font: https://cutt.ly/wWhE9aj. 

https://cutt.ly/wWhE9aj
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Es compta amb un tren d’engranatges reductor de la marca Sumitomo model CHHX-
6135DBE-165/G90/A200. A la Taula 3 hi apareixen les seves característiques: 

 

Sumitomo CHHX-6135DBE-165/G90/A200 

Relació de transmissió  165 

Velocitat d’entrada n1 1450 rpm 

Velocitat de sortida n2 8.79 rpm 

Potencia nominal d’entrada Pn 0.961 kW 

Parell de sortida nominal 940 Nm 

Taula 3. Característiques reductor Sumitomo CHHX-6135DBE-165/G90/A200 

 

 

4.5  Pantalla HMI 

 

Sovint és necessari que un operari interactuï amb els processos industrials per realitzar 
diverses tasques com la supervisió, el control o la presa de decisions. S’entén com a una 
interfície d’usuari, Human Machine Interface en anglès, a tots aquells dispositius que 
permeten la comunicació entre màquines i persones. En el món industrial permeten mostrar 
informació en temps real i quasi real, proporcionen gràfics dels processos, estats dels 
motors,... I permeten a l’operari controlar el procés. 

 

Figura 11. Sumitomo CHHX-
6135DBE-165/G90/A200. Font: 

Datasheet. 

Figura 10. Transmissions d'engranatges. Font: https://cutt.ly/PWcAGmk. 



 

    Descripció de l’equip 

15 
 

Una opció molt popular de HMI són les pantalles tàctils, permeten comunicar una gran 
quantitat d’informació de manera molt visual i són d’ús intuïtiu. Són extremadament 
versàtils, ja que si hi ha qualsevol canvi en el procés o si es mou el dispositiu a un altre 
procés només cal modificar-ne el software. Els models més moderns són capaços fins i tot 
de registrar variables en bases de dades a la xarxa i col·laborar amb altres equips.[5] 

En aquest projecte es compta amb una pantalla tàctil de 7 polzades de la marca ABB model 
CP635. 

 

 

 

4.6  Encoder 

 

Un codificador rotatori, comunament conegut com a encoder, és un dispositiu 
electromecànic que permet convertir la posició angular d’un eix rotatori en un senyal digital, 
habitualment una sèrie de polsos. Principalment existeixen dos tipus d’encoders: absoluts 
i incrementals. Els absoluts tenen l’avantatge que permeten conèixer la posició real mentre 
que els incrementals només detecten les variacions de posició. Per contra, els encoders 
absoluts són més complexos de fabricar,  tenen menys resolució per a la mateixa mida i en 
general són més cars. El tipus més freqüent en la indústria és l’incremental. 
 

L’encoder rotatori consisteix en un disc unit a l’eix rotatori que conté una gran quantitat de 
marques disposades de forma radial i un receptor òptic que genera un pols cada cop que 
una de les marques creua el seu camp de visió. D’aquesta manera es pot detectar 
l’increment de posició anterior, però no es pot discernir el sentit de gir. Per a poder fer-ho 
s’afegeix un segon sensor en quadratura. En funció de quin dels dos sensors detecta primer 
el canvi es pot saber el sentit de gir. Finalment quan es necessita saber la posició absoluta 
s’incorpora un tercer sensor i una altra marca que correspon a la posició zero, d’aquesta 
manera es pot conèixer la posició absoluta i ajuda a prevenir l’acumulació d’errors. Al 
nombre de marques que té un encoder en una volta completa se l’anomena nombre de 
passos [6].  

Cal tenir certs aspectes pràctics a l’hora d’escollir un encoder: 

• Màxima freqüència/velocitat de gir a la que pot treballar. 

• Mètode que es farà servir per acoblar l’encoder a l’eix de rotació del motor. 

• Tensió d’alimentació. 

• Nombre de conductors i format del senyal de sortida. 

Figura 12. Pantalla tàctil ABB CP635.  

Font: https://cutt.ly/IWcSu0k.  
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Es disposa d’un encoder incremental de la marca Hengstler i model RI41-O/360ER.11KB. 
Disposa de 360 passos i tres canals (A,B,Z). Té una tensió d’alimentació d’entre 10 i 30V i 
una velocitat màxima de 10000 rpm. 

 

 

 

  

Figura 13. Esquema de funcionament d'un encoder incremental. 

Font: https://cutt.ly/TWcSly8. 

Figura 14. Hengstler RI41-O/360ER.11KB. 
Font: https://cutt.ly/kWcSct6. 
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5 Disseny i Selecció de Components 

 

En aquesta secció es descriurà quin ha sigut el procés de disseny seguit i els criteris de 
selecció que s’han utilitzat per a tots aquells components que s’han hagut de comprar o 
fabricar durant el desenvolupament d’aquest projecte. Tant el PAC, com el VF, l’HMI, el 
motor-reductor i l’encoder estaven comprats prèviament a l’inici d’aquest treball i per tant 
s’agafen com el punt de partida a partir del qual es conforma la resta de l’equip. 

5.1 Disseny Flightcase 

 

Per a assegurar la protecció dels equips i el seu fàcil transport i ús es requereix una 
estructura on aquests aniran muntats. S’ha decidit utilitzar una flightcase, ja que és un 
estàndard dintre del sector de les arts escèniques precisament perquè compleix els 
requisits per a aquest tipus de treball. 

Una flightcase és una caixa, normalment de fusta o plàstic, reforçada amb metall dedicada 
al transport d’equip delicat. No només estan pensades per al transport sinó també per a 
facilitar l’ús de l’equip, molts cops sense extreure’l de la pròpia capsa. N’hi ha de totes 
mides i formes per a tota varietat de propòsits. Permeten moltes opcions de personalització 
com per exemple: l’ús de rodes, incorporació de calaixos, tapes extraïbles, interiors 
d’espuma, racks de 19”,... 

 

Les flightcase se solen fer per encàrrec, adaptades a les necessitats del client, per tant 
caldrà decidir quin tipus de flightcase i de quines mides. S’ha decidit utilitzar rack de 19”, 
són unes guies amb unes formes i una distància concretes que s’utilitzen molt en el món 
de la informàtica i també en els equips electrònics. És una amplada que serveix bé per a 
aquest projecte i gran quantitat d’accessoris per a les flightcases està dissenyat per a 
aquesta amplada. A més aquestes guies serviran com a suport de la resta de parts de la 
flightcase. Es vol que s’utilitzi l’equip sense haver d’extreure per a això s’elaborarà un frontal 

Figura 15. Diversos tipus de flightcase. Font: https://cutt.ly/qWcSTeA. 
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on aniran muntades totes les proteccions i els connectors. Les flightcases amb rack tenen 
tapes davant i darrere, no obstant això es farà que totes les connexions estiguin a la part 
del davant i que la tapa de darrere no s’hagi d’extreure. D’aquesta manera l’equip es pot 
arrambar contra una paret i es poden posar equips a sobre. La tapa de darrere es podrà 
retirar per a millorar la ventilació, i a més es disposarà d’un ventilador per evacuar la calor 
generada pels equips. 

Una de les condicions de l’equip és que l’interior sigui fàcilment accessible perquè els 
alumnes el puguin veure i sigui fàcil d’extreure els components. Per a això s’ha pensat que 
els equips i el frontal aniran muntats sobre unes guies que permetran el seu desplaçament. 
El frontal es podrà collar a les guies del rack per tal que no es desplacin durant l’ús i el 
transport. També s’incorporarà un calaix per a poder guardar la pantalla, el manual i el 
cablejat. Donat que en conjunt és un equip pesat incorporarà rodes.  

A l’hora de definir mesures s’han escollit les 19” d’amplada ja esmenades, 9 unitats de rack 
d’alçada que equivalen a 40 cm, que són prou perquè hi càpiga el variador a sota del calaix, 
i 55 cm de profunditat que deixa prou espai per a tot el cablejat que anirà del frontal als 
equips. A continuació s’adjunta un plànol amb les mides de la flightcase, el PAC, el VF i el 
calaix. 

 

Es va elaborar un model 3D del concepte amb les mesures esmenades per a poder 
presentar millor el concepte tant al client com a l’empresa fabricant de flightcases. Després 
de parlar amb el client es va decidir col·locar el calaix a la zona inferior, ja que així els 
cables connectats no destorbarien a l’hora d’obrir el calaix. A continuació s’adjunta una 
imatge seva. 

Figura 16. Plànol de la Flightcase (mesures en cm). 
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5.2 Proteccions i seguretat 

 

Els elements de protecció són tots aquells components d’una instal·lació elèctrica amb la 
funció de protegir a les persones i els equips en cas d’accident o mal funcionament 
d’aquesta. Existeixen molts tipus de proteccions, sent les més comunes en l’àmbit industrial 
la protecció contra curtcircuits, contra sobrecàrrega tèrmica i contra derivacions a terra.  

Cal que al nostre equip incorporem els elements necessaris per garantir la seva integritat i 
la seguretat de les persones que en facin ús. 

 

5.2.1 Protecció Diferencial 
 

Un interruptor diferencial és un dispositiu electromagnètic que es col·loca a les 
instal·lacions elèctriques de corrent altern amb la finalitat de protegir a les persones dels 
accidents provocats pel contacte amb part activa de la instal·lació de o elements sotmesos 
a potencial degut, per exemple, a una falla d’aïllament. També protegeix de possibles 
incendis causats per aquestes derivacions.[7]  

És un dispositiu de protecció molt important en la instal·lació ja que és la principal eina de 
protecció de les persones. Cal que l’element que contacta amb una part activa de la 
instal·lació estigui connectat a terra, si està aïllat l’ID no actuarà.D’aquesta manera l’ID 
desconnectarà el circuit quant existeixi una derivació o defecte a terra major que la seva 
sensibilitat nominal.  

Figura 17. Model 3D de la flightcase. 
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Donat que el nostre equip es connectarà a una instal·lació elèctrica, i que el quadre elèctric 
del qual penjarà ja incorporarà un ID per requeriments del REBT, no cal que al nostre equip 
hi incorporem un ID, ja que no aportarà cap protecció addicional respecte al ja instal·lat al 
quadre. Les mesures que cal prendre en aquest àmbit és assegurar que totes les parts 
metàl·liques són connectades a terra i que el conductor de terra té la conductivitat suficient. 

En aquest apartat cal destacar que el variador de freqüència incorpora un filtre d’harmònics 
(EMC) que conté  condensadors que poden augmentar el corrent de fuga, especialment a 
l’arrancada,  i pot interferir amb el funcionament de l’ID i disparar-lo. Com indica el Manual 
de Hardware del variador[4], el variador és compatible amb diferencials amb corba de tipus 
B, comunament coneguts com a immunitzats. Donat que no es pot controlar quin diferencial 
hi haurà instal·lat al punt de connexió, pot ser necessari desconnectar el filtre. El manual 
n’explica el procediment, tot i això, l’eliminació del filtre redueix significativament la 
compatibilitat electromagnètica del variador, i per tant, s’ha de mantenir activat sempre que 
sigui possible. 

 

5.2.2 Protecció contra curtcircuits i sobrecàrrega tèrmica. 
 

Una sobrecàrrega es produeix quan es connecta a la instal·lació més càrrega de per a la 
qual estava dissenyada. Això produeix que pels components de la instal·lació hi circuli una 
intensitat superior a la nominal i s’escalfin per efecte Joule, cosa que pot malmetre els 
equips o acabar causant un incendi. Si la sobrecàrrega és petita i/o de curta durada no sol 
suposar un perill, per aquest motiu els elements tenen un factor de seguretat i per això les 
proteccions tenen cert marge d’actuació i normalment els temps de resposta són més 
elevats que davant altres falles. 

Un curtcircuit es produeix quan un defecte d’aïllament o el mal funcionament d’un equip 
crea un camí de molt baixa impedància entre dues o més fases del circuit. Això fa que hi 
circuli un elevat corrent que pot malmetre els equips i provocar accidents. Es requereix una 
actuació més ràpida que a la sobrecàrrega, ja que és un fenomen més violent. 
Els dos elements de protecció més comuns per a aquests tipus de falles són els fusibles i 
els interruptors automàtics magnetotèrmics, es poden fer servir conjuntament o 
independentment. 

Figura 18. Interruptor Diferencial. 
Font: https://cutt.ly/yWcSAnH. 
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Un fusible és un dispositiu constituït per un suport i un filament o làmina metàl·lica de baix 
punt de fusió que s’intercala en un punt determinat de la instal·lació elèctrica perquè es 
fongui en cas que el corrent superi un cert valor que podria fer perillar la integritat dels 
elements de la instal·lació.[8] 

 

Un interruptor magnetotèrmic és un interruptor capaç de tallar el corrent elèctric quan 
aquesta sobrepassa certs valors màxims. El seu funcionament es basa en dos efectes 
produïts per la circulació de corrent, el magnètic (llei d’Ampere) i el tèrmic (llei de Joule).  

 

La part tèrmica és la que protegeix contra sobrecàrregues, consta d’una làmina bimetàl·lica 
que a l’escalfar-se per sobre d’una certa temperatura per efecte Joule, es deforma i obre el 
circuit. La part magnètica és la que protegeix contra curtcircuits, està formada per un 
electroimant en el qual al circular un elevat corrent es genera una força magnètica que 
activa el mecanisme de tall. [9] 

 

Figura 20. Parts d'un magnetotèrmic. 
Font: https://cutt.ly/CWcS0s1. 

Figura 19. Diversos tipus de fusibles. 
Font: https://cutt.ly/6WcSCPK. 
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En el manual de hardware[4] del VF, el fabricant ens recomana models de fusibles i 
magnetotèrmics que són adients per a l’equip. 

S’ha decidit no utilitzar fusibles per diverses raons, la primera és que un cop han actuat, 
l’equip queda inservible fins que se substitueixin, i això no es pot permetre que passi enmig 
d’un espectacle perquè interrompria el seu desenvolupament. En segon lloc, l’actuació de 
fusibles pot emetre partícules incandescents que poden suposar un perill, i per tant 
requereixen un contenidor adequat, que fa més difícil l’accés a ells i ocupa espai en un 
equip on n’és escàs. Darrerament, el preu conjunt dels fusibles, portafusibles i eina especial 
per a canviar-los, a més a més de futurs recanvis, s’ha considerat que era massa elevat 
per a l’equip i que no compensava el temps d’actuació extra que ofereix respecte als 
magnetotèrmics. Per totes aquestes raons en aquest apartat s’ha decidit només utilitzar un 
magnetotèrmic. 

El magnetotèrmic seleccionat és el Hyundai HGD63-M4P010C. A la Taula 4  hi apareixen 
les seves característiques: 

Hyundai HGD63-M4P010C 

Tensió Nominal CA 240/415 V 

Calibre 10 A 

Poder de tall 6 kA 

Nombre de pols 4 

Corba C 

Taula 4. Característiques magnetotèrmic trifàsic Hyundai HGD63-M4P010C  

 

 

 

Pel que fa a la protecció del motor, no es requereix cap protecció addicional per al motor ni 
el seu cablejat, ja que el variador n’hi incorpora, tant en cas de sobrecàrrega tèrmica com 
de curtcircuit. 

La resta de components, PAC i HMI, s’alimenten de la font d’alimentació de CC, la qual 
incorpora protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues i per tant ja estan protegits. Cal 
però, protegir la pròpia font d’alimentació. Seguint el mateix raonament lògic que per al VF 
es decideix protegir-la amb un magnetotèrmic, en aquest cas, monofàsic. 

El magnetotèrmic seleccionat és el HGD63-N2P003C, donat que el corrent nominal de la 
font  d’alimentació és de 3A. A la Taula 5 hi apareixen les seves característiques: 

Figura 21. Protecció Magnetotèrmica Trifàsica Hyundai 
HGD63-M4P010C. Font: https://cutt.ly/SEddx0l. 
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Hyundai HGD63-N2P003C 

Tensió Nominal CA 240/415 V 

Calibre 3 A 

Poder de tall 6 kA 

Nombre de pols 2 

Corba C 

Taula 5. Característiques magnetotèrmic monofàsic Hyundai HGD63-N2P003C  

 

 

 

5.2.3 Parada d’emergència 
 

Segons la norma UNE-EN 60204-1:2019[10] sobre seguretat de màquines, la parada i 
desconnexió d’emergència són mesures de protecció complementàries que poden ajudar 
a reduir els riscos d’atrapament, xoc elèctric o cremades entre d’altres. Donat que no es 
pot saber com anirà muntat el motor i per tant quines mesures de seguretat es podran 
implementar, s’ha considerat preferible incorporar per defecte aquestes mesures per a 
garantir la màxima seguretat possible. 

La norma defineix una sèrie de requisits que ha de complir el mecanisme de parada 
d’emergència: 

• Ha de ser clarament visibles, identificables i de fàcil accés. 

• Ha de complir un codi de colors, element en vermell i fons groc. 

• Té prioritat sobre la resta de funcions. 

• Cal que aturi el moviment perillós tan ràpid com sigui possible sense crear nous 

perills. 

• Els dispositius han de ser de maniobra d’obertura directa (contacte normalment tan-

cat i accionament de peces rígides sense molles intermèdies). 

• El seu rearmament no ha de posar en marxa la màquina sinó només autoritzar la 

seva posada en marxa.  

El VF incorpora la funció Safe Torque Off, que permet desconnectar l’alimentació del motor 
i realitzar una parada de categoria 0 en cas que s’interrompi un circuit de seguretat. Aquesta 

Figura 22. Protecció Magnetotèrmica Trifàsica 
Hyundai HGD63. Font: https://cutt.ly/pEdjnVG. 
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funció ens permet implementar la parada d’emergència, hi instal·larem un botó tipus Seta 
que compleix amb la normativa esmenada. 

S’ha comprat un polsador amb enclavament mecànic de la marca Schneider ZB4BS844 
model  i una càmera amb un contacte normalment tancat. 

 

  

5.2.4 Altres Aspectes 
 

En el manual de Hardware del convertidor de potència ens indica algunes coses que cal 
tenir en compte a l’hora de connectar l’equip: 

• El variador incorpora un filtre d’harmònics (EMC), aquest no és adequat per a l’ús 

en instal·lacions del tipus IT (terra aïllat) o amb xarxes TN amb connexió de terra a 

un vèrtex. Per a aquests casos cal desconnectar-lo. El manual explica el procés per 

a la seva desconnexió. 

• El variador incorpora un Varistor, una protecció contra sobretensions, que no es pot 

connectar a una xarxa amb el terra aïllat (IT), ja que es corre el risc de malmetre el 

circuit. El manual explica el procés per a la seva desconnexió. 

• EL nombre màxim de maniobres d’alimentació del VF és 5 en 10 minuts. Una fre-

qüència excessiva podria malmetre els condensadors de DC. 

 

5.3  Connectors i conductors 

 

5.3.1 Potència 
 

S’entén com a conductors de potència a aquells conductors la funció dels quals es portar 
l’energia elèctrica als elements del circuit. Aquests connectors solen suportar elevades 
tensions i/o corrents, per això és important que tinguin una secció i conductivitat adequada 
així com un bon aïllament. 

Un aspecte clau a tenir en compte a l’hora d’escollir els conductors és l’apantallament. 
Quan els dispositius electrònics commuten a altes freqüències, emeten radiacions 
electromagnètiques que a l’arribar a altres conductors poden induir soroll i interrompre el 
correcte funcionament dels aparells. Això és d’especial rellevància quan els dispositius són 
d’elevada potència, com és el cas del VF. Els cables són els principals generadors i 
receptors del soroll electromagnètic. O bé actuen com una antena radiant soroll, o com a 
receptors de les pertorbacions creades per altres fonts. L’apantallament funciona per a  
mitigar l’efecte en ambdós casos. 

Figura 23. Polsador d'emergència Schneider 
ZB4BS844. Font: https://cutt.ly/cEdk9fs. 
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L’apantallament d’un cable consisteix en un recobriment que envolta al cable i és conductor, 
generalment de coure o alumini. Aquest aconsegueix alhora reflectir una part de la radiació 
i absorbir-ne una altra part i enviar-la a terra. En qualsevol dels casos aquest soroll no 
arriba al cable. Una part de l’energia segueix travessant la pantalla, però queda tan 
atenuada que no causa interferència. Perquè la pantalla funcioni correctament cal 
connectar o un o els dos extrems de la pantalla a terra, i assegurar-se de que els connectors 
fan bona connexió. [11] 

 

Per aquestes raons, i pel fet que dintre de la bancada els conductors de potència es troben 
molt a prop dels de control, s’ha decidit apantallar els dos tipus de conductors, els de control 
i de potència. 

El manual de hardware del variador, recomana conductors de 1.5mm2 de secció i 
apantallats. Aquest tipus de conductors suporten de sobres tots els Ampers que consumeix 
la bancada. Tot i que el VF de freqüència no utilitza neutre, s’ha escollit un conductor de 5 
pols (3 +N +T) perquè el neutre s’utilitzarà per obtenir l’alimentació monofàsica de la resta 
d’elements. Finalment, tot i que el motor utilitza només 4 conductors (3 +T), s’ha decidit 
utilitzar el mateix cable de l’alimentació de 5 pols perquè aquests conductors es venen en 
rotllos i surt més barat haver-ne de comprar només un de 5 que no pas un de 5 i un de 4.  

El cable de potència seleccionat és el Cerviflex RC4V-K 500V CPR 5G1.5, és un cable de 5 
conductors de 1.5mm2 que suporta 500V de tensió. 
 

 

 

Respecte als connectors que es faran servir amb aquests conductors, es considera 
connectors de potència a tots aquells que estan destinats a conductors de potència. Tant 
l’alimentació del variador com la del motor són trifàsiques, per tant necessiten d’aquest 
tipus. Es faran servir connectors tipus CETAC, ja que són els que estan instal·lats a les 

Figura 24. Configuracions habituals de cables 
apantallats. Font: https://cutt.ly/IEkS81o. 

Figura 25. Cable Cerviflex RC4V-K. Font: https://cutt.ly/8EcpSOn. 
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preses d’alimentació tant de la UPC com de l’ESTAE i es té bona disponibilitat d’ells. Els 
connectors CETAC són unes preses de corrent industrials per a baixa tensió que 
compleixen l’estàndard IEC 60309, ofereixen una gran seguretat i solidesa. Són resistents 
a la temperatura i la radiació. Totes aquestes característiques fan que siguin uns dels tipus 
de connectors més utilitzats a la indústria. 

N’hi ha models per a diverses tensions, corrents i tipus de muntatges. Segueixen un codi 
de colors en funció del nivell de tensió, per a aquest projecte s’escull el vermell que és el 
que correspon a un nivell de tensió d’entre 380 i 480 V. Quant a la intensitat els dos valors 
més utilitzats amb diferència per a aquesta tensió són 16 i 32 A. Tot i que el consum  de 
l’equip és inferior a 16 A, s’ha escollit el model de 32 A perquè a l’ESTAE les preses de 
corrent que s’utilitzen són de 32 A, d’aquesta manera es podran fer servir els cables 
d’alimentació que ells fan servir i per tant modificar la llargada quan sigui convenient. En 
canvi els del laboratori de la UPC fan servir dels de 16 A, però l’equip sempre estarà al 
mateix lloc de la universitat i no requerirà desplaçament, per tant es podrà fer servir sempre 
el mateix cable d’alimentació. S’elaborarà un cable d’alimentació especial per a aquest cas 
que es connecti a la xarxa amb un de 16 A i a l’equip un de 32 A.  

Per al motor es farà servir un de 16 A, perquè són més petits i el motor en té d’aquest tipus 
instal·lat. Cal destacar que tot i que aquest CETAC està aigües avall d’un de 32 A, no corre 
cap risc de sobrecàrrega, ja que la càrrega de tot l’equip complet és inferior a 16 A i a més 
el VF incorpora una protecció contra sobreintensitats al motor. 

Els connectors escollits són els següents: 

 

 

Per a l’alimentació de l’HMI, que és de 24V CC, s’utilitzarà un connector XLR de 3 pins. 
Aquests connectors són molt populars en el món de l’espectacle, s’utilitzen tant en àudio 
com il·luminació. Compleixen bé els requisits d’aquesta tasca, i per al client serà molt fàcil 
elaborar cables i trobar recanvis. 

 

 

 

 

Figura 26. Cetac panell 32A 
mascle Bematik ME13326084. 

Font: https://cutt.ly/fEcsnAI. 

Figura 27. Cetac panell 16A 
femella Schneider PKF16F434.  
Font: https://cutt.ly/0EcaoUW. 
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5.3.2 Control 
 

Considerem conductors de control tots aquells conductors la funció dels quals és el 
transport d’informació entre els diversos elements de l’equip. Aquests connectors 
acostumen a suportar una tensió i intensitat baixa, ja que utilitzar valors més elevats 
augmentaria el consum i reduiria l’eficiència. D’altra banda, aquests connectors poden 
arribar a portar senyals d’elevada freqüència i a gran distància. Per això és important que 
tinguin una bona conductivitat i estiguin ben protegits contra pertorbacions. 

 

Com ja s’ha raonat en l’apartat anterior, és necessari que els conductors de control siguin 
apantallats per a evitar interferències. Com la intensitat que suporten aquests conductors 
és petita, tenen l’avantatge de tenir una secció molt inferior que la dels conductors de 
potència. Donat que els connectors aeris que s’han seleccionat a continuació són de 24 
pins, s’ha seleccionat un cable de 24 nuclis apantallat amb malla. 

El cable de control seleccionat ha sigut el Madison style 2426, un cable de 24 nuclis que 
suporta una tensió de fins a 300V i 80ºC. 

 

Es procedeix a seleccionar els connectors de control, es consideren connectors de control 
a tots aquells que estan destinats a conductors de control. En el món de l’espectacle hi ha 
diversos estàndards en funció del tipus d’aplicació. Per a una aplicació com la que aquí 
s’ocupa existeixen dos tipus de connectors reconeguts per la seva marca comercial, 
Harting i Socapex. Ambdós són connectors multipins que consten d’enclavament mecànic, 
però els primers són plans mentre que els segons són circulars.   

 

 

  

Figura 28. Connector 
XLR. Font: 

https://cutt.ly/jEkFRJ7. 
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En aquest projecte el client ha manifestat la seva preferència pel tipus Socapex, ja que és 
amb el que estan habituats a treballar, i per tant els connectors que se seleccionaran seran 
d’aquest tipus, en concret en fan servir Socapex amb rosca. Un cop triat l’estil de 
connectors també cal decidir com s’agruparan els conductors als connectors. Una 
estratègia podria ser agrupar el major nombre de conductors  possible per connector per 
tal de reduir el nombre de connectors i per tant el preu. Donada la naturalesa pedagògica 
del projecte s’ha decidit agrupar els conductors segons la seva funció, d’aquesta manera 
serà més fàcil per als estudiants saber per a que serveix cada cable. Aquesta disposició 
també ens ofereix una gran versatilitat, ja que  per a una determinada aplicació només 
caldrà que connectem els cables que anem a fer servir, i si es vol modificar no caldrà 
canviar tots els cables, només els afectats. Els conductors s’han distribuït en connectors 
de la següent manera: 

• PAC. Entrades digitals (1x9 pins) 

• PAC. Sortides digitals (1x7 pins) 

• Mòdul AO561. Sortides analògiques (1x6 pins) 

• Mòdul AI561. Entrades analògiques (1x13 pins) 

• Mòdul CD522. Encoders (2x8 pins) 

• Mòdul CD522. Resta de connectors (1x14 pins) 

• VF i PAC. Comunicació sèrie variador/PAC (2x4 pins) 

• VF. Relés de sortida (1x6 pins) 

• VF. Senyals analògics (1x7 pins) 

• VF. Entrades digitals i tensió auxiliar (1x8 pins) 

Una altra de les demandes del client és que tant el VF com el PAC puguin ser fàcilment 
extraïbles, per tal d’aconseguir això afegirem també connectors entre el frontal i l’equip. Per 
tant, aquests connectors han de ser de muntatge aeri. En aquest cas sí que escollirem 
connectors amb el major nombre de pins possible per tal de reduir el cost i fer més fàcil el 
desmuntatge de l’equip. 

El primer apropament a l’hora de cercar connectors ha estat la marca comercial original 
Socapex, ja que tenen bona reputació i la seva qualitat està provada. La sèrie de 
connectors multipins d’aquesta marca és la SL61. En el cas que el proveïdor no tingués 
connectors del nombre de pins necessari s’ha escollit l’immediatament superior. A la Taula 
6 es mostra el cost total d’aquest tipus de connectors. 

 

 

Figura 29. Connectors Socapex. 
Font: https://cutt.ly/NWcDyIe. Figura 30. Connectors Harting. 

Font: https://cutt.ly/AWcDwGy. 
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Socapex SL 61 

Component Preu unitari (€) Quantitat Preu total 

Socapex Femelles Panell 

4 pins 22,93 2 45,86 

5 pins 27,56 2 55,12 

12 pins 33,31 8 266,48 

Socapex Mascles 

4 pins 27,74 2 55,48 

5 pins 35,94 2 71,88 

12 pins 32,55 8 260,4 

Carcasses Socapex 

Funda 10 27,74 2 55,48 

Funda 20 33,85 10 338,5 

Connectors extracció 

37 pins mascle 89,49 3 268,47 

37 pins femella 100,46 3 301,38 

Total 1719,05 € 

Taula 6. Pressupost Socapex SL61. 

 

El cost total dels connectors d’aquesta marca és massa elevat i se’n va de pressupost, per 
això s’ha decidit valorar altres opcions del mateix estil de connector, circular multipin amb 
rosca d’altres marques per a poder abaixar el preu. Després de cercar, s’han acabat 
considerant dues opcions, la sèrie SP29 de RS Pro i la sèrie SRCN de Japanese Aviation 
Electronics. Els seus costs es mostren respectivamente a la Taula 7 i la Taula 8. 

 

RS Pro SP29 

Component Model Preu unitari Quantitat Preu total 

Mascles Panell 

4 207-0763 14,01 2 28,02 

7 207-0765 14,44 4 57,76 

8 207-0767 14,51 3 43,53 

10 207-0751 14,58 1 14,58 

17 207-0754 14,79 2 29,58 

Femelles Cable 

4 pins 207-0709 13,96 2 27,92 

7 pins 207-0711 14,2 4 56,8 

8 pins 207-0713 14,84 3 44,52 

10 pins 207-0696 15,24 1 15,24 

17 pins 207-0699 16,94 2 33,88 

Connectors extracció equips 

26 pins M 207-0722 16,38 4 65,52 
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26 pins F 207-0702 17,4 4 69,6 

Total 486,95 € 

Taula 7.Pressupost RS Pro SP29. 

 

 

JAE SRCN 

Component Codi Preu unitari Quantitat Preu total 

Panell Femella 

5 SRCN2A13-5S 4,99 2 9,98 

7 SRCN2A16-7S  4,7 4 18,8 

10 SRCN2A21-10S 5,79 4 23,16 

16 SRCN2A21-16S  5,93 2 11,86 

Cable Mascle 

5  SRCN6A13-5P 7,11 2 14,22 

7 SRCN6A16-7P 8,53 4 34,12 

10 SRCN6A21-10P 12,09 4 48,36 

16 SRCN6A21-16P 10,13 2 20,26 

Connectors extracció equips 

24 pins M SRCN1A25-24P 10,93 4 43,72 

24 pins F SRCN6A25-24S 12,91 4 51,64 

Total 276,12 € 

Taula 8. Pressupost JAE SRCN. 

 

 

Aquestes dues opcions redueixen significativament el cost dels connectors, els connectors 
RS Pro tenen un nivell de resistència a l’aigua i pols d’IP68, molt superior al necessari per 
a aquest equip ja que, l’aula i l’escenari són ambients secs. L’equip s’utilitzarà per a realitzar 
algunes pràctiques i ocasionalment en funcions, per aquesta raó s’han escollit els de JAE. 
Si se n’anés a fer un ús més intensiu es podria justificar l’ús de connectors més robustos i 
cars, però donat l’ús semi esporàdic que se’n donarà, els connectors més barats ja 
compleixen bé els requisits. 

 

També es necessiten connectors per als ports Ethernet que tenen tant variador com PAC 
per tal de connectar-los entre si, amb l’ordinador i amb la pantalla. S’ha escollit un connector 
RJ45 de muntatge en panell, ja que el RJ45 és amb gran diferència el connector més comú 
per a Ethernet. També s’ha comprat un adaptador d’un port a dos ports per tal que es puguin 
connectar tant el VF com el PAC alhora. Els elements escollits han sigut: 

 

 

 

 

 

https://www.mouser.es/ProductDetail/JAE-Electronics/SRCN2A16-7S?qs=X2uUhIUKvwILl2yTAeNHtQ%3D%3D
https://www.mouser.es/ProductDetail/JAE-Electronics/SRCN2A21-16S?qs=X2uUhIUKvwJU9ABC%252Bhv%252Bag%3D%3D
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Donat que es desconeixen les aplicacions concretes les aplicacions concretes per a les 
quals es farà servir l’equip, i la longitud necessària de cable, no es poden elaborar cables 
per a tots els connectors que hi ha al panell. S’elaboraran per tant els cables necessaris 
per a la comunicació dels equips i es deixen preparats la resta de connectors perquè el 
client s’elabori els seus propis cables. 

 

5.4 Refrigeració 

 

L’equip està encabit en un espai petit i tancat, cosa que dificulta la seva refrigeració. L’equip 
corre el risc de sobreescalfar-se i no es pot assegurar que funcioni correctament per als 
seus propis mètodes. Per això s’hi inclourà refrigeració activa, en forma d’un ventilador, per 
a assegurar que es pot evacuar tota la calor generada. 

L’element més crític en aquest aspecte és el VF, ja que és l’equip de més potència amb 
diferència i el que genera més calor. Al seu manual de Hardware[4], a la pàgina 180 apartat 
Pèrdues, dades de refrigeració i soroll, s’indica que per a un correcte funcionament del VF 
cal assegurar un cabal d’aire de 34m3/h per a aquest model de VF. 

La universitat disposa d’una gran varietat de ventiladors. Per això en comptes de comprar-
ne un de nou ajustat a les necessitats de l’equip, s’ha decidit escollir un dels disponibles 
encara que pugui estar una mica sobredimensionat. El model seleccionat és el NIDEC 
TorinTA450 A28678-10. És un ventilador de 230V CA de 12 cm que genera un cabal d’aire 
de 72m3/h d’aire. Més que suficient per a evacuar la calor generada pel VF i el PAC. A més 
proporciona un marge de seguretat i garanteix que encara que les condicions no siguin 
gaire bones per a la ventilació, com que l’equip estigui contra una paret per exemple, hi 
haurà prou cabal d’aire. 

 

Figura 31. Connector RJ45 RS PRO. 
Font:  https://cutt.ly/FWcDbA1. 

Figura 32.Cinch Connectivity 
Solutions Adaptador dúplex. 

Font:  https://cutt.ly/tWcDzpG. 
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5.5 Panell frontal de Connexions 

 

Un cop ja es disposa de tots els components necessaris, el següent pas és el disseny del 
panell frontal. En el panell frontal és a on van muntats tots els connectors, tant de potència 
com els de control. També és on es troben les proteccions i la parada d’emergència. Tot el 
que l’operari necessiti connectar o accionar es troba en aquest panell, per tant és de vital 
importància que aquest sigui pràctic i còmode de fer servir.  A la Figura 34 s’adjunta una 
imatge final del disseny i es procedeix a explicar els criteris de disseny utilitzats.  

Figura 34. Disseny final del panell frontal de connexions. 

Figura 33. Ventilador NIDEC TorinTA450 A28678-10. 
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S’han fet servir els següents criteris de  disseny: 

• Tots els connectors de potència s’han separat dels connectors de control per a 
reduir al màxim les interferències. A excepció del connector d’alimentació de l’HMI 
que s’ha mantingut el mes a prop possible del connector RJ45, ja que es necessiten 
els dos per a fer-lo servir. Aquesta excepció no suposa un perill, ja que l’HMI 
s’alimenta a 24V DC i té un baix consum de manera que no és una font de 
pertorbacions electromagnètiques. 
 

• Tant els connectors de potència com les proteccions s’han col·locat al costat en el 
qual va muntat el variador per tal de reduir la llargada dels conductors de potència 
i per tant l’emissió de pertorbacions electromagnètiques. 
 

• Per com està construïda la flightcase, el connector CETAC de 32A de muntatge en 
panell inicialment comprat no es pot encabir, ja que no deixa tancar la tapa. S’ha 
decidit buscar un connector que el substitueixi, a l’apartat 7.3.Redisseny s’expliquen 
els detalls. 
 

• S’ha canviat la posició del VF i el PAC, El VF estava originàriament a l’esquerra. 
Però com la gran majori de les seves connexions estaven a la dreta s’ha canviat de 
posició per a facilitar el seu cablejat. 
 

• Els connectors  de control s’han situat agrupats per equips, a la dreta els connectors 
del variador (en blau) i a l’esquerra els del PAC (en verd). Els connectors del PAC 
s’han agrupat alhora segons les seves funcions. De dalt a baix: senyals digitals, 
senyals analògics, encoders i connexions CD522 i comunicació sèrie. 
 

• El botó de parada d’emergència s’ha col·locat a la part superior i el més separat 
possible dels connectors, de manera que sigui fàcilment accessible i cap cable 
connectat pugui obstruir el seu ús. 

Es van considerar altres disposicions, però valorant-ne els avantatges i inconvenients i 
seguint els criteris aquí exposats es va optar per aquesta. La resta de dissenys que es van 
realitzar es poden consultar a l’Annex 4.  

Un cop escollit el disseny del frontal, es va elaborar un plànol per a mecanitzar el frontal 
amb totes les mesures necessàries i marcades les zones on s’ha de perforar el frontal. 
També està inclòs en l’annex i aquí a la Figura 35. 
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Figura 35. Plànol de Mecanització del panell frontal. 
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6 Elaboració del Material de suport 

 

Un cop ja són escollits tots els components i decidides totes les característiques físiques, 
el següent pas és elaborar el material de suport. Dintre de totes les possibilitats que ofereix 
l’equip, cal centrar-se en les que seran més útils per als clients (ESTAE i UPC). En aquest 
apartat es descriu quin material s’ha elaborat, quines necessitats pretén cobrir i la 
justificació de la manera escollida.  

6.1 Avaluació de les necessitats 

 

Per a poder comprendre millor les necessitats específiques dels clients es va contactar 
amb en Aleix Soler, director de l’ESTAE, i en Jordi Massó, cap de l’especialitat de Mecànica. 
Així com també es va comptar amb el suport de dos dels tutors del present projecte, en 
Ricard Horta i en David Romero, professors de les assignatures de Regulació de Màquines 
i Autòmats Programables respectivament. En aquest apartat es realitza una síntesi de la 
informació obtinguda. 

 

Les tècniques de les arts de l’Espectacle són una àrea multidisciplinària i diversa en la qual 
el tècnic ha de tenir coneixement de molts àmbits diferents entre els quals s’hi inclouen 
mecànica, electricitat, escenografia,... Això fa que el currículum d’aquesta titulació inclogui 
moltes assignatures diferents i en general una formació bastant amplia. Això dota al tècnic 
d’una gran versatilitat i autonomia. Per contra, un currículum tan extens fa que el temps 
que es pugui dedicar a cada àmbit sigui limitat. Molts cops les assignatures consisteixen a 
ensenyar els fonaments bàsics d’aquella àrea de coneixement. Sovint s’espera que 
l’alumne tingui un coneixement més aviat pràctic de l’assumpte, si bé és veritat que els 
fonaments són necessaris per a una bona comprensió de la matèria, s’enfoca la docència 
a una comprensió més aviat qualitativa que no pas quantitativa. Per tant s’espera que 
l’alumne adquireixi les competències necessàries per a poder aplicar els seus 
coneixements a aplicacions reals. 

 

En referència a les aplicacions de l’equip, es farà servir per a moure decorats, escenaris 
rotatoris, barres d’il·luminació,... Són moviments senzills, generalment translacions o 
rotacions a velocitats constant que requereixen aturar-se en moments o posicions 
determinades. Aquests moviments es realitzen a velocitats baixes, ja que els decorats es 
mouen per un escenari on hi ha gent o bé tenen gent a sobre i per tant seria perillós utilitzar 
velocitats elevades. D’aquí que es faci servir un reductor amb una relació de transmissió 
tan elevada. No es requereix una precisió molt alta pel que fa a graus ni a temps. Tot això 
fa que el control sigui més senzill i no es requereixin mètodes de control complexos. 
Freqüentment s’utilitzaran detectors de final de carrera i similars per marcar les posicions i 
aturar l’equip. 

6.2 Conceptes a tractar 

 

Tenint present les necessitats dels clients, i la naturalesa de la feina a realitzar, s’ha decidit 
tractar els següents conceptes: 
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Conceptes tractats 

Principi de 
funcionament 
dels equips 

En primer lloc cal explicar el funcionament bàsic de cadascun dels 
components de l’equip, la seva finalitat, quines són les seves parts i 
les característiques més importants a tenir en compte. Aquesta 
qüestió es tracta en l’apartat 4. Descripció de l’equip. 

Ús d’un VF Per a qualsevol aplicació que requereixi un control de velocitat d’un 
motor el VF és un element imprescindible. Els estudiants han de ser 
capaços de connectar, configurar i operar el VF de forma correcta i 
segura. 

Automatismes 
Simples 

Els estudiants han de poder comprendre i implementar automatismes 
simples com sistemes de Marcha/Paro, canvis de sentit, parades 
d’emergència, detectors de final de carrera que aturen el motor,... En 
aquest projecte s’elaboraran exemples per ajudar a l’assimilació 
d’aquests conceptes. 

Ús de l’entorn 
de treball 

Tot i que els alumnes ja hauran treballat prèviament amb VF i PACs, 
és molt probable que no hagin fet servir el mateix entorn de treball. 
S’explica quins passos cal seguir i per configurar els programes i 
quines són les opcions que es disposen. L’objectiu del present treball 
no és ensenyar als alumnes a programar sinó proporcionar les eines 
necessàries perquè puguin aplicar els seus coneixements. 

Comunicació 
entre equips 

Perquè els diversos equips es puguin comunicar entre ells cal establir 
protocols de comunicació. Es descriu quin és el seu funcionament i 
els seus requeriments així com la manera en que s’han d’implementar 
a cada equip per tal que la comunicació sigui correcta. 

Control PID Un PID és un tipus de controlador molt utilitzat a la indústria per al 
control de processos. Tot i que en aquest treball no és estrictament 
necessari i no entra dintre del pla de formació de l’ESTAE, s’ha decidit 
incloure’l perquè és una bona representació de les capacitats que té 
l’equip i a més pot servir com a coneixement complementari al 
currículum. 

Aplicacions 
Pràctiques 

Com ja s’ha comentat, és molt important que l’estudiant pugui aplicar 
els conceptes apresos. Per a això, s’han preparat exemples que 
permetran a l’alumne utilitzar la bancada en aplicacions reals. 

Taula 9. Conceptes tractats en el projecte. 

 

Seguint la filosofia de l’ESTAE s’ha elaborat material de suport enfocant-se en l’aplicació 
pràctica de l’equip i els conceptes sense oblidar els fonaments bàsics. 

 

6.3 Manual d’usuari 

 

El manual d’usuari és el document fonamental que és necessari per a poder fer servir 
correctament la bancada. Conté tota la informació pràctica per a connectar, programar i fer 
servir l’equip. Es pot trobar a l’Annex 1. Manual d’usuari. Consta de 4 grans parts: la 
descripció de l’equip, la configuració de l’entorn de treball i les comunicacions, els 
programes d’usuari i les connexions. 
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• Descripció de l’equip: En aquest apartat es pot trobar informació sobre quins 
elements componen l’equip i com es comuniquen amb la resta. També sobre la 
utilitat tots els connectors que hi ha al panell frontal i les proteccions, a més 
d’algunes consideracions sobre el seu ús. 
 

• Configuració de l’entorn de treball i les comunicacions: En aquest apartat es 
descriuen quins passos s’han de seguir per a configurar correctament el software 
d’ABB i els paràmetres que s’han d’ajustar perquè els equips es puguin comunicar 
entre ells. L’objectiu d’aquest apartat és assentar les bases del que l’usuari 
necessita perquè a partir d’aquí pugui desenvolupar els seus propis programes i 
modificar les configuracions com li convingui. 
 

• Programes d’usuari: En aquest apartat es descriuen els programes que s’han 
creat des del punt de vista de l’usuari. L’objectiu del present treball no és cobrir totes 
les aplicacions que hi pugui haver, sinó que és crear programes per a les aplicacions 
més habituals de forma didàctica perquè els alumnes puguin aprendre i mostrar les 
possibilitats que té l’equip. Tenint en compte les necessitats i els conceptes a tractar 
esmenats prèviament s’han creat els següents programes: 

 
o Macro Estàndard: Programa senzill que permet controlar el VF mitjançant 

la seva Macro estàndard, permet demostrar com es pot realitzar un senzill 
control de velocitat del VF amb polsadors i un potenciòmetre. Està pensat 
per a totes aquelles aplicacions que requereixin poder ajustar la velocitat del 
motor. 

 
o Control de Velocitat: Programa que permet visualitzar el control de 

velocitat del motor realitzat pel VF, mostrant tant la consigna com la velocitat 
real. La finalitat d’aquest programa és il·lustrar els conceptes de control 
expressats. 

 
o Control de Posició: Aquest programa permet fer el mateix que l’anterior 

però amb la posició, incorpora un llaç de control extra en cascada per a 
aquesta fi. Està pensat per a totes aquelles aplicacions que requereixin 
especificar la posició del motor. 

 
o Presets de Velocitat i Posició: Aquests programes permeten escollir entre 

diversos sets predefinits de velocitat o posició. Aquests sets són editables i 
es guarden a la memòria de l’equip. L’objectiu és tenir un accés ràpid a les 
velocitats i posicions utilitzades més freqüentment. 

 
o Moviment barra d’il·luminació: Aquest programa està pensat per al 

desplaçament d’una barra d’il·luminació penjada del sostre amb dues 
posicions, una recollida on està en repòs i una altra estesa per al seu ús, és 
una tasca molt comuna. Compta amb polsadors per a realitzar el moviment 
i detectors de final de carrera a ambdues posicions. 

 
o Voltes de l’escenari giratori: Aquest programa està orientat a l’ús de 

l’escenari rotatori del qual disposa l’ESTAE. L’usuari podrà introduir el 
nombre de voltes que desitja, el sentit i el temps i el programa mourà 
l’escenari a velocitat constant per tal de complir la consigna sempre que 
estigui dintre dels límits possibles. 
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• Connexions: En aquest apartat es dona informació tècnica sobre com s’han 
cablejat els equips, quins connectors s’han fet servir per a proporcionar tota la 
informació possible de cara a fer manteniment o modificacions. 

 

6.4 Programari 

 

En aquest document es recullen tots els programes creats per al PAC a CoDeSys. Aquests 
programes són els que permeten al PAC processar tota la informació que rep de l’exterior 
i comunicar-se amb els altres equips. Es defineix la funció de cada programa, s’aporta el 
codi i qualsevol altra informació que sigui de rellevància per a l’enteniment d’aquests. Els 
programes han estat escrits en diferents idiomes de programació de PACs per tal de donar 
una mostra representativa de les diverses alternatives disponibles. L’objectiu d’aquest 
document és que l’alumne hi identifiqui aquí els conceptes treballats a classe i li serveixi 
com a punt de partida per a desenvolupar les seves pròpies aplicacions.  
 
Aquest document es pot consultar a l’Annex 3. Programari. 
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7 Construcció de la Bancada 

7.1 Flightcase 

 

Per a poder unir tots els components es necessita en primer lloc la flightcase, ja que 
aquesta és el suport físic a sobre del qual es munten la resta de components. La 
construcció d’una flightcase és complexa, no es disposa dels materials, les eines ni les 
habilitats per a dur-les a terme, així com tampoc és objecte del present treball tractar-ne el 
procés. Per aquestes raons s’ha decidit encarregar la seva construcció a una empresa 
externa. 

Després de fer una cerca de fabricants i fer un balanç de preu i qualitat es va decidir 
encarregar la fabricació a l’empresa Embamat EU SL. Aquesta és una empresa del sector 
del packaging que dissenya, fabrica i comercialitza solucions d’embalatge, entre les quals 
s’inclouen les flightcases. Aquesta empresa té seu a Terrassa, localització on es 
desenvolupa aquest projecte, cosa que facilita el transport i la comunicació. [12] 

Se’ls hi va enviar totes les mesures i plànols de l’apartat 5.1.Disseny Flightcase. A 
continuació es mostren diverses imatges del producte rebut. Per a consultar el seu cost 
adreçar-se a l’Annex 2. Pressupost. 

 

 

 

Figura 36. Flightcase. Exterior.. Figura 37. Flightcase. Frontal. 
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7.2 Acoblament de l’encoder al motor 

 

Perquè l’encoder funcioni correctament el seu eix ha d’estar unit mecànicament a l’eix  del 
motor. Donat que el motor no venia directament preparat per a incorporar-hi un encoder 
s’ha hagut de mecanitzar. 

El motor disposava d’un forat centrat en la part posterior de l’eix del motor, aquest forat s’ha 
fet una mica més profund i s’ha roscat per tal de poder-li unir un cargol sense cap. Aquest 
cargol gira solidàriament a l’eix del motor i s’ha unit a l’encoder mitjançant un acoblament 
elàstic de la marca KTR, model ROTEX14. 

 

 

A més, s’ha hagut d’elaborar un suport per a l’encoder, ja que la tapa posterior del motor 
no era adequada. S’ha subjectat l’encoder a una placa d’alumini mitjançant cargols. 
Aquesta tapa s’ha unit a la part posterior del motor mitjançant cargols i separadors. S’ha 
col·locat a prou distància per a permetre la correcta ventilació del motor. A la Figura 41 es 
pot veure el resultat final i a la Figura 42 la unió dels eixos en més detall. 

Figura 38. Flightcase. Posterior. 

Figura 39. Flightcase. Planta. 

Figura 40. Acoblament mecànic elàstic KTR ROTEX14. 
Font: https://cutt.ly/PEcmVuX. 
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7.3 Redisseny 

 

Amb la flightcase ja disponible, han sorgit alguns aspectes que no s’havien previst 
inicialment. S’han realitzat modificacions respecte al disseny original per tal d’adreçar 
aquests problemes. 

En primer lloc, la profunditat de les tapes de la flightcase era inferior a la inicialment prevista, 
i això fa que el connector Cetac de 32A ni hi càpiga, ja que és massa gran i la tapa no tanca 
amb ell. Per això s’ha hagut de canviar el connector. S’ha escollit un connector de 5 pins 
marca RS Pro i model SY2113. Si bé és veritat que aquest connector és molt menys comú 
que un Cetac, compleix els requisits per a la tasca de sobres. 

 

 

Després del canvi, el disseny final del frontal és el que es mostra a la Figura 45: 

 

Figura 43. Connector RS Pro SY2113/P5-
1-C-B-NP. Font: https://cutt.ly/jEcYOsX. 

Figura 44. Connector RS Pro SY2110/S5II-
2-N-B-NP. Font: https://cutt.ly/KEcY5Kp 

Figura 41. Acoblament motor i encoder. Figura 42. Acoblament motor i encoder. 
Detall. 
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L’altre imprevist que ha aparegut és que el calaix superior del disseny original no tenia paret 
a la part posterior. L’empresa que l’ha fabricat sí que n’hi ha posat, això dona més solidesa 
al calaix, però interfereix amb la tasca del ventilador. Per això es realitzarà un forat del 
diàmetre del ventilador a aquesta paret a on vagi instal·lat el ventilador. D’aquesta manera 
l’aire podrà circular lliurement. 

7.4 Mecanització del Frontal 

 

Amb el nou disseny fet i els problemes solucionats es pot prosseguir amb el muntatge de 
la bancada. S’ha mecanitzat el frontal i s’hi ha instal·lat tots els connectors, les proteccions 
i el botó de parada d’emergència. El frontal està fet de contraplacat de fusta de bedoll de 
0.9 cm de gruix. Tots els connectors es poden fixar al panell mitjançant cargols i femelles i 
per a les proteccions s’ha elaborat una petita estructura metàl·lica que suporti el carril DIN 
sobre la que van muntades. A la Figura 46 es pot veure el resultat final. 

 

 

 

 

Figura 45. Versió modificada del disseny del panell frontal. 
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7.5 Següents passos 

 

Per problemes logístics en l’enviament i el pagament dels components, a la data present 
de l’entrega d’aquesta memòria no s’ha pogut completar la construcció de la bancada. En 
aquest apartat s’anomenen totes les tasques que queden per realitzar i que es duran a 
terme en els següents dies. S’afegirà una addenda posteriorment quan s’hagi completat la 
bancada si es considera que és d’interès. 

 

Les tasques que falten per realitzar són: 

• Fixar el VF i el PAC a la base del calaix mitjançant cargols, femelles i volanderes. 
El VF ja incorpora orificis per a aquest propòsit i el PAC anirà muntat sobre un carril 
DIN que es pot fixar fàcilment. 

• Realitzar l’orifici per al ventilador a la part posterior del calaix i fixar-hi el ventilador. 
• Cablejar els equips. Cal connectar els cables als equips i als connectors del panell. 

La per a la gran majoria de connectors cal soldar el conductor al pin, la resta van 
cargolats. 

  

Figura 46. Panell frontal de connexions. 



 

    Disseny d'una plataforma per al control i l'automatització 

    de mecanismes per les arts escèniques. Elements HMI. 

 

44 
 

8 Assaig de l’equip 

 

En aquest apartat es descriuen els assaigs i procediments que s’han realitzat a l’equip per 
tal de comprovar el seu correcte funcionament. 

8.1 Comunicació dels equips 

 

Una de les primeres tasques necessàries abans de començar a desenvolupar tot el 
programari va ser comprovar que els equips es poguessin comunicar correctament i sense 
errors. S’han realitzat amb èxit les següents comprovacions: 

• PAC-HMI: S’ha comprovat que el protocol de Modbus funcioni correctament. Els 
canvis realitzats en un equip es mostren en l’altre, les variables estan pròpiament 
convertides i es mostra el valor correcte. 

• PAC-VF: S’ha verificat que totes les sortides digitals del PAC accionen correctament 
els controls de la macro estàndard del VF. També s’ha escalat el valor de sortida de 
la sortida analògica del PAC perquè transmeti la consigna de velocitat adequada. 

• PAC-Encoder: S’ha configurat el mòdul CD522 del PAC per a funcionar com un 
comptador de 32 bits. S’ha comprovat que el mòdul compta tots els polsos 
correctament i que altres funcions addicionals com l’RPI funcionen correctament. 

• VF-Motor: S’ha comprovat que el VF operi correctament el motor. El motor gira en 
el sentit correcte a la velocitat designada i no es superen els seus valors nominals 
de tensió ni intensitat. 

• Encoder-Motor: S’ha assegurat que la unió mecànica entre l’encoder i l’eix del 
motor és sòlida, no té lliscament i no genera vibracions que puguin malmetre els 
rodaments de l’encoder. 

8.2 Comprovació dels programes 

 

Un cop verificat que les comunicacions funcionen correctament, el següent pas va ser 
elaborar tot el programari. Durant el seu desenvolupament i en la fase de proves s’han 
realitzat diverses tasques per a assegurar que els programes funcionen correctament: 

• Elaboració de programes de prova per a testejar el funcionament dels equips. 
• Depuració de programes per a solucionar errors de sintaxi, definicions errònies de 

variables i errors de compilació. 
• Testejat dels programes per a solucionar problemes lògics, bucles i errors en el  seu 

funcionament. 
• Confecció d’un mapa de la memòria del PAC i les adreces de Modbus per a evitar 

la superposició. 

Tot el programari elaborat funciona correctament i està lliure d’errors. 
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8.3 Assaigs Pendents 

 

Per problemes logístics en l’enviament i el pagament dels components, a la data present 
de l’entrega d’aquesta memòria no s’ha pogut completar la construcció de la bancada. En 
aquest apartat s’anomenen els assaigs que queden per realitzar. Tot i així, s’han pogut 
provar els components amb prou confiança per a poder dir que els components funcionen 
i que qualsevol imprevist que surti en aquests assaigs serà menor. 

En primer lloc, com la bancada no s’ha acabat de construir, queda pendent fer un assaig 
on tots els equips es trobin muntats a la bancada i fent servir els corresponents connectors. 
Aquest assaig serviria per a comprovar el seu funcionament en una situació realista. 

Per últim, a l’ESTAE s’està treballant en el mètode d’unió entre el motor-reductor i l’escenari 
giratori del qual disposen, però encara no està acabat. Els programes funcionen 
correctament, però es requeriria el sistema complet per a acabar d’ajustar alguns 
paràmetres, especialment les constants del PID. Tot i això, el reductor és una càrrega 
mecànica elevada per al motor, de manera que el motor treballa quasi a la potència nominal. 
Per tant, tot i que no es pot realitzar l’assaig, els resultats obtinguts en els assaigs anteriors 
són prou similars. 
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9 Resum del pressupost 

 

En aquest apartat s’aporta un breu resum del cost del projecte, s’han diferenciat cinc 
apartats: els components de partida comprats pel client, els connectors i el cablejat, el cost 
de la flightcase, els elements de protecció/seguretat i altres, i finalment, el cost de la mà 
d’obra necessària per muntar tot l’equip. 

L’objectiu d’aquest document no és només fer un recull del cost del projecte, sinó que també  
serveixi com a llistat de material complet per a la possible construcció de més unitats. En 
aquest cas només caldria encarregar tot el material que hi ha a la llista. Per a aquesta fi 
s’hi ha afegit dades com la marca i el model de cada component. 

 

A l’Annex 2. Pressupost es pot trobar tota la informació detallada. El resum es pot trobar a 
la Taula 10. 

 

Resum pressupost 

Ref Capítol % Import Import (€) 

1 Components 68.54 3664.82 

2 Connectors i Cablejat 7.91 422.9367 

3 Flightcase 9.48 507 

4 Proteccions, Seguretat i altres 4.71 251.97 

5 Recursos Humans 9.35 500 

  Total 5346.73 

  IVA (21%) 1122.81 

  

 

 

 

 

Total amb IVA 6469.54 

 

Taula 10. Resum del Pressupost. 
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10 Anàlisi i valoració de les implicacions ambientals i socials 

 

Els estudiants de l’ESTAE s’estan formant per entrar al món laboral en un àmbit altament 
especialitzat, exigent i tècnicament complex. Gran part de l’èxit que tenen, es deu a la seva 
forta formació pràctica. Perquè aquesta formació sigui efectiva, cal que sigui el més proper 
possible a la realitat. El desenvolupament d’aquest equip ajudarà a millorar les condicions 
d’aquestes pràctiques. Permetrà als alumnes simular situacions com les que es trobarien 
en el seu dia a dia amb equipament com el que s’utilitza professionalment en un entorn 
controlat.  
 
També cal afegir que el fet que aquest projecte s’hagi documentat en totes les seves fases 
ajudarà a l’estudiant  comprendre el funcionament d’aquests equips. Poder obrir-lo, veure’n 
els components i modificar-lo ajudarà a familiaritzar-se amb l’equip, poder experimentar 
amb ell i adquirir experiència. 
 
En referència al tema de l’impacte ambiental, s’estima que quasi el 70% de tota l’electricitat 
és consumida per motors elèctrics instal·lats a indústries arreu del món. La forma més 
ràpida de reduir les emissions de CO2 és millorar l’eficiència energètica dels equips. La  
bancada incorpora un VF, aquests dispositius permeten regular la velocitat per adaptar-la 
al valor just que requereix el procés. Això permet utilitzar l’energia d’una manera més 
eficient. S’estima que un VF pot reduir el consum d’un motor entre el 20 i 70% respecte a 
l’ús del motor sense controlar.[13] 
 
En aquest treball s’han hagut de comprar diversos components, si bé és cert que aquests 
components porten implícitament l’impacte ambiental que es genera durant la seva 
fabricació, s’ha intentat mantenir al mínim prestant atenció a la certificació dels materials 
comprats. La gran majoria d’ells compleixen la directiva europea de restricció de 
substàncies perilloses per a la fabricació de dispositius electrònics, coneguda com a RoHS.  
Aquesta directiva assegura que la concentració de certes substàncies que poden 
contaminar el medi ambient o perjudicar la salut de les persones no superen una 
concentració límit. El Variador de freqüència, els mòduls del PAC, el motor i tots els 
connectors i cables compleixen aquesta normativa. [14] 
 
Addicionalment, els conductors de potència compleixen la directiva CPR. Aquesta directiva 
regula la seguretat dels materials de construcció. El cablejat té una qualificació Eca, el que 
significa que limita la propagació del foc en cas d’incendi. [15], [16] 
 
Finalment, la bancada ha estat dissenyada per a ser versàtil, reprogramable i adaptable a 
les necessitats del client. Això fa que aquest equip pugui dur a terme moltes tasques 
diferents i per tant substituir a tota una sèrie d’equips. Això fa que el client no hagi de 
comprar material, com per exemple automatismes, per a una aplicació concreta sinó que 
pot fer servir la bancada. I a la llarga resulta en un estalvi econòmic perquè s’evita comprar 
nou material i per tant també s’evita l’impacte ambiental associat.  
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11 Conclusions i propostes de treball futur 

 

Un cop finalitzat el projecte, es considera que els objectius definits s’han assolit 
satisfactòriament dintre de l’abast definit. Es pot concloure que s’han realitzat les següents 
tasques amb èxit: 

 

• S’ha realitzat una etapa de recollida d’informació sobre els equips que després ha 
quedat plasmada en el material de suport elaborat. 
 

• S’han establert amb èxit les comunicacions entre els diversos equips mitjançant l’ús 
dels protocols inicialment definits. 
 

• S’han utilitzat les eines de software de la marca ABB per a programar els equips. 
S’han creat programes per a realitzar les tasques fonamentals que ha de realitzar 
un equip d’aquesta naturalesa durant un espectacle. Així com d’altres complemen-
taries que en faciliten el seu ús o demostren les capacitats de la plataforma. 
 

• S’han escollit tots els components que s’ha requerit per a la construcció de la ban-
cada. Per a cada component, així com per a totes decisions de disseny, s’han ex-
posat els criteris de selecció que s’han fet servir.   
 

• S’ha dissenyat una flightcase per a encabir tots els equips i s’adjunten els plànols 
pertinents. 
 

• S’ha elaborat un pressupost amb el cost total de l’equip i amb la llista de tot el ma-
terial necessari per a l’equip. 
 

• S’ha documentat tota l’evolució d’aquest projecte, tasca que ha desembocat en la 
confecció d’aquesta memòria i tots els seus annexos. En aquests documents està 
inclosa tota la informació necessària per comprendre la trajectòria del projecte, fer 
servir l’equip i desenvolupar futures millores. 

 

Un aspecte que inicialment no s’havia considerat important a l’inici va ser la logística. Cada 
cop que s’ha realitzat un disseny o una modificació s’ha hagut de contactar amb els clients. 
Els proveïdors no tenien estoc d’alguns components i s’han hagut de buscar alternatives. 
Els cicles de facturació han endarrerit els pagaments i per tant la entrega dels productes. 
S’han requerit components addicionals als inicialment previstos que s’han hagut 
d’encarregar. Tots aquests fets han marcat la dinàmica del projecte i han causat que no 
s’hagi pogut acabar la construcció de la bancada. En retrospectiva, es considera que la 
logística és un factor molt rellevant i que s’ha de planificar bé per a l’èxit de futurs projectes. 

Encara que no s’ha pogut completar la construcció de la bancada, és una feina que està 
començada i es finalitzarà en els dies següents a l’entrega d’aquesta memòria. Per això, 
tot i que actualment només estigui complet parcialment, és només qüestió de temps. 

Cal mencionar que el fet de que aquest sigui un projecte que s’ha executat ha donat 
significat als esforços dedicats i s’hi han pogut veure els resultats. La part negativa ha sigut 
que s’ha sentit una forta pressió a l’hora de prendre decisions, ja que els errors tenen 
repercussions reals i poden ser molt costosos. Tot i així, es considera una experiència molt 
positiva en la que s’han adquirit coneixements i habilitats de gran valor. 
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En aquest treball s’ha seleccionat el contingut que s’ha considerat central i necessari per a 
desenvolupar el projecte. Per limitacions de temps hi ha temes que s’han deixat fora de 
l’abast, però poden ser interessants de cara a futures ampliacions i millores: 
 

• Tant el PAC com l’HMI disposen de la capacitat d’actuar com a servidors dintre d’una 
xarxa. Això permet que es puguin crear pàgines web amb els seus controls i es 
poden manipular remotament. Això pot ser d’especial interès si l’equip s’ha 
d’instal·lar a llocs de difícil accés. 

 
• El controlador PID s’ha de sintonitzar cada cop que canvia el sistema i això pot fer 

utilitzar l’equip una mica farragós. Per això una possible millora seria incloure un 
algoritme que realitzes alguns assaigs i sintonitzes automàticament els valors del  
controlador. 
 

• El projecte s’ha centrat sobretot en el control del motor, ja que serà una de les 
principals tasques de la bancada, però el PAC té capacitat per a realitzar moltes 
més coses. Hi ha tot un ventall de sensors i actuadors que poden interaccionar amb 
el PAC per a explorar. 
 

• Si la dinàmica del sistema és molt ràpida, les gràfiques de l’HMI no aconsegueixen 
mostrar bé el procés. Això és degut a la latència del protocol de Modbus. Es poden 
investigar altres protocols per tal d’intentar de millorar la situació. El software d’ABB 
fins i tot incorpora eines específiques per a aquestes aplicacions, com per exemple 
les anomenades PLC Trends. 
 

• Tant l’HMI com el VF tenen capacitat d’utilitzar el protocol Modbus. Una 
característica interessant que es podria afegir a l’equip és la possibilitat de controlar 
el VF mitjançant l’HMI directament sense utilitzar el PAC d’intermediari. 

 
 

• El VF disposa de molts paràmetres de configuració que poden ser interessants i es 
podria estudiar el seu ús. Es podria, per exemple, incorporar i dimensionar una 
resistència de frenada per a aplicacions que la puguin requerir. També es pot 
estudiar l’opció d’utilitzar diversos motors en paral·lel. 
 

• Finalment, es pot elaborar tot un ventall de programes per a  tot tipus d’aplicacions. 
Programes que realitzin tasques més complexes, com per exemple seqüències 
temporitzades que combinin diversos tipus de moviment. 
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Llista d’abreviatures/Glossari  

 

AB – Automation Builder 

ABB – Asea Brown Boberi 

CC – Corrent Continua 

CA – Corrent Alterna 

COM – Communication Port 

CPR – Construction Products Regulation – Regulació dels productes de la construcció 

E/S – Entrades i Sortides 

ESTAE – Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle 

EtherCAT – Ethernet for Control of Automation Technology – Ethernet per a el control de 
tecnologia de l’automatització 

HMI – Human Machine Interface – Interfície Màquina humà 

IEC – International Electrotechnical Commission – Comissió Electrotècnica Internacional 

IP – Internet Protocol  

JAE – Japanese Aviation Electronics 

Modbus – Modicon Bus 

PAC – Programable Automation Controller – Controlador d’Automatització Programable  

PB – Panel Builder 

PID – Controlador Proporcional Integral i Derivatiu 

PLC – Programable Logic Controller – Controlador Lògic Programable 

POU – Program Organization Unit – Unitat d’organització de Programes 

RJ-45 – Registered Jack 45 

RoHS – Restriction of Hazardous Substances – Restricció de substàncies perilloses 

RPI – Reference Point Initialization 

TCP – Transmission Control Protocol – Protocol de control de transmissió 

UNE – Una Norma Española 

USB – Universal Serial Bus 

VF – Variador de Freqüència 
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1 Descripció 

 

Aquesta bancada és una plataforma orientada al control i automatització de tasques del 
món de les arts escèniques, amb especial èmfasi en les tasques mecàniques que 
requereixen la regulació de motors. La bancada es farà servir per a la docència, però també 
ha estat dissenyada per a utilitzar-se en situacions reals. 

El present document és el manual d’usuari elaborat per a la bancada, en ell es troba tota 
la  informació necessària per a connectar, programar i fer servir l’equip. Així com per a 
configurar els equips que la componen i les bases per a crear nous programes. 

1.1 Components 

La bancada està formada per diversos components: 

• PAC: és l’encarregat de comunicar la resta d’equips, recollir informació dels sensors 
i executar els programes introduïts per l’usuari.  

• HMI: es tracta d’una pantalla tàctil que permetrà a l’usuari interactuar amb l’equip 
durant la seva operació per a controlar el procés, obtenir informació i introduir 
comandes.  

• Motor: es disposa d’un motor d’inducció encarregat de moure la càrrega acoblada. 

• Reductor: és un mecanisme que adapta el parell i velocitat de sortida del motor a 
unes més adequades per a l’aplicació que es du a terme. 

• Variador de freqüència: el VF permet modificar la freqüència, tensió i intensitat de 
l’alimentació del motor per a poder regular la  seva velocitat. 

• Encoder: l’encoder s’acobla mecànicament a l’eix del motor i dona la seva posició. 

• Ordinador: s’utilitza un ordinador per programar i configurar la resta d’equips. 

 

Figura 47. Mètodes de comunicació entre els diversos components de l’equip. 
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1.2 Panell Frontal de Connexions 

 

El panell frontal de la bancada és a on es troben tots els connectors, proteccions i 
accionaments de l’equip. Juntament amb la pantalla tàctil (HMI) que es troba al calaix 
inferior, són tots els elements amb els quals l’usuari necessita interactuar per a fer ús 
normal de l’equip.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El panell frontal consta dels següents elements: 

 

Nº Element 

1 Connector RJ45: Està connectat internament amb els ports RJ45 del PAC i el 
VF. Permet connectar l’ordinador per a programar a aquests dos elements via 
Ethernet i es connecta a l’HMI, ja que s’utilitza per a la seva comunicació mit-
jançant TCP-IP. 

2 Connector XLR: Connector d’alimentació de 24V per a l’HMI. 

3 Socapex 7P: Connector de sortides digitals del PAC, pertanyen al mòdul 
PM556. 

4 Socapex 10P: Connector d’entrades digitals del PAC, pertanyen al mòdul 
PM556. 

5 Socapex 7P: Connector de sortides analògiques del PAC, pertanyen al mòdul 
AO561. 

6 Socapex 16P: Connector d’entrades analògiques del PAC, pertanyen al mòdul 
A561. 

1 

2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 

12 13 

14 15 

17 

18 

17 16 

Figura 48. Elements del panell frontal de connexions. 
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7 Socapex 10P: Connector per a Encoder 1 del PAC, pertanyen al mòdul CD522. 

8 Socapex 16P: Connector E/S digitals del PAC, pertanyen al mòdul CD522. 

9 Socapex 10P: Connector per a Encoder 2 del PAC, pertanyen al mòdul CD522. 

10 Socapex 5P: Connector per comunicació sèrie del PAC, pertanyen al mòdul 
PM556. Està connectat al port COM1 del PAC. 

11 Botó de parada d’emergència. 

12 Socapex 10P: Connector per a E/S digitals del VF. 

13 Socapex 7P: Connector per a E/S analògiques del VF. 

14 Socapex 5P: Connector per comunicació sèrie del VF. 

15 Socapex 7P: Connector de sortides de relé del VF. 

16 Magnetotèrmic trifàsic: Element de protecció que està connectat a l’entrada 
de l’alimentació del VF. 

17 Magnetotèrmic monofàsic: Element de protecció que està connectat a l’en-
trada de l’alimentació del ventilador i la font d’alimentació que alimenta a la resta 
d’equips. 

18 Cetac 16A: Connector d’alimentació del motor. 

19 Connector SY21: Connector d’alimentació de tota la bancada. 

Taula 11. Elements del Panell frontal. 

1.3 Consideracions d’ús 

 

Perquè l’equip funcioni correctament cal prendre certes mesures i tenir en compte alguns 
aspectes: 

•  L’alimentació de la bancada és en CA trifàsica a 400/230 V. 

• L’equip no incorpora protecció diferencial atès que està dissenyat per a connectar-
se a una xarxa elèctrica que compleixi les normatives i per tant ja en disposi d’un. 

• EL nombre màxim de maniobres d’alimentació del VF és 5 en 10 minuts. Una fre-

qüència excessiva podria malmetre els condensadors de DC. 

• Durant el funcionament de l’equip, cal retirar la tapa de darrere per tal de permetre 

la ventilació. 

• El variador incorpora un filtre d’harmònics (EMC), aquest no és adequat per a l’ús 

en instal·lacions del tipus IT (terra aïllat) o amb xarxes TN amb connexió de terra a 

un vèrtex. A més, a l’arrencada pot fer saltar el diferencial si no és immunitzat. Cal 

tenir en compte que la desconnexió del filtre redueix significativament la compatibi-

litat electromagnètica del VF. 

• El variador incorpora un Varistor, una protecció contra sobretensions. No es pot 

connectar a una xarxa amb el terra aïllat (IT), ja que es corre el risc de malmetre el 

circuit. 

El manual de Hardware del VF explica quin és el procediment per a desconnectar el filtre i 

el varistor. Per a desconnectar el filtre cal retirar el cargol 3a i per a desconnectar el varistor 

el 3b. Els cargols es poden emmagatzemar en el mateix VF a les posicions 3b i 4b. Els 

cargols són de tipus Torx. 
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Aquestes informacions adrecen les mesures més comunes que cal prendre per a fer 
funcionar a l’equip. Complementen, i en cap cas substitueixen, les mesures que indiquen 
els fabricants dels equips. Per tant, cal consultar els seus manuals per a conèixer els límits 
dels equips i les mesures que cal prendre. 

 

  

Figura 49. VF. Desconnexió Filtre EMC i Varistor. 
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2 Configuració de l’entorn de treball i les comunicacions 

2.1  Configuració Automation Builder 

 

Els elements dels quals es disposen són de la marca ABB, per tant s’utilitzarà el seu 
software. ABB disposa d’Automation Builder(v.2.2.5.663) un entorn de treball on s’integren 
tots els elements necessaris per a dur a terme projectes d’automatització. Aquest ja inclou 
els programes que es requereixen per a aquest treball: CoDeSys(v.2.3.9.62) per a 
programar el PLC, Drive Composer(v.2.4.0.100) per a configurar el variador de freqüència 
i Panel Builder(v.2.8.1) per a realitzar el disseny de la pantalla. 

 

 

 

Un cop instal·lat i obert el programa trobem la pàgina principal, en ella es crearà el projecte 
i s’afegiran tots els elements i es coordinarà el seu funcionament. 

 

Per a crear un nou projecte cal dirigir-se a la barra superior i fer clic a File>New Project. 
S’obre un menú on es pot escollir el títol del projecte i la seva ubicació. S’escollirà la plantilla 
AC500 project, ja que el nostre PLC és d’aquesta gamma. 

Figura 50. Automation Builder. Pàgina principal 
Automation Builder 
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Tot seguit demana que s’especifiqui el model de PLC, s’ha d’escollir l’AC500 PM556-ETH. 
Un cop creat el projecte a la barra lateral esquerra ja apareix el PLC, si es fa  doble clic a 
sobre es mostra la seva informació i configuració. En primer lloc s’ha de desactivar l’opció 
de check battery, ja que el PLC d’aquest projecte no disposa de bateria. 

 

 

Tot seguit s’afegiran la resta de mòduls per això es fa clic dret al bus d’entrades i sortides i 
s’escull l’opció d’afegir objectes (IO_Bus(right click)>Add Object), això ens obre un menú 
on es pot escollir el mòdul. S’han d’afegir els mòduls: AO561, AI561, CD522. 

 

 

 

Figura 52. Automation Builder. Configuració PLC. 

Figura 51. Automation Builder. 
Menú per a crear un nou projecte 
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Si es torna a seleccionar el PLC i s’accedeix a l’apartat d’I/O Mapping list es poden veure 
totes les entrades i sortides de les quals disposa el PLC i assignar-les-hi una variable amb 
el nom desitjat, també dona l’adreça de la variable, quin tipus de variable és i ens permet 
adjuntar-hi una petita descripció. 

 

2.2 Comunicació ordinador i PLC 

 

El següent pas consisteix a configurar el protocol de comunicacions. Per a això s’obre la 
configuració dels paràmetres de comunicacions (PLC_AC500_V2_1 (PM556-ETH) (right 
click)>Communication settings). Aquí marcarem l’opció d’utilitzar la configuració 
avançada i crearem un nou perfil del tipus TCP/IP. Es pot definir l’adreça IP que vulguem 

Figura 54. Automation Builder. I/O mapping list. 

Figura 53. Automation Builder. Configuració bus E/S. 
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sempre que no l’estigui fent servir cap altre dispositiu dintre de la mateixa xarxa, en aquest 
cas s’ha escollit 192.168.0.20, el port 1201 i Motorola byteorder yes. 

 

Per a poder descarregar el programa anteriorment creat cal configurar les comunicacions 
de l’equip, el PLC disposa de dos mètodes per a poder-lo programar, per comunicació sèrie 
o per Ethernet TCP/IP. En aquest projecte s’utilitzarà la segona. 

 

Ara que ja tenim la configuració del PLC realitzada cal que configurem el nostre ordinador. 
Per a això ens hem d’assegurar que es troba a la mateixa xarxa que al PLC i li assignarem 
una IP estàtica. Cal recordar que el PLC ha d’estar connectat l’ordinador mitjançant 
Ethernet. Per a canviar la configuració a un ordinador amb Windows anem a: 

1. Windows Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center. 
2. Clicar en Change adapter settings. 
3. Seleccionar la xarxa a la qual estigui connectat el PLC (en aquest cas Ethernet 2) i 

anar a l’apartat de propietats. 
4. Buscar l’apartat Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) i obrir-ne la configuració. 
5. Seleccionar l’opció Use the following IP address.  

Cal introduir la màscara de subxarxa que ha de ser 255.255.255.0. Aleshores s’introdueix 
la IP desitjada, les tres primeres xifres han de ser iguals a les del PLC (192.168.0.X), la 
darrera podem introduir el nombre que desitgem sempre i quan no l’estigui fent servir un 
altre dispositiu. No podem assignar l’1, ja que és el que fa servir el router, ni la 255 que es 
fa servir com a adreça de difusió i tampoc el 10, ja que els PLC de fàbrica venen amb 
aquesta IP (192.168.0.10). La resta d’adreces IP fins a 254 estan, en principi, lliures. S’ha 
seleccionat la IP 192.168.0.8, però es podria haver seleccionat una altra diferent. Un cop 
tot està configurat guardem i tanquem tot. 

Figura 55. Automation Builder. Communication Parameters. 
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Un cop ja es té configurat l’ordinador, es torna a AB i s’obre l’apartat d’Ethernet > ETH1 a 
la barra lateral. I dintre d’aquest apartat obrirem la IP configuration Tool.  

 

 

Figura 57. Automation Builder. ETH1. 

Figura 56. Ordinador. Configuració  de xarxa. 
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La IP Configuration tool ens permet escanejar la xarxa per a trobar dispositius d’ABB que 
el programa pot reconèixer. Si és el primer cop que l’equip es connecta la seva adreça IP 
hauria de ser 192.168.0.10. Canviar-la és una bona pràctica, ja que, si en el futur volem 
connectar nous equips també tindran aquesta adreça IP per defecte i això genera conflictes. 
Per a això si es fa clic a sobre del dispositiu trobat, el programa ens dona la opció d’introduir 
una nova IP, en aquest projecte s’ha fet servir la 192.168.0.20, un cop enviada la nova 
configuració el PLC ja està llest per a connectar amb l’ordinador i CoDeSys. 

A l’hora de fer servir aquesta eina és important comprovar que s’està connectat a la mateixa 
xarxa que el PLC i en cas d’error una de les opcions més probables és que el Firewall de 
Windows estigui bloquejant l’aplicació i calgui desactivar-lo. 

 

2.3 Configuració Entrades i Sortides Analògiques 

 

A diferència de les entrades i sortides digitals, les analògiques no estan llestes per a 
funcionar sinó que s’han de configurar primer. Això es deu al fet que els sensors analògics 
poden funcionar a diverses tensions o també com una font de corrent en comptes de tensió. 
Per aquesta raó cal saber a quin tipus d’equip es connectarà, ja que s’hauran de fer uns 
ajustos previs, d’altra manera es podria malmetre l’equip.  

Es començarà configurant les entrades, a AB si es clica a sobre del mòdul AI561 i es va a 
la pestanya AI561 Parameters es poden configurar les entrades modificant l’apartat Value. 
El mòdul permet els següents modes: 

• Entrades de tensió:  
o -2.5 V .. +2.5 V 
o -5 V .. +5 V 
o 0..+10 V 

• Entrades d’intensitat: 
o 0..20 mA 

Figura 58. Automation Builder. IP Configuration Tool. 
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o 4..20 mA 

 

Cal destacar que el mòdul té una resolució de 12 bits (11 bits + signe), però el rang de 
mesura i la resolució final dependrà d’en quin mode està treballant. A l’ajuda d’AB es pot 
trobar més informació al respecte.  

Un altre aspecte que cal considerar és el cablejat, ja que les entrades es connecten diferent 
en funció de si són de tensió o intensitat i de si són passives (no requereixen alimentació) 
o actives (requereixen alimentació). La pàgina d’ajuda proporciona els següents esquemes 
de connexió: 

 

 

 

Figura 59. Automation Builder. AI561 Parameters. 

Figura 60. AI561. Connexió sensor actiu 
de tensió. 

Figura 61. AI561. Connexió sensor 
passiu de tensió. 

Figura 62. AI561. Connexió sensor actiu 
d’intensitat. 

Figura 63. AI561. Connexió sensor 
passiu d'intensitat.. 
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Per a configurar les sortides analògiques es realitza un procés similar al realitzat amb les 
entrades analògiques. En aquest cas el mòdul només ofereix tres possibilitats: -10 a 10 V, 
0 a 20 mA i 4 a 20 mA. 

 

 

El mòdul AO561, d’igual manera que l’AI561, es connecta diferent en funció de si es tracta 
d’una sortida de tensió o intensitat. La pàgina d’ajuda d’AB proporciona els següents 
esquemes de connexió: 

 

 

Per a més informació sobre els mòduls consultar els següents apartats de l’ajuda d’AB: 

Device Specifications > I/O Modules > Analog I/O Modules > S500-eCo > AI561 - Analog 
Input Module  

Device Specifications > I/O Modules > Analog I/O Modules > S500-eCo > AO561 - Analog 
Output Module 

2.4 Configuració Encoder 

 

El mòdul CD522 compta, entre altres coses, amb dos comptadors ràpids, dissenyats 
especialment per a poder mesurar senyals d’alta freqüència com els polsos que genera un 
encoder al girar a alta velocitat. Aquests comptadors no només es poden fer servir per a 

Figura 64. Automation Builder. AO561 Parameters. 

Figura 65. AO561. Connexió actuador de 
tensió. 

Figura 66. AO561. Connexió actuador 
d’intensitat. 
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ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/CAA-Merger-2.chm::/I/O%20Modules.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/CAA-Merger-2.chm::/AC500_Analog_Input_Output_Modules.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/CAA-Merger-2.chm::/d3431714e91595.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/CAA-Merger-2.chm::/AO561.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/CAA-Merger-2.chm::/AO561.htm
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connectar encoders, sinó que també es poden fer servir per a altres propòsits com per 
exemple comptar elements d’una cinta transportadora. 

Igual que per als mòduls analògics, primerament caldrà configurar el mòdul a AB, a l’apartat 
CD522 Parameters del mòdul CD522. En el mode del comptador 0, seleccionarem l’ 11 
– Incremental Encoder, que configura el mòdul per a l’ús d’aquest dispositiu. Val la pena 
destacar que té altres modes per als encoders incrementals (x2 i x4) que aconsegueixen 
augmentar la resolució mitjançant el tractament del senyal, però per a aquest projecte la 
resolució normal de l’encoder és suficient. També modificarem la resolució, a SSI 0 
resolution in Bit introduirem 32 bits. La resta de valors els deixem per defecte, ja que per 
a aquest projecte ja van bé. 

 

Figura 67. Automation Builder. CD522 Parameters. 
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Per a fer-lo servir a CoDeSys s’utilitza el mòdul CD522_32BIT_ENCODER: 

 

 

Les principals connexions d’aquest bloc que es faran servir són: 

• EN(Enable): Permet activar o desactivar el mòdul complet. 

• CNT_NUM: Nombre de comptador, 0 per a A0,B0,Z0 i 1 per a A1,B1,Z1. 

• EN_CNT: Activa el comptatge dels polsos. 

• RESET: Sobreescriu el valor de sortida (ACT) a 0 i deixa de comptar polsos mentre 
aquest senyal estigui activada. 

• SET_START: Sobreescriu el valor actual per el que s’ha indicat a START_VALUE. 

• DONE: Indica que l’execució ha finalitzat i els resultats són vàlids. 

• ERR: Indica que hi ha hagut un error. 

• ERNO: Número de l’error. 

• ACT: Valor actual de posició en polsos. 

• ADR_IN i ADR_OUT: Aquests dos valors són punters que han d’assenyalar a les 
variables counterin i counterout del mòdul CD522 respectivament. Per això s’han 
de definir aquestes variables a l’apartat CD522 I/O Mapping list d’AB, i s’utilitza un 
bloc ADR per a obtenir-ne l’adreça. 

 

Per a més informació sobre els mòduls consultar els següents apartats de l’ajuda d’AB: 

Device Specifications > Function Modules > S500 > CD522 - Encoder, Counter and PWM 
Module 

Figura 69. Automation Builder. CD522 I/O Mapping List. 

Figura 68. CoDeSys. CD522_32BIT_ENCODER. 
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Standard Function Block Libraries AC500 > CD522 Library > Function Blocks > 
CD522_32BIT_ENCODER 

2.5 Creació del programa de CoDeSys 

 

Per a crear un  nou programa s’ha de fer clic a l’apartat d’Aplication a la barra lateral dreta 
dintre de les opcions del PLC. En fer-ho s’obre CoDeSys, el software per crear programes 
de PLC. 

 

 

En la barra lateral dreta, en la pestanya de POU (Program Organization Unit) és on es 
guarden els programes. Cada programa compta amb dues parts, una declaració de 
variables i el codi del programa. A la primera es defineixen totes les variables que es fan 
servir en aquell programa. Les variables definides anteriorment a I/O Mapping list són 
accessibles globalment, i per tant, no és necessari definir-les en aquesta secció. En la 
segona part és on s’escriu el programa i es poden utilitzar diversos llenguatges de 
programació com Ladder, SFC o Structured Text. CoDeSys també compta a la part inferior 
amb una consola on es poden veure missatges d’error o d’informació sobre el programa. 
En la part superior de tot tenim una barra d’eines que variarà en funció d’en quina pantalla 
estiguem. 

 

Figura 70. Automation Builder. Application. 

ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/CAA-Merger-6.chm::/AC500_Libraries_Standard.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/CAA-Merger-6.chm::/CD522_Library.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/CAA-Merger-6.chm::/d17496951e35563.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/CAA-Merger-6.chm::/CD522_32BIT_ENCODER.htm
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Per tal de descarregar el programa al PLC només caldrà anar la barra d’eines i clicar a la 
pestanya Online, allà caldrà clicar l’opció Login per a carregar el programa al PLC i clicar 
a l’opció Run per executar-lo. Per a poder realitzar el login caldrà que el nostre programa 
no tingui errors de compilació, si en te ens sortirà un missatge d’error a la consola que ens 
indicarà on està el problema. 

2.6 Creació del programa de Panel Builder i Comunicació HMI-Ordinador 

 

En primer lloc s’ha d’afegir el panell al programa d’Automation Builder, fem clic a 
(Project(right click)>Add Object) i en el menú que se’ns obre escollim CP600 Control 
Panel.  

 

Figura 72. Automation Builder. Afegir panell CP600. 

Figura 71. CoDeSys. Layout de CoDeSys. 
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Un cop el panell està afegit al projecte es pot fer clic a Panel Project per a obrir Panel 
Builder. Es crea un nou programa i la primera vegada que s’obre pregunta el model de 
panell, en aquest projecte és el CP635. També podem escollir l’orientació del panell. 

 

Ara el programa ja està creat tot i que està en blanc, en els següents passos s’explicarà 
com configurar les comunicacions i afegir elements al programa, però primer aprendrem a 
enviar-lo a l’HMI. Per a descarregar el programa a la pantalla, només cal anar a l’apartat 
de Run a la barra d’opcions superior i seleccionar l’opció Download to Target. S’obrirà un 
menú on només caldrà introduir l’adreça IP del panell i ja es podrà descarregar el programa. 
En aquest treball s’ha escollit la IP de la pantalla HMI consecutiva a la del PLC, per tant 
192.168.0.121. Evidentment, per a això cal que la pantalla estigui connectada a la mateixa 
xarxa que l’ordinador. 

 

 

Per a canviar l’adreça IP de la pantalla cal que, en la pantalla, mantinguem polsat a 
qualsevol lloc buit fins que obtinguem un menú d’opcions, on escollirem Show System 
Settings. Dintre d’aquest menú, si fem clic a l’apartat Network, podrem canviar la IP de la 
pantalla per la desitjada. 

Figura 73. Panel Builder. Configuració Inicial. 

Figura 74. Panel Builder. Download to Target 
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2.7 Comunicació PLC i HMI 

 

Per a poder intercanviar informació entre el PLC i la pantalla cal definir un protocol de 
comunicació entre ells. Per a aquesta fi s’ha triat Modbus TCP. 

Modbus és un estàndard industrial creat a finals dels anys 70 per Modicon per a comunicar 
dispositius industrials, com per exemple PLCs i HMIs. És el protocol més estès i és d’ús 
gratuït. Es basa en un sistema Mestre/Esclau. La implementació més comuna és Modbus 
RTU que s’utilitza com a un protocol de comunicació sèrie a través de RS-485, en la que 
hi ha un mestre per xarxa i diversos esclaus, cadascun d’ells té una adreça de 8 bits.[33]  

 

Modbus TCP és una versió de Modbus encapsula els missatges de Modbus RTU en 
paquets TCP per tal de poder enviar-los a través d’Ethernet. Per tant aquest mètode permet 
la comunicació a més distància i inclús de forma remota, a més la connexió es realitza 
mitjançant cables Ethernet estàndard. Donat que ambdós equips disposen d’aquesta opció 
i els connexionat és senzill s’ha decidit escollir aquesta opció. Si s’entra a l’apartat (System 
Technology for AC500 V2 Products > System Technology of CPU and Overall System > 
Inputs, Outputs and Flags for AC500 V2 Products > Addressable Flag Area (%M area)) 
de l’ajuda d’Automation Builder, es mostra com està distribuïda la memòria del PLC 
utilitzada per a guardar variables. Explica que aquest tipus de memòria està dividida en 
diversos segments de 64kb. El protocol Modbus (RTU i TCP/IP) està implementat ja de 
sèrie per als dos primers segments de la memòria. Això significa que mitjançant Modbus 
és possible accedir a qualsevol variable situada a aquests dos segments, %M0 o %M1.  

Per a saber com està distribuïda la memòria i quina és la sintaxi correcta per a declarar 
variables consultar els següents apartats de l’ajuda d’AB: 

System Technology for AC500 V2 Products > System Technology of CPU and Overall 
System > Inputs, Outputs and Flags for AC500 V2 Products > Absolute Addresses of 
Operands 

CODESYS Development System > Reference, Programming > Operands > Addresses 

CODESYS Development System > Programming of Applications > Programmed Access to 
I/Os > AT Declaration 

Figura 75. HMI. 
Menú d'Opcions. 

Figura 76. HMI. System Settings. Network.   

ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_f_development_system_introduction.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_f_reference_programming.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_struct_reference_operands.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_operands_addresses.htm
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CODESYS Development System > Programming of Applications > Programmed Access to 
I/Os > AT Declaration 

 

A Modbus hi ha diversos tipus de registres: 

• Coil (Sortides discretes) 

• Discrete Input (Entrades discretes) 

• Input Register (Registres només de lectura) 

• Holding Register (Registres de lectura/escriptura) 

Cada registre té una adreça pròpia per diferenciar-se de la resta, poden ser de 5 o 6 dígits 
en funció de la memòria que es necessiti fer servir i hi ha uns rangs establerts per a cada 
tipus de registre. 

Registres Adreça 

5 dígits 6 dígits 

Coil 00001-09999 000001-065535 

Discrete Input  10001-19999 100001-165535 

Input Register 30001-39999 300001-365535 

Holding Register 40001-49999 400001-465535 

Taula 12. Registres de Modbus. 

La documentació de Modbus no està del tot ben estandarditzada i a vegades hi pot haver 
un desfasament d’1 en els valors. També cal destacar que no cal implementar tots aquests 
registres i molts cops els fabricants només n’implementen alguns d’ells, normalment els 
Holding Registers. Aquest és el cas que es dona en aquest treball, el PLC només incorpora 
Holding Registers de 16 bits que corresponen als dos primers segments de la memòria 
comentats anteriorment i començant per la direcció 400000. Per exemple una variable tipus 
Word (16 bits) declarada com a %MW0.0 a Automation Builder es trobarà a la direcció 
400000, i un bit declarat a la direcció %MX0.2.0 es trobarà al registre 400001 al subíndex 
8. 

Per a configurar les comunicacions a Panel Builder cal anar a la barra lateral dreta i clicar 
a l’apartat de protocols, un cop dintre s’afegeix un nou protocol del tipus Modbus TCP. Cal 
introduir la adreça IP assignada anteriorment al PLC, en aquest cas 192.168.0.20, el port 
és el 502, port estàndard per a Modbus. Podem deixar la resta de valors per defecte i 
seleccionem l’opció de Generic Modbus (0 based). També es pot afegir un protocol del tipus 
Variables si es desitja definir variables internes per a aquest programa. 
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A l’apartat 3.9 Direccions Variables hi ha una taula amb les variables que s’han fet servir 
en els programes, el seu tipus, així com les seves adreces de memòria del PAC i de Modbus. 
Pot servir com a reforç visual per a comprendre millor els conceptes que aquí s’expliquen. 

2.8 Definició d’etiquetes a Panel Builder 

 

Les variables de PB s’anomenen etiquetes (tags) i van associades a un protocol de 
comunicacions determinat per on obtenen i envien la informació. Per a editar-les cal fer clic 
a l’apartat Tags  de la barra lateral esquerra i s’obre un menú on podem editar-les. Es 
poden afegir i esborrar, canviar el nom,... Per a les etiquetes del protocol Modbus cal anar 
a l’apartat address i introduir la següent informació: 

• Memory Type: Tipus de registre de Modbus, en aquest projecte sempre es Holding 

Register. 

Figura 78. Panel Builder. Configuració comunicacions 
Modbus TCP. 

Figura 77. Panel Builder. Protocols. 
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• Offset: Adreça del registre de Modbus. 

• Data type: Tipus de variable.  

• Subíndex: En cas que el tipus de variable no ompli el registre (p. ex. boolean, 

byte,...), indica la posició de la variable dintre del registre. 

• ArraySize: En cas que hàgim escollit una variable Array aquest paràmetre defineix 

la seva llargada. 

• Conversion: Aquest apartat en permet fer diversos canvis per a acondicionar la 

variable en cas que no vingués en el format correcte, com per exemple invertir els 

bits o intercanviar el byte superior amb l’inferior. 

 

 A part de l’apartat address, també hi ha altres apartats com comment, que permet afegir 
una petita anotació respecte a la variable, encoding, que permet seleccionar la codificació 
de les variables string, o scaling que serveix per adaptar el rang de la variable d’entrada. 

 

 

 

És d’especial importància mencionar que alguns noms i tipus de variables de PB i CDS no 
coincideixen, per exemple una variable del tipus int a CDS té 16 bits, mentre que a PB en 
té 32, o una variable del tipus word a CDS correspondria a una variable tipus unsignedShort 
a PB. Aquest fet pot causar confusió i és una font potencial d’errors a l’hora de programar, 
per això és important llegir la documentació al respecte. 

PB Help: Programming concepts > Data types 

AB Help: CODESYS Development System > Reference, Programming > Data Types 

NOTA: Tot i que CoDeSys té un menú d’ajuda també, s’utilitza el menú d’Automation Builder, 
ja que és més complet i hi apareix més informació. Si s’ha de buscar informació millor 

Figura 79. Panel Builder. Edició d'etiquetes. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/Panel%20Builder%20600%20Suite%202.8/languages/en-US/studio/help/Manual.chm::/Manual/Programming%20Concepts.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_f_development_system_introduction.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_f_reference_programming.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_struct_reference_datatypes.htm
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utilitzar aquest últim, alguns blocs de FDB, per exemple, no apareixen a l’ajuda de CoDeSys, 
però si a la d’Automation Builder. 

 

2.9 Creació de Pantalles a Panel Builder 

 

Les pantalles són la interfície que permet introduir i rebre informació del HMI. L’usuari pot 
crear-les i modificar-les al seu gust per tal que cobreixin les necessitats del seu projecte. 
Per a crear una pantalla a PB cal anar a la carpeta de Pages a la barra lateral dreta, fer 
clic dret a sobre i seleccionar l’opció Insert New Page. Després escollim el nom i ja estarà 
creada. Un cop ja ha estat creada es pot començar a emplenar amb els objectes 
disponibles a la Widget Gallery. 

Si es vol reaprofitar una sèrie d’elements per a diverses pantalles es pot crear una plantilla. 
Les plantilles serveixen de base per a crear pantalles més ràpidament. Les plantilles es 
creen igual que les pantalles normals, però a la carpeta Template. Per utilitzar una plantilla 
a una determinada pàgina cal que seleccionem la pàgina i anem a l’apartat Properties a 
la barra lateral dreta. En aquesta barra es mostren les propietats i les opcions que té 
l’objecte que hem seleccionat. A les propietats de la pantalla, cal anar a l’apartat Template 
i allà podrem escollir la plantilla que desitgem. 

 

Un cop creada i configurada la pantalla ja es poden començar a afegir widget a la pantalla, 
la Widget Gallery disposa d’una gran varietat: Polsadors, selectors, gràfiques, icones, 
indicadors lluminosos, textos, indicadors,... Per tal d’afegir-los només cal arrossegar-los a 
la pantalla. 

Un cop s’han escollit els widget que es volen fer servir, s’han d’associar amb alguna 
etiqueta de les prèviament definides per tal que mostrin la informació desitjada. A l’associar 
una etiqueta a un widget, permetrem que aquest widget llegeixi o modifiqui el seu valor. Per 
a associar una etiqueta cal anar a l’apartat Tags de l’apartat Properties de l’objecte 
seleccionat, fer clic en el signe +. Aleshores s’obrirà un menú on es pot  seleccionar 
l’etiqueta desitjada. 

A part de l’etiqueta, cada widget té altres propietats que es poden modificar, com el seu 
color, el tipus de pulsació per als botons, els valors límit per als indicadors, el nombre 

Figura 80. Panel Builder. Creació de pantalles.. 
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d’opcions per als selectors,... Cada widget és diferent, per a més informació sobre cadascú 
d’ells consultar l’ajuda de PB. Una de les propietats interessants són els Events, els events 
són canvis en el widget com mantenir un botó polsat, per exemple. PB permet realitzar 
accions quan un event té lloc, aquestes accions poden ser modificar un valor, carregar una 
nova pàgina, mostrar una advertència,... Aquestes accions són especialment útils per a la 
navegació entre pantalles. 

 

   

 

2.10 VF configuració motor 

 

La manera més senzilla de configurar inicialment els paràmetres del VF és utilitzant Drive 
Composer, tot i que també es pot fer mitjançant el panell de control del VF. Més endavant 
es pot configurar mitjançant altres protocols de comunicació com EtherCAT o Modbus en 
cas de ser necessari.  

Per a connectar amb DC cal que connectem per USB l’ordinador al panell de control del 
VF. Tot seguit obrirem el programa i ens apareixerà una pantalla de benvinguda que ens 
permetrà connectar amb el variador. Cal assegurar-se que l‘opció USB/COM està activada 
i ja podrem prémer el botó de connectar. 

 

Figura 81. Panel 
Builder. Widget 

Gallery. 

Figura 82. Panel Builder. 
Slider Properties. 

Figura 83. Panel Builder. 
Button Properties. 



 
 
Configuració de l’entorn de treball i les comunicacions 

29 
 

 

 

 

Un cop connectat al VF el programa obrirà la seva pàgina principal que es compon d’una 
barra d’eines superior, una barra lateral i una àrea de treball. La barra superior d’eines 
permet realitzar proves al motor i canviar el tipus de control entre local i remot, la barra 
lateral serveix per a organitzar els motors i en l’àrea de treball és on s’obren els diversos 
apartats que es poden fer servir. 

 

 

 

 

Si anem a la barra lateral, a l’apartat de Drives, trobarem el nostre motor. Si fem clic dret 
a sobre seu, podem obrir l’apartat Parameters. Aquest apartat és on realitzarem tota la 
configuració del VF. Els paràmetres serveixen per a adaptar el variador al nostre motor i al 

Figura 84. Drive Composer. Pantalla de benvinguda. 

Figura 85. Drive Composer. Paràmetres. 
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nostre projecte, permeten entre altres coses introduir les dades del motor, seleccionar el 
tipus de control i els límits de velocitat. Els paràmetres s’estructuren per categories, i cada 
paràmetre té un número propi en funció de la seva categoria i la seva posició dintre d’ella. 
Per exemple, l’apartat Motor Data té el número 99, i el corrent nominal del motor té el 
número 6 dintre d’aquesta categoria, per tant el número d’aquest paràmetre és el 99.06.  

 

 

Per a modificar un paràmetre només cal fer clic a sobre del seu valor i introduir el desitjat, 
sempre i quan el paràmetre permeti l’escriptura. No es faran servir ni s’anomenaran tots 
els paràmetres, ja que Drive Composer incorpora una gran varietat de possibilitats i eines 
que no seran necessàries per al propòsit d’aquest treball. A continuació s’inclou una llista 
dels paràmetres més rellevants o que s’han modificat, una breu descripció seva i quin valor 
se’ls hi ha donat. La resta de paràmetres s’han deixat en el seu valor per defecte. 

 

ACS 580 Parameters 

Número Nom Descripció Valor 

23 Speed Reference Ramp 

23.12 

Acceleration 
Time 1 

Temps necessari perquè la velocitat passi de 
zero al valor establert al paràmetre 46.10 
(1500 rpm). 

Si la referència varia més ràpid que aquest 
ritme d’acceleració es seguirà a aquest últim. 
Si varia més lent es seguirà la referència. 

8 s 

Figura 86. Drive Composer. Parameters. Motor Data. 
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Si el temps definit és massa breu el VF 
l’allargarà per tal de no superar els límits de 
parell. 

23.13 

Deceleration 
Time 1 

Temps necessari perquè la velocitat passi del 
valor establert al paràmetre 46.10 (1500 rpm) 
a zero. 

Si la referència varia més ràpid que aquest 
ritme de desceleració se seguirà a aquest 
últim. Si varia més lent es seguirà la 
referència. 

Si el temps definit és massa breu el VF 
l’allargarà per tal de no superar els límits de 
parell. 

8 s 

23.14 
Acceleration 
Time 2 

Igual que 23.12, amb el botó de rampa es pot 
escollir entre el primer i el segon conjunt de 
rampes d’acceleració i desceleració. 

3 s 

23.15 
Deceleration 
Time 2 

Igual que 23.15. 
3 s 

23.32 

Shape Time 
1 

Si és major que 0 permet donar-li a la rampa 
una forma de S a on l’acceleració al principi i 
al final de la rampa són més suaus. Aquest 
valor indica la durada d’aquests transitoris de 
principi i final en segons. 

2 s 

23.33 
Shape Time 
2 

Igual que  23.32 
1 s 

30  Limits  

30.19 
Minimum 
Torque 1 

Límit de parell mínim per al convertidor en 
percentatge del parell nominal del motor. 

- 384 % 

30.20 
Maximum 
Torque 1 

Límit de parell màxim per al convertidor en 
percentatge del parell nominal del motor. 

384% 

96  System  

96.01 
Language Idioma en que es mostra el menú en el panell 

de control del VF 
Español 

96.04 
Macro Select Selecció de la Macro de control, un cop s’ha 

realitzat el canvi el paràmetre torna 
automàticament a Done. 

ABB Standard 
(Vectorial) / 
Done 

96.05 
Macro Active Indica quina és la macro de control 

actualment activa. 
ABB Standard 
(Vectorial) 

 99 Motor Data  

99.3 
Motor Type Seleccionar el tipus de motor: Asíncron, 

Síncron d’imants permanents, o de 
reluctància magnètica. 

Asynchronous 
motor 
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99.6 

Motor 
Nominal 
Current 

Intensitat nominal del motor. La suma total si 
n’hi ha diversos connectats. Ha de ser la 
indicada a la placa de característiques del 
motor. 

2.5 A 

99.7 
Motor 
Nominal 
Voltage 

Tensió nominal del motor. Ha de coincidir amb 
la indicada la placa de característiques del 
motor. 

400 V 

99.8 
Motor 
Nominal 
Frequency 

Freqüència nominal del motor. Ha de coincidir 
amb la indicada la placa de característiques 
del motor. 

50 Hz 

99.9 
Motor 
Nominal 
Speed 

Velocitat nominal del motor. Ha de coincidir 
amb la indicada la placa de característiques 
del motor. 

1437 rpm 

99.10 
Motor 
Nominal 
Power 

Velocitat nominal del motor. Ha de coincidir 
amb la indicada la placa de característiques 
del motor. 

1.1 kW 

99.11 
Motor 
Nominal 
cosφ 

Potencia nominal del motor. Ha de coincidir 
amb la indicada la placa de característiques 
del motor. 

0.78 

99.12 
Motor 
Nominal 
Torque 

Parell nominal del motor. Aquest paràmetre 
es pot ometre però, ajuda a crear un model 
més exacte 

7.320 Nm 

99.13 

ID run 
requested 

Selecciona el tipus de rutina d’identificació del 
motor. El VF requereix una certa informació 
per a poder millorar el model del motor i 
realitzar un control més exacte. Per a això el 
VF realitza una sèrie d’assaigs i mesures i a 
partir d’elles calcula tots els paràmetres 
necessaris. Existeixen diverses rutines 
d’identificació, algunes d’elles requereixen 
condicions específiques, com que no hi hagi 
càrrega per exemple. Per a saber-ne els 
detalls consultar el Manual de Firmware. Un 
cop s’ha completat la rutina el paràmetre es 
col·loca automàticament a None. 

Standstill  

/ None 

99.14 
Last ID run 
performed 

Mostra quina va ser l’última rutina 
d’identificació realitzada. 

Standstill 

99.16 
Motor Phase 
Order 

Seleccionar l’ordre de fases del motor. 
Permet canviar la direcció de gir en el cas que 
fos incorrecta. 

U V W 

Taula 13. Paràmetres ACS 580. 

 

Per a més informació sobre els paràmetres consultar l’apartat 7. Paràmetres del Manual de 
Firmware del variador. Cal tenir en compte que aquesta configuració es per al motor del 
qual es disposa ara, i que si es canvia, caldrà tornar a ajustar els paràmetres. 
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Quan hàgim acabat la configuració cal canviar el control de local a remot perquè el PAC 
pugui controlar el VF, això es pot fer polsant el botó LOC/REM a la barra superior de DC o 
al panell de control del variador. 

 

2.11 Comunicació VF i PLC 

 
El VF ofereix diversos mètodes per al seu control, en aquest projecte es faran servir les 
entrades digitals i analògiques, però es podria haver fet servir un bus de comunicacions. 
Es farà servir la macro ABB estàndard (vectorial), una macro és un programa predefinit per 
a una certa aplicació de control. Les macros proporcionen una configuració de partida 
perquè l’usuari hagi de realitzar menys canvis. La macro estàndard consta de els següents 
senyals: 

• Marcha (1) / Paro (0): Permet posar en marxa i aturar el motor. 

• Avance (1) / Retroceso (0): Permet seleccionar el sentit de gir. 

• Selecció de velocitat: Dos senyals digitals permeten escollir entre tres velocitats 
predefinides o una referència analògica. 
 

DI3 DI4 Operació / Paràmetre 

0 0 Velocitat ajustada a través d’AI1 

0 1 Velocitat constant 1 (Paràmetre 22.26) 

1 0 Velocitat constant 2 (Paràmetre 22.27) 

1 1 Velocitat constant 3 (Paràmetre 22.28) 

Taula 14. VF. Selecció de velocitats. 

• Conjunt de rampa: Permet seleccionar entre dos grups predefinits de temps 
d’acceleració i desceleració. Paràmetres configurables a l’apartat 23. 

• Referncia de velocitat: Senyal analògic de 0 a 10V que serveix com a referència 
de velocitat. 

Figura 87. Panell de control ACS580. 
Font: https://cutt.ly/nWn5eEo 
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• Freqüència de sortida: Senyal analògic que ens indica la freqüència de sortida del 
motor. 
 

• Safe Torque Off: Funció que permet implementar un sistema de parada 
d’emergència. Les sortides (Out)  han d’estar connectades a les entrades (In), en 
cas contrari, el motor s’atura automàticament. 

 

S’adjunta l’esquema de connexió que ve inclòs al manual de Firmware on explica quin 
connector correspon a cada senyal, es dona una petita descripció i s’explica com s’ha de 
connectar cadascun. En l’apartat de connexions s’indica com s’han de cablejar el VF amb 
el PLC. 
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Figura 88. Macro Estàndard VF. 
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2.12 PID 

 

En aquest manual s’intenta donar els coneixements pràctics necessaris per a operar 
correctament la bancada. Donat que per a realitzar el control de posició el PAC utilitza un 
controlador PID, es considera que cal explicar els seus fonaments teòrics per tal que es 
pugui sintonitzar correctament. 

Un controlador PID (proporcional, integral, derivatiu) és un mecanisme de control que 
permet regular una variable en un procés. Per a fer-ho, calcula la diferència entre el valor 
desitjat i el valor real i genera una acció de control en conseqüència. 

 

El controlador PID té tres tipus d’accions, que es poden ajustar perquè actuïn més o menys 
modificant els seus coeficients. Els tres tipus d’accions (i coeficients) són: 

• Proporcional (kp): Aquesta acció és directament proporcional a l’error. Com major 
sigui el seu coeficient més ràpid s’arribarà al valor de consigna, però pot generar 
oscil·lacions si és massa elevat. No aconsegueix eliminar l’error del tot.  

• Integral (ki): Aquesta acció és proporcional a l'acumulació de l’error al llarg del 
temps. Amb una acció integral sí que s’aconsegueix eliminar l’error en règim 
permanent. Cal tenir cura però, ja que valors molt elevats poden fer el sistema 
inestable. 

• Derivativa (kv): Aquesta acció és proporcional a la variació de l’error. Permet 
minimitzar l’error més ràpidament, però é s poc utilitzada degut a la seva 
sensibilitat al soroll. 

Hi ha mètodes analítics per a poder sintonitzar aquests coeficients, però sovint no es coneix 
la descripció matemàtica del procés a controlar i per tant no es poden calcular. Una manera 
molt freqüent de sintonitzar els PID són els mètodes empírics, com el de Ziegler i Nichols. 
Que consisteixen a realitzar una sèrie de proves i mesures i després s’obtenen els 
coeficients d’una taula.[34], [35] 

CoDeSys disposa ja d’un bloc amb un controlador PID per a poder realitzar aquest tipus de 
control.  A continuació es descriuen les seves entrades i sortides més rellevants: 

 

 

 

Figura 89. Diagrama de blocs PID. Font: 
https://cutt.ly/sEjjMkY. 
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• Actual: Valor actual de la variable a controlar. 

• Set Point: Valor desitjat de la variable a controlar. 

• Kp: Coeficient de l’acció proporcional. 

• Tn: Temps de l’acció integral. Correspon a la inversa del coeficient integral.  

𝑇𝑛 =
1

𝑘𝑖
 

• Tv: Temps de l’acció derivativa. Correspon al coeficient derivatiu.  
𝑇𝑣 = 𝑘𝑑 

• Ymin: Valor límit mínim a la sortida per a l’acció de control. 

• Ymax: Valor límit màxim a la sortida per a l’acció de control. 

• Y: Acció de control de sortida. 

• Limits Active: Sortida booleana que indica si la sortida ha arribat a algun dels límits 
superior o inferior. 
  

Figura 90. CoDeSys. PID.. 
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3 Programes d’usuari 

 

En aquest apartat s’exposen els programes que s’han creat per aquest equip, quin és el 
seu objectiu i  els seus principals controls. S’expliquen des d’un punt de vista funcional de 
cara a l’usuari, per a consultar el codi de cada programa cal anar a l’Annex 3. Programari. 
El principal element d’interacció entre l’usuari i l’equip és l’HMI, per tant, en aquest apartat 
es descriurà l’ús de l’equip mitjançant les seves pantalles.  

3.1 Macro estàndard 

 

Programa que permet controlar el VF mitjançant la seva Macro estàndard explicada en 
l’apartat 2.11 Comunicació VF i PLC. Serveix per a realitzar un senzill control de velocitat 
del VF amb polsadors i un potenciòmetre. Els principals controls d’aquest programa són: 

• Polsadors: Es disposa d’un polsador per a cadascuna de les entrades digitals de 
la Macro Estàndard. 

• Indicador d’agulla: Indicador visual de la consigna de velocitat. 

• Valor Numèric: Valor numèric de la consigna de velocitat, si es clica a sobre es 
desplega un teclat numèric a on es pot introduir la consigna desitjada en rpm. 
Aquest valor està relacionat amb una sortida analògica del PAC i substitueix el 
potenciòmetre que es faria servir en cas de no haver-hi un PAC. 

 

 

En la part inferior de la pantalla, apareix una barra de navegació formada per diversos 
botons que permet canviar entre diverses categories. Si una categoria té més d’un 
programa, apareixerà una barra de navegació superior de similar funcionament a la inferior. 

Figura 91. Pantalla Macro Estàndard.. 
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Aquest programa té el nom de Home perquè és la pantalla que apareix quan s’inicia l’equip 
i és el programa més elemental. 

3.2 Control de Velocitat 

 

Aquest programa realitza essencialment el mateix treball que l’anterior, realitzar un control 
de velocitat, però el seu objectiu és que els alumnes puguin visualitzar en temps real el 
control que realitza el variador. Consta dels següents controls: 

• Gràfica de velocitat: amb els senyals de consigna i velocitat actual del motor.  

• Potenciòmetre: Permet modificar la consigna de velocitat. 

• Valor Numèric: Alternativament al potenciòmetre es pot introduir la consigna de 
velocitat fent clic a sobre del seu valor numèric. Es desplegarà un teclat on es podrà 
introduir el valor desitjat. 

• Start: Polsador per a iniciar el procés de control.  

• Stop: Polsador per a aturar el procés de control i el motor. 

• Rampa: Polsador que permet seleccionar entre els dos conjunts de rampes de la 
Macro Estàndard del VF. 

 

 

3.3 Control de Posició 

 

Aquest programa serveix per a realitzar un control similar al de l’apartat anterior, però 
aquest cop per a la posició. S’utilitza un controlador PID al PAC i el senyal de posició de 

Figura 92. Pantalla Control de Velocitat. 
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l’encoder per a realitzar un control en cascada amb el ja realitzat pel variador. Funciona de 
similar manera a l’anterior i té els següents controls: 

• Start: botó que inicia el procés. 

• Stop: botó que atura el procés. 

• Zero: Quan es prem aquest botó el programa alinea el motor amb la posició zero 
definida en el calibratge. 

• Funcionant: Indicador lluminós que indica que s’està realitzant un procés de control 
de la posició. S’apagarà un cop l’error de posició estigui dintre del marge definit 
durant el temps establert. 

• Gràfica de Posició: Mostra la consigna i la posició actual en funció del temps. 

• Consigna de Posició: Valor numèric que serveix per a introduir la consigna. La 
consigna es dona en nombre de polsos de l’encoder, que són 360/rev, i per tant, en 
graus enters. El valor de la consigna es dona en posició relativa a la posició inicial 
del procés, és a dir l’increment de graus que es vol realitzar respecte a la posició 
en la qual es troba el motor en el moment de polsar Start. Els valors positius 
indiquen un gir horari i els negatius antihorari. 

 

3.4 Presets Velocitat 

 

L’objectiu d’aquest programa és utilitzar el control de velocitat d’una manera més pràctica. 
Disposa de diversos valors guardats a la memòria per a proporcionar un ràpid accés. El 
programa està pensat perquè l’operari pugui definir prèviament les velocitats que farà servir 
durant una actuació o espectacle i després canviar fàcilment entre elles. Disposa dels 
següents elements: 

 

Figura 93. Pantalla Control de Posició. 
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• Start: Polsador per a iniciar el procés de control.  

• Stop: Polsador per a aturar el procés de control i el motor. 

• Rampa: Polsador que permet seleccionar entre els dos conjunts de rampes de la 
Macro Estàndard del VF. 

• Selectors de Velocitat: Aquests dos polsadors permeten escollir entre les diferents 
velocitats predeterminades de la macro estàndard del VF. Perquè la consigna tingui 
efecte cal que els dos estiguin desactivats. 

• Recipe Set: Permet escollir entre els diversos sets predefinits (Receptes com 
s’anomena a PB). El botó Utilitzar copia el valor de la recepta a la consigna, el boto 
Guardar còpia el valor de la consigna actual en el set seleccionat. 

• Taula de Sets: Taula amb tots els Sets predefinits, el número de Set i el seu valor. 

 

Tots els valors de velocitat que apareixen en aquesta pantalla es poden editar fent clic 
a sobre del seu valor numèric. S’obrirà un teclat i es podrà introduir el valor desitjat. Els 
valors dels Sets es guarden a la memòria de l’HMI i no s’esborren en apagar-lo. 

 

 

 

  

Figura 94. Pantalla Presets de Velocitat. 
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3.5 Presets Posició 

 

Igual que en el programa anterior, l’objectiu d’aquest programa és utilitzar l’equip d’una 
manera més pràctica, en aquest cas, el control de Posició. Es disposa de diversos valors 
guardats a la memòria per a proporcionar un ràpid accés. El programa està pensat perquè 
l’operari pugui definir prèviament els moviments que farà servir durant una actuació o 
espectacle i després canviar fàcilment entre ells. Els moviments estan definits en graus 
relatius a la posició en la qual es troba l’equip quan comença el moviment. Disposa dels 
següents elements: 

• Funcionant: Indicador lluminós que indica que s’està realitzant un procés de control 
de la posició. S’apagarà un cop l’error de posició estigui dintre del marge definit 
durant el temps establert. 

• Start: Polsador per a iniciar el procés de control.  

• Stop: Polsador per a aturar el procés de control i el motor. 

• Zero: Quan es prem aquest botó el programa alinea el motor amb la posició zero 
definida en el calibratge. 

• Recipe Set: Permet escollir entre els diversos sets predefinits (Receptes com 
s’anomena a PB). El botó Utilitzar copia el valor de la recepta a la consigna, el boto 
Guardar còpia el valor de la consigna actual en el set seleccionat. 

• Taula de Sets: Taula amb tots els Sets predefinits, el número de Set i el seu valor. 

Tots els angles que apareixen en aquesta pantalla es poden editar fent clic a sobre del 
seu valor numèric. S’obrirà un teclat i es podrà introduir el valor desitjat. Els valors dels 
Sets es guarden a la memòria de l’HMI i no s’esborren en apagar-lo. 

 

 

 

Figura 95. Pantalla Presets de Posició. 
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ATENCIÓ: El programa no guarda quin és el punt zero definit, sinó que pren com a zero la 
situació actual de l’encoder com a punt inicial. Per tant si es vol conservar aquesta posició 
cal col·locar l’escenari en aquesta posició abans d’apagar l’equip. 

3.6 Moviment Barra d’il·luminació 

 

Aquest programa serveix per a automatitzar una tasca freqüent en el món de l’espectacle 
com és el moviment d’una barra de llums. La barra disposa de dos detectors de posició, 
DA per a la barra recollida i DB per a la posició de treball. Aquesta barra està accionada 
pel motor. Es fan servir 3 polsadors: ascens, descens i aturada que activen el següent cicle 
de treball:  

 Al polsar el botó d’ascens la barra comença a pujar fins que detecta DA i aleshores 
s’atura. Al polsar el botó de descens la barra comença a baixar fins que detecta DB i 
aleshores s’atura. Si es polsa el botó d’aturada en qualsevol moment del cicle el motor 
s’atura instantàniament. 

 

La pantalla de l’HMI disposa de: 

• Polsadors: Els tres polsadors descrits anteriorment: ascens, descens i aturada. 

• Selecció de velocitat: Es disposa de dos polsadors i un valor numèric que 
permeten escollir la velocitat de moviment de la barra. El mètode per a seleccionar 
la velocitat és el mateix per a la macro estàndard. Els dos polsadors permeten 
escollir entre tres velocitats prefixades o el valor de consigna introduït. 

• Indicadors lluminosos: Hi ha dos indicadors lluminosos que indiquen que l’estat 
dels detectors i permeten conèixer la posició de la barra. 

• Fletxes: Hi ha dues fletxes que indiquen en quina direcció s’està movent la barra. 

 

Els detectors de posició DA i DB han de ser connectats a les entrades digitals DI1 i DI2 
respectivament. 

Figura 96. Esquema del sistema de la barra d’il·luminació. 
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3.7 Voltes escenari giratori 

 

Aquest programa està pensat per a fer servir amb un escenari giratori, encara que es pot 
fer servir per a altres aplicacions. Permet definir un nombre de voltes i un temps, l’escenari 
realitzarà el nombre de voltes escollit en el temps marcat movent-se a velocitat constant. 
En cas que el temps marcat sigui massa curt, el motor es mourà el més ràpid possible 
sense excedir els límits físics marcats pel VF. La pantalla disposa de: 

• Funcionant: Indicador lluminós que indica que s’està realitzant un procés de control 
de la posició. S’apagarà un cop l’error de posició estigui dintre del marge definit 
durant el temps establert. 

• Start: botó que inicia el procés. 

• Stop: botó que atura el procés. 

• Zero: Quan es prem aquest botó el programa alinea el motor amb la posició zero 
definida en el calibratge. 

• Voltes: Nombre de voltes a realitzar. Es pot editar fent clic a sobre.  

• Temps: Temps en segons que s’ha de trigar a donar les voltes. Es pot editar fent 
clic a sobre.  

• Velocitat Mitjana: Valor aproximat de la velocitat a la qual es mourà l’escenari 
rotatori, informació orientativa. 

• Indicador de Progrés: Indicador del percentatge del trajecte que s’ha recorregut. 

Figura 97. Pantalla Moviment Barra d'Il·luminació. 
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ATENCIÓ: El programa no guarda quin és el punt zero definit, sinó que pren com a zero la 
situació actual de l'encoder com a punt inicial. Per tant si es vol conservar aquesta posició 
cal col·locar l’escenari en aquesta posició abans d’apagar l’equip. 

 

3.8 Configuració 

 

Aquest programa consta de dues pantalles, les Variables i la Xarxa. La pantalla de variables 
serveix per a modificar valors dels programes utilitzats anteriorment per tal d’ajustar l’equip 
a el seu entorn de treball.  Conté una taula amb els paràmetres que es poden editar fent 
clic a sobre seu. Els paràmetres que es poden modificar són: 

• VelMax i VelMin: Velocitat màxima i mínima del motor en valor absolut (rpm). 
Aquests valors estàn definits al PAC i per tant es veuen limitats pels marcats al VF. 

• Kp, tn i tv: Corresponen als tres coeficients (proporcional, integral i derivatiu) del 
PID que es fa servir en el llaç de control de Posició.  

• ErrorAdmissible i SetTime: Aquests valors serveixen per a determinar quan es 
considera que el control de Posició ha arribat a règim permanent i l’error és 
acceptable. L’ErrorAdmissible indica el valor màxim d’error acceptable en nombre 
de polsos de l’encoder. El SetTime indica el temps que ha de transcórrer amb un 
error inferior a l’admissible per a donar el procés per bo. El programa mostra la 
resolució a l’eix de sortida del reductor en funció dels paràmetres escollits. 

• Rt i np: Aquests valors corresponen a la relació de transmissió del reductor i el 
nombre de polsos de l’encoder. Es poden modificar per si es desitja canviar 
qualsevol d’aquests elements o es fa servir un altre motor. 

Figura 98. Pantalla Voltes escenari giratori. 
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Aquests valors es queden permanentment a la memòria del PAC, i per tant no cal escriure’ls 
cada cop que s’encengui l’equip. En cas que es modifiqui qualsevol d’ells, caldrà clicar 
Guardar perquè es quedin guardats de forma permanent, de no ser així en quan es reinici 
el PAC tornaran als seus valors anteriors. El botó Restaurar  permet recuperar els valors 
guardats per últim cop, de manera que si s’han modificat els valors sense guardar-los es 
podran recuperar els anteriors. 

Finalment, el botó de Calibrar serveix per a trobar el Zero mecànic de l’encoder més proper 
i s’estableix aquell punt com a punt Zero de referència. 

 

 

 

 

En segon lloc, la pantalla de Xarxa permet canviar la configuració de Xarxa de l’HMI. Es 
pot seleccionar la xarxa que s’utilitza, modificar la adreça IP, escollir la màscara de 
subxarxa i el port. 

 

Figura 99. Pantalla Configuració Variables. 
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3.9 Direccions Variables 

 

A continuació s’adjunta una taula amb les variables que s’han fet servir per a la comunicació 
entre el PAC i l’HMI. Es proporciona aquesta informació per tal de facilitar futures 
modificacions dels programes i la creació de nous. També perquè pot ajudar a comprendre 
millor la informació donada en l’apartat 2.7 Comunicació PLC i HMI. 

La informació que es mostra en la taula és la següent: 

• Direcció memòria PLC: Es mostren les diferents maneres en les quals es pot 
adreçar un espai de memòria en funció del tipus de memòria i s’ha remarcat la que 
s’ha fet servir. 
 

• Adreça Modbus /subíndex: Es mostra l’adreça de Modbus que correspon a aquell 
apartat de memòria, els registres de Modbus són de 16 bits, si una variable n’ocupa 
més agafarà part del següent. Per a les variables que no ocupen un registre sencer 
s’indica el subíndex que és el que marca la posició dintre el registre. 
 

• Bits: Nombre de bits de la variable. 
 

• Variable CoDeSys: Tipus de variable a CoDeSys. 
 

• Variable Panel Builder: Tipus de variable a Panel Builder. 
 

Figura 100. Pantalla Configuració Xarxa. 
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• Variable: Nom de la variable. Si bé és cert que es poden definir noms diferents per 
a la mateixa variable a CoDeSys i PB, s’ha optat per utilitzar el mateix nom a 
ambdós programes per tal de facilitar la programació. 
 

• Programa: Indica a quin programa pertany la variable en qüestió. Els programes 
als quals es fa referència no són els que serveixen d’interfície amb l’usuari explicats 
anteriorment en aquest apartat, sinó que són els programes del PAC que es troben 
a la carpeta POU de CoDeSys (consultar Annex 3. Programari). Les variables que 
no pertanyen a cap programa en concret s’han denominat Variables Generals. Si 
una variable és utilitzada per diversos programes, s’ha definit com a variable global 
i es pot trobar a la carpeta Global Variables dintre de la pestanya Resources de 
la barra lateral esquerra de CoDeSys. Moltes d’aquestes variables, tot i pertànyer 
a un programa concret poden ser modificades per d’altres, i per tant estan definides 
a l’apartat de variables globals. 

 

Una qüestió important a tenir en compte és que les variables de 32 bits (REAL,DINT,...) no 
tenen el mateix format a CoDeSys i PB. Per tant s’han de reorganitzar els bits perquè la 
lectura a ambdós programes sigui correcta. En aquest cas a la configuració de l’etiqueta 
de PB s’han aplicat dues conversions com es mostra a la imatge següent.  

  

Figura 101. Panel Builder. Conversió variables de 32 bits. 
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Direcció memòria PLC Adreça Modbus 

/subíndex 
Bits Var. 

CDS 
Var. 
PB 

Variable Programa 
BYTE INT/WORD DINT/DWORD BOOL/BIT 

%MB0.0 

%MW0.0 

%MD0.0 

%MX0.0.0 400000 / 8 1 BOOL boolean MarchaParo 

Macro Estàndard 

%MX0.0.1 400000 / 9 1 BOOL boolean Sentido 

%MX0.0.2 400000 / 10 1 BOOL boolean VelSel1 

%MX0.0.3 400000 / 11 1 BOOL boolean VelSel2 

%MX0.0.4 400000 / 12 1 BOOL boolean Rampa 

%MX0.0.5 400000 / 13 1 BOOL boolean ParoEmerg Main 

%MX0.0.6 400000 / 14 1 BOOL boolean Start 
Variables Generals 

%MX0.0.7 400000 / 15 1 BOOL boolean Stop 

%MB0.1 

%MX0.1.0 400000 / 0 1 BOOL boolean Up 

Moviment Barra d’Il·luminació 
%MX0.1.1 400000 / 1 1 BOOL boolean Down 

%MX0.1.2 400000 / 2 1 BOOL boolean DA 

%MX0.1.3 400000 / 3 1 BOOL boolean DB 

%MX0.1.4 400000 / 4 1 BOOL boolean Funcionant 
Control Posició 

%MX0.1.5 400000 / 5 1 BOOL boolean Zero 

%MX0.1.6 400000 / 6 1 BOOL boolean Calibrar  

%MX0.1.7 400000 / 7 1 BOOL boolean   

%MB0.2 

%MW0.1 

%MX0.2.0 400001 / 8 1 BOOL boolean   
%MX0.2.1 400001 / 9 1 BOOL boolean   

%MX0.2.2 400001 / 10 1 BOOL boolean   

%MX0.2.3 400001 / 11 1 BOOL boolean   

%MX0.2.4 400001 / 12 1 BOOL boolean   

%MX0.2.5 400001 / 13 1 BOOL boolean   

%MX0.2.6 400001 / 14 1 BOOL boolean   

%MX0.2.7 400001 / 15 1 BOOL boolean   

%MB0.3 

%MX0.3.0 

400001 / 0 8 BYTE byte NumProg Main 

%MX0.3.1 

%MX0.3.2 

%MX0.3.3 

%MX0.3.4 

%MX0.3.5 

%MX0.3.6 

%MX0.3.7 
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Direcció memòria PLC Adreça 
Modbus 

/subíndex 

Bits 
Var. 
AB 

Var. 
PB 

Variable Programa 
BYTE INT/WORD DINT/DWORD BOOL/BIT 

%MB0.4 
%MW0.2 

%MD0.1 

%MX0.4.0 
… 

%MX0.5.7 
400002 16 INT short np Configuració 

%MB0.5 

%MB0.6 
%MW0.3 

%MX0.6.0 
... 

%MX0.7.7 
400003 16 INT short PosicioActual Control Posició 

%MB0.7 

%MB0.8 
… 

%MB0.11 

%MW0.4 
%MD0.2 

%MX0.8.0 
... 

%MX0.11.7 

400004 
... 

400005 
32 REAL float Velocitat Encoder 

%MW0.5 

%MB0.12 
… 

%MB0.15 

%MW0.6 
%MD0.3 

%MX0.12.0 
... 

%MX0.15.7 

400006 
... 

400007 
32 REAL float VelMax Control Posició 

%MW0.7 

%MB0.16 
… 

%MB0.19 

%MW0.8 
%MD0.4 

%MX0.16.0 
... 

%MX0.19.7 

400008 
... 

400009 
32 REAL float VelMin Control Posició 

%MW0.9 

%MB0.20 
… 

%MB0.23 

%MW0.10 
%MD0.5 

%MX0.20.0 
... 

%MX0.23.7 

4000010 
... 

400011 
32 REAL float kp Control Posició 

%MW0.11 

%MB0.24 
… 

%MB0.27 

%MW0.12 
%MD0.6 

%MX0.24.0 
... 

%MX0.27.7 

4000012 
... 

4000013 
32 REAL float tn Control Posició 

%MW0.13 

%MB0.28 
… 

%MB0.31 

%MW0.14 
%MD0.7 

%MX0.28.0 
... 

%MX0.31.7 

4000014 
... 

4000015 
32 REAL float tv Control Posició 

%MW0.15 

%MB0.32 
… 

%MB0.35 

%MW0.16 
%MD0.8 

%MX0.32.0 
... 

%MX0.35.7 

4000016 
... 

4000017 
32 REAL float ConsPos Control Posició 

%MW0.17 

%MB0.36 
… 

%MB0.39 

%MW0.18 
%MD0.9 

%MX0.36.0 
... 

%MX0.39.7 

4000018 
... 

4000019 
32 REAL float ConsVel Macro Estàndard 

%MW0.19 
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Direcció memòria PLC Adreça 
Modbus 

/subíndex 

Bits 
Var. 
AB 

Var. 
PB 

Variable Programa 
BYTE INT/WORD DINT/DWORD BOOL/BIT 

%MB0.40 
… 

%MB0.43 

%MW0.20 
%MD0.10 

%MX0.40.0 
... 

%MX0.43.7 

4000020 
... 

4000021 
32 REAL float rt Configuració 

%MW0.21 

%MB0.44 
… 

%MB0.47 

%MW0.22 
%MD0.11 

%MX0.44.0 
... 

%MX0.47.7 

4000022 
... 

4000023 
32 REAL float voltes Voltes Giratori 

%MW0.23 

%MB0.48 
%MW0.24 

%MD0.12 

%MX0.48.0 
... 

%MX0.49.7 
4000024 16 INT short 

ErrorAdmissible 
 

Configuració / Control Posició 
%MB0.49 

%MB0.50 
%MW0.25 

%MX0.50.0 
... 

%MX0.51.7 
4000025 16 INT short Segons Voltes Giratori 

%MB0.51 

%MB0.52 
… 

%MB0.55 

%MW0.26 
%MD0.13 

%MX0.52.0 
... 

%MX0.55.7 

4000026 
... 

4000027 
32 DINT int SetTime Configuració / Control Posició 

%MW0.27 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Taula 15. Mapa de memòria del PAC i adreces de Modbus.
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4 Connexions 

 

En aquest apartat s’inclou l’esquema elèctric de l’equip, així com informació útil i diagrames 
per tal que sigui comprensible de cara a futures modificacions, reparacions, o simplement 
per al muntatge dels cables que s’hi connectin. 

 

4.1 Potència 

 

L’alimentació de la xarxa s’obté mitjançant un connector circular de 5 pins de tipus baioneta 
(RS Pro SY2113/P5-1-C-B-NP). L’alimentació consta de 3 fases més el neutre i el conductor 
de terra (3+N+T).  Les tres fases i el neutre es porten al magnetotèrmic trifàsic i d’allà surten 
cap al VF. Addicionalment, una fase i el neutre es connecten també al magnetotèrmic 
monofàsic. 

 

Com indica el manual de Hardware del VF, per a connectar l’alimentació del VF i la del 
motor, cal seguir els següents passos: 

• Connectar a terra la pantalla 360º collant la pletina de connexió a terra a una part 
del cable amb la pantalla descoberta (11a).  

• Connectar l’apantallament al connector de terra (11b). 

• Si el cable d’alimentació incorpora un conductor de terra connectar-lo també al 
connector de terra (11c). 

• Connectar els conductors de fase del cable als terminals L1, L2 i L3. 

 

Per a l’alimentació de l’HMI s’utilitzen 24V CC que provenen de la font d’alimentació del 
PAC. Es connecten a un connector XLR els dos pols i la terra.  

Els 230V AC per a alimentar el ventilador i la font d’alimentació s’obtenen des del 
magnetotèrmic monofàsic que s’alimenta des d’una de les fases i el neutre de l’alimentació 
de la xarxa. 

Figura 102. Connexió cablejat de potència del 
VF. 
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4.2 Control 

 

Per a la majoria de senyals de control s’han fet servir els connectors JAE SCRN, es disposa 
de models amb 5,7,10,16 i 24 pins. S’han elaborat dues taules en les quals s’indica a quin 
pin de quin connector està connectat cada senyal. S’ha seguit la mateixa numeració que al 
plànol subministrat pel fabricant, inclòs  més endavant en aquest apartat. Cal destacar que 
la numeració està realitzada respecte als connectors femella vistos de front. També s’hi 
inclou un diagrama amb les diferents parts del connector per a ajudar al seu muntatge. El 
diàmetre màxim del conductor és de 0.5 mm2 per als connectors de 5 i 24 pins  i de 1.25 
mm2 per als de 7, 16 i 10 pins. El mètode per a unir els conductors als connectors és 
mitjançant soldadura. 

Per als connectors d’Ethernet s’utilitza un connector de muntatge en panell que té RJ45 
per les dues bandes i en la banda interior s’hi col·loca un adaptador d’1 a 2 RJ45, els cables 
per a connectar el PLC i el VF per dintre de l’equip i l’HMI per fora són cables d’Ethernet 
estàndard com els que es venen a la majoria de llocs. En cas que a més de l’HMI es vulgui 
connectar l’ordinador també, l’HMI disposa d’un segon port RJ45 on es pot connectar un 
altre dispositiu. 
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Figura 103. Disposició dels pins dels connectors JAE SCRN. 
 

Figura 104. Disposició dels pins dels connectors JAE SCRN. 
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Figura 105. Parts i muntatge dels connectors JAE SCRN. 
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Connectors situats al panell frontal 
Mòdul PM556 AI561 AO561 CD522 ACS580 

Nº Conn. 1 2 3 4 5 6-7 8 9 10 11 12 

Nº pin 
Entrades 
Digitals 

Sortides 
Digitals 

Com. 
Sèrie 

Entrades 
Analog. 

Sortides 
Analog. 

Encoder 
(x2) 

E/S 
Digitals 

Com. 
Sèrie 

Relés 
Senyals 
Analog. 

Senyals 
Digitals 

1 DI0 DO0 B+ R0 O0U+ A O0 B+ RO1C SCR DI1 

2 DI1 DO1 A- I0+ O0I+ B O1 A- RO1B AI1 DI2 

3 DI2 DO2 DGND I0- O1U+ Z I3 DGND RO2C +10V DI3 

4 DI3 DO3 SG R1 O1I+ /A C4 SG RO2B AI2 DI4 

5 DI4 DO4 - I1+ L /B C5 - RO3C AO1 DI5 

6 DI5 DO5  I1- M /Z C6  RO3B AO2 DI6 

7 DI6 M / SG  R2 SG 5V C7  SG AGND +24V 

8 DI7   I2+  0V I11    DGND 

9 M   I2-  SG C12    SG 

10 SG   R3  - C13    - 

11    I3+   C14     

12    I3-   C15     

13    L   L /UP     

14    M   M / ZP     

15    SG   SG     

16    -   -     

Taula 16. Connectors situats al 
panell frontal. 
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Connectors 24 pins per a extracció dels equips 

PLC VF 

PIN Connector 1 Connector 2 Connector 3 Connector 4 

1 

E
n

tr
a

d
e

s
 d

ig
it
a

ls
 

DI0 

E
n

tr
a

d
e

s
 a

n
a

lò
g
iq

u
e

s
 

R0 

E
n

c
o
d

e
r 

1
 

A 

R
e

lé
s
 

RO1C 

2 DI1 I0+ B RO1B 

3 DI2 I0- Z RO2C 

4 DI3 R1 /A RO2B 

5 DI4 I1+ /B RO3C 

6 DI5 I1- /Z RO3B 

7 DI6 R2 
E

n
c
o
d

e
r 

2
 

A SCR 

8 DI7 I2+ B 

S
e

n
y
a

ls
 A

n
a
lò

g
ic

s
 

AI1 

9 

S
o

rt
id

e
s
 d

ig
it
a

ls
 

DO0 I2- Z +10V 

10 DO1 R3 /A AI2 

11 DO2 I3+ /B AO1 

12 DO3 I3- /Z AO2 

13 DO4 

E
/S

 D
ig

it
a

ls
 

O0 

E
/S

 D
ig

it
a

ls
 

C13 AGND 

14 DO5 O1 C14 DI1 

15 

S
o
rt

id
e
s
 A

n
a
lò

g
iq

u
e
s
 

O0U+ I3 C15 

S
e

n
y
a

ls
 D

ig
it
a

ls
 

DI2 

16 O0I+ C4 

L
liu

re
s
 

- DI3 

17 O1U+ C5 - DI4 

18 O1I+ C6 - DI5 

19 

C
o

m
. 

S
è

ri
e
 

B+ C7 - DI6 

20 A- I11 

C
o

m
p

a
rt

it
 

5V +24V 

21 DGND C12 0V 

C
o
m

. 

S
è

ri
e
 B+ 

22 

C
o

m
p

a
rt

it
 L 

C
o

m
p

a
rt

it
 L L A- 

23 M M M 

C
o

m
-

p
a
rt

it
 DGND 

24 SG SG SG SG 

Taula 17. Connectors de 24 pins per a extracció d’equips.
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Figura 106. Esquema elèctric. 
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Pressupost i full d’amidaments 

 

  

 CAP. 1 Components          

 

Ref  U.O.  

Descripció Element Fabricant Model num preu Import          

    Uni-

tats 
unitari (€) total 

         
 

1.1 u Convertidor de Freqüència ABB ACS580-01-03A3-4 1 514.8 514.8          
 

1.2 u PLC  ABB PM556-TP-ETH 1 429 429          
 

1.3 u Mòdul entrades analògiques ABB AI561 1 121.5 121.5          
 

1.4 u Mòdul sortides analògiques ABB AO561 1 137.25 137.25          
 

1.5 u Mòdul Encoders ABB CD522 1 330.75 330.75          
 

1.6 u Connector de 9 pols per a mòduls S500-eCo ABB TA563-9 2 3.75 7.5          
 

1.7 u Connector de 11 pols per a mòduls S500-eCo ABB TA563-11 3 4.5 13.5          
 

1.8 u Base terminals per a mòdul CD522 ABB TU516 1 42.75 42.75          
 

1.9 u Font d'alimentació 24V 5A Factor Potencia FPFP10524 1 32.5 32.5          
 

1.10 u Encoder Hengstler RI-O/360ER.11KB 1 250 250          
 

1.11 u Pantalla HMI ABB CP635 1 450 450          
 

1.12 u Motor ABB M3AA 90LB 4 1 (preu conjunt amb reductor)          
 

1.13 u Reductor Sumitomo CHHX-6135DBE-165/G90/A200 1 1325.27 1325.27          
 

1.15 - Despeses d'enviament ABB - 1 10 10          
 

      Total 3664.82          
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CAP. 2 Connectors i Cablejat 

Ref U.O. Descripció Element Fabricant Model num preu Import 

          Unitats unitari (€) total 

2.1 u Connector 5 pins, femella, muntatge panell JAE SRCN2A13-5S 2.5 4.99 12.475 

2.2 u Connector 5 pins, mascle, muntatge aeri JAE SRCN6A13-5P 2.5 8.33 20.825 

2.3 u Connector 10 pins, femella, muntatge panell JAE SRCN2A16-7S 5 5.092 25.46 

2.4 u Connector 10 pins, mascle, muntatge aeri JAE SRCN6A16-7P 5 10.02 50.1 

2.5 u Connector 10 pins, femella, muntatge panell JAE SRCN2A2110S 4 4.5741 18.2964 

2.6 u Connector 10 pins, mascle, muntatge aeri JAE SRCN6A21-10P 5 12.468 62.34 

2.7 u Connector 16 pins, femella, muntatge panell JAE SRCN2A21-16S 2.5 7.736 19.34 

2.8 u Connector 16 pins, mascle, muntatge aeri JAE SRCN6A21-16P 2.5 12.236 30.59 

2.9 u Connector 24 pins, femella, muntatge aeri JAE SRCN6A2524S 4 10.1989 40.7956 

2.10 u Connector 24 pins, mascle, muntatge aeri JAE SRCN1A2524P 4 8.6347 34.5388 

2.11 u Conector RJ45 RS Pro CP30220M3B 1 8.11 8.11 

2.12 u Acoblador RJ45 dos ports Cinch 321016 1 0.9559 0.9559 

2.13 u Connector XLR panell 
 

Neutrik NC3FD-LX 1 11.48 11.48 

2.14 u Cetac Panell 16A 3P+T Femella H6 Schneider PKF16F434 1 11.48 11.48 

2.15 u Connector alimentació 5P, baioneta, mascle, panell RS Pro SY2113/P5-1-C-B-NP 1 10.38 10.38 

2.16 u Connector alimentació 5P, baioneta, femella aeri RS Pro SY2110/S5II-2-N-B-NP 1 9.28 9.28 

2.17 m Cable alimentació apantallat 3P+N+T  Cerviflex RC4V-K 500V CPR 5G1.5  2 4.27 8.54 

2.18 m Cable control 24 nuclis apantallat Madison style 2464 5 7.19 35.95 

2.19 u Cable Ethernet 0.5m Cat 6 - - 3 4 12 

* El nombre d'alguns elements és una fracció ja que els connectors venien  

en packs de 5 i el cost s'ha repartit entre dos equips idèntics que s'han elaborat Total 422.9367 
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CAP. 3 Flightcase 

Ref U.O. Descripció Element Fabricant Model num preu Import 

          Unitats unitari (€) total 

3.0 u FlightCase Rack 19” 2 tapas EMBAMAT Fet a mesura 1 495 495 

3.1 - Cost enviament EMBAMAT - 1 12 12 

      Total 507 

        

        

        

CAP. 4 Proteccions, Seguretat i Altres 

Ref U.O. Descripció Element Fabricant Model num preu Import 

          Unitats unitari (€) total 

4.1 u Magnetotèrmic Trifàsic 4P 10A 6kA C Hyundai HGD63-M4P010C 1 81.06 81.06 

4.2 u Magnetotèrmic monofàfic 2P 3A 6kA C Hyundai HGD63-N2P003C 1 48.86 48.86 

4.3 u Capçal Polsador Parada d'emergència Schneider ZB4BS844 1 43.33 43.33 

4.4 u Etiqueta parada d'emergència Allen Bradley 800F-15YE112 1 2.87 2.87 

4.5 u Cos complet Polsador contacte NC Schneider ZB4BZ103 1 12.32 12.32 

4.6 u Acoblament mecànic elàstic per a Encoder KTR ROTEX14 Complete 1 24.54 24.54 

4.7 u Ventilador 230V TorinTA 450 A28678-10 1 18.99 18.99 

4.8 u Altres despeses: cargols, femelles, brides,cinta,… - - 1 20 20 

      Total 251.97 
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CAP. 5 Recursos Humans 

Ref U.O. Descripció Element Fabricant Model num preu Import 

          Unitats unitari (€) total 

5.1 h Hores tècnic dedicades a mecanització - - 20 10 200 

5.2 h Hores tècnic dedicades cablejat - - 30 10 300 

      Total 500 

Resum pressupost 

Ref 
Capítol 

Import 

total 

% 

total   

1 Components 3664.82 68.54 

2 Connectors i Cablejat 422.94 7.91 

3 Flightcase 507 9.48 

4 Proteccions, Seguretat i Altres 251.97 4.71 

5 Recursos Humans 500 9.35 

        

    Total 5346.73 100% 

    IVA (21%) 1122.81 € 

    Total amb IVA 6469.54 € 
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1 Descripció 

 

En el present document es recullen tots els programes creats per al PAC a CoDeSys. 
Aquests programes són els que permeten al PAC processar tota la informació que rep de 
l’exterior i comunicar-se amb els altres equips. Es defineix la funció de cada programa, 
s’aporta el codi i qualsevol altra informació que sigui de rellevància per a l’enteniment 
d’aquests. L’objectiu d’aquest document és que l’alumne hi identifiqui aquí els conceptes 
treballats a classe i li serveixi com a punt de partida per a desenvolupar les seves pròpies 
aplicacions. Els programes han estat escrits en diferents idiomes de programació de PACs 
per tal de donar una mostra representativa de les diverses alternatives disponibles.  

Com indica el menú d’ajuda d’AB, els llenguatges de programació dels que disposa el PLC 
són: 

• Instruction List (IL): Llenguatge textual de baix nivell que consisteix en una llista 
d’instruccions que s’executen seqüencialment similar al llenguatge d’assemblador. 

• Ladder Diagram (LD): Llenguatge gràfic molt popular que simula els esquemes 
elèctrics d’un automatisme. 

• Sequential Function Charts (SFC): Llenguatge gràfic que organitza el programa 
com un diagrama de flux amb etapes on s’executa el codi i transicions per a canviar 
d’etapa. 

• Function Block Diagram (FBD): Llenguatge gràfic que s’obté de la unió de blocs 
de funcions que expressen la relació entre la seva entrada i la seva sortida. 

• Structured Text (ST): Llenguatge textual que disposa d’estructures per a realitzar 
bucles, funcions, condicionals i operacions aritmètiques. 

• Continuous Function Chart (CFC): Llenguatge basat en FBD en el que no cal 
escriure les funcions a executar en ordre, ja que el programa s’executa en funció 
del flux de dades. 

Tots aquests llenguatges, excepte CFC, formen part de l’estàndard del IEC. Això significa 
que estaran disponibles per als PACs de pràcticament tots els fabricants, ja que es una 
norma molt estesa. S’han elaborat programes en tots ells excepte en IL, ja que és un 
llenguatge amb una sintaxi complexa que està caient en desús i per tant s’ha valorat que 
no seria de gaire valor pràctic. 

Ajuda AB: 

CODESYS Development System > Programming of Applications > Creating Source Code 
in IEC 

 

Els programes creats es poden definir en tres categories principals:  

• Generals: Aquests programes s’executen sempre independentment de la feina que 
es vulgui realitzar, ja que compleixen funcions bàsiques de comunicació o adquisició 
de dades. Tenen la seva pròpia tasca en el PAC. 

• Normals: Aquests són els programes convencionals, és on s’han programat les 
diferents tasques que pot realitzar el PAC i s’executen en funció de la necessitat de 
l’usuari. 

• Custom Blocks: Blocs de FBD personalitzats que s’han elaborat perquè aquesta 
tasca es repetia sovint o bé per a poder extreure un tros de codi d’un altre programa 
perquè quedés més entenedor. No funcionen com a un programa per si sol sinó que 
són funcions cridades per altres programes. 

ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_f_development_system_introduction.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_struct_application_programming.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_f_programming_pous.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_f_programming_pous.htm
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A part d’aquests programes, hi ha el programa principal (Main) que és el que s’encarrega 
de decidir quin programa dels normals s’ha d’executar. Dintre de l’arxiu de CoDeSys, a la 
carpeta POU (Program Organization Unit) es poden trobar els programes separats per 
carpetes  

 

 

 

2 Variables Globals 

 

Per a utilitzar una variable dintre d’un programa cal primer definir-la, especificar el seu tipus 
i valor inicial. Si es defineix una variable dintre d’un programa aquella variable és local, és 
a dir, només es pot accedir des d’aquell programa. Per a la resta de programes aquella 
variable no existeix. Si es desitja que una variable sigui accessible per diversos programes 
cal definir-la com a variable global. Això es pot fer a la carpeta Global Variables dintre de 
l’apartat Resources de CoDeSys. 

Donat que molts dels programes interactuen entre si i comparteixen informació gran 
quantitat de variables estan definides com a globals. S’ha indicat en un comentari a quin 
programa pertanyen originalment aquelles variables. 

Figura 107. Program Organization 
Unit. 
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Figura 108. Variables Globals. 
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3 Programes generals 

3.1 Macro Estàndard 

 

Aquest programa serveix per a comunicar el PAC amb el VF mitjançant la seva Macro 
estàndard. Realitza les següents funcions:  

• Utilització d’una sortida digital per a cada entrada digital del VF. 

• Commutació del sentit de gir del motor en funció del signe de la consigna. Excepte 
per als casos en que el canvi s’ha de realitzar manualment (NumProg=0 i 6). 

• Conversió del valor de consigna de RPM a un senyal de 0 a 10V 

Figura 109. Macro Estàndard. 1/2. 
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3.2 Encoder 

Aquest programa té com a funció realitzar totes les tasques derivades de l’ús de l’encoder: 

• Configuració dels paràmetres del mòdul CD522_32BIT_ENCODER per a obtenir la 
posició marcada per l’encoder. 

• Ús del RPI per a sincronitzar el zero del comptador amb el zero mecànic de 
l’encoder. 

• Càlcul de la velocitat realitzant la derivada de la posició. 

• Adaptació del valor de posició a un tipus de variable que pugui ser utilitzada per la 
resta de blocs de funcions dels altres programes. 

 

Figura 110. Macro Estàndard. 2/2. 

Figura 111. Encoder. 1/2. 
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4 Programa Principal 

 

Aquest programa, anomenat Main, és el programa central del projecte. Exceptuant els 
programes generals, la resta de programes s’executen quan aquest programa els hi fa una 
crida. Realitza les següents funcions: 

• En primer lloc, si és la primera execució del programa, és a dir l’arrencada, fa una 
crida al programa de configuració per a restaurar tots els valors guardats a la 
memòria. 

• En segon lloc, implementa la parada d’emergència, si la parada d’emergència està 
activada no s’executa cap altre programa i s’atura el motor. La variable de la parada 
d’emergència s’ha d’assignar a una entrada digital, en el codi no s’ha fet per tal de 
poder-la simular. 

• La tercera tasca que realitza és executar el programa adient en funció del programa 
que hagi escollit l’usuari mitjançant la pantalla. També modifica algunes variables 
per tal que tinguin el valor adequat per al programa que s’executarà. 

• Finalment, el programa detecta el canvi de programa i atura la màquina per tal que 
no hi hagi cap incidència en canviar de programa. 

 

 

 

 

 

Figura 112.. Encoder. 2/2. 
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Figura 113. Main. 1/2. 
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5 Programes Normals 

5.1 Control Velocitat 

 

Senzill programa que permet utilitzar la macro estàndard amb els controls de Start/Stop i 
un valor de consigna amb signe. 

 

 

  

Figura 114. Main. 2/2. 

Figura 115. Control Velocitat. 
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5.2 Control Posició 

Aquest programa realitza el control de posició del motor. Té un estat de repòs que l’etapa 
inicial, i té una etapa de control en la que es troba quan el programa està en funcionament. 
La resta d’etapes, serveixen per calcular el valor de SetPoint adient o per a reiniciar valors. 

Figura 116. Control Posició. 
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Està escrit en SFC, i per tant cada etapa té el seu propi programa, s’explicaran a 
continuació. 

 

5.2.1 Init 
 

En aquesta fase inicial s’assegura que es parteix del repòs i que la consigna de velocitat 
està activa. Un cop es prem un dels botons que activen les transicions es passa a la 
següent etapa. 

 

5.2.2 AgafarPosicio 
 

Aquesta etapa s’executa si estant en la fase inicial s’ha polsat el botó Start, en aquesta 
etapa es registra quina és la posició a l’inici del procés de control i es calcula el SetPoint a 
partir d’aquesta i del valor de consigna de posició que s’ha donat (ConsPos). Es recorda 
que la consigna de posició es dona en valor relatiu. Un cop s’han realitzat els càlculs es 
procedeix automàticament a l’etapa de control. Encara que la condició de sortida de l’etapa 
estigui activada des del primer moment, el llenguatge SFC assegura que com a mínim es 
realitzarà una execució de cada etapa. 

 

 

5.2.3 PosZero 
 

Aquest programa serveix per a orientar l’escenari rotatori (o l’eix de sortida del reductor) 
amb la posició Zero, el programa calcula quina és la posició més popera amb la mateixa 
orientació que la posició inicial. Aquest valor es defineix com a SetPoint i es salta a l’etapa 
de control. 

Figura 117. Control Posició. Init. 

Figura 118. Control Posició. Agafar Posició. 
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5.2.4 CalibZero 
 

Aquest programa serveix per activar el RPI del bloc CD522_32BIT _ENCODER del 
programa 3.2. Encoder. RPI significa Reference Point Initialization, es una funció que 
serveix per a sincronitzar el zero mecànic de l’encoder amb el valor zero del comptador 
d’aquest bloc. Si aquesta opció està habilitada, en quant el mòdul rep el senyal de zero el 
comptador es posa a zero. S’utilitza aquest Zero com a posició inicial. 

Com que el reductor té una relació de transformació molt elevada, una revolució del motor 
equival a uns 2’2º de l’escenari rotatori. Per tant, utilitzar la funció RPI ens és convenient 
per a determinar la posició inicial del rotatori, ja que encara que el motor hagi de realitzar 
una revolució completa per a trobar el zero mecànic, l’error a la posició del giratori serà 
petit. 

 

 

5.2.5 Control 
 

Aquesta etapa és l’encarregada de dur a terme tot el procés de posició de control, realitza 
les següents tasques: 

• En primer lloc, posa en marxa el motor i encén l’indicador de Funcionament. 

• En segon lloc, calcula quina és la posició actual tenint en compte la posició inicial 
en el moment de control i la posició absoluta instantània. 

• La part central del programa consisteix en el procés del control de posició. Aquesta 

tasca la duu a terme el controlador PID, se li subministren SetPoint i la posició actual 

perquè pugui determinar l’error, també se li introdueixen els coeficients proporcional, 

integral i derivatiu. Finalment s’hi introdueixen els límits màxims i mínims que pot 

adquirir l’acció de control,  aquests límits estan calculats pel bloc  6.3.PID_VEL_SEL. 

Com a acció de control s’utilitza la consigna de velocitat, ja que es la manera que 

té el PAC per a actuar sobre el VF. 

• Finalment, per a donar un procés de control per acabat, l’error de posició ha d’estar 

dintre d’uns límits preestablerts durant un temps definit, un cop es compleixen 

aquestes condicions es considera el procés de control finalitzat i es passa a la se-

güent fase. 

Figura 119.Control Posició. PosZero. 

Figura 120. Control Posició. CalibZero. 
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5.2.6 Reset 
 

Aquesta etapa s’encarrega de tornar tots els valors modificats durant el procés de control 
al seu valor inicial i deixar-ho tot preparat per a iniciar el procés de nou. En quant l’etapa 
s’ha executat salta automàticament a la fase inicial. 

 

 

Figura 121. . Control Posició. Control. 
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5.3 Voltes Giratori 

 

Aquest programa està dissenyat perquè s’hi introdueixi el nombre de voltes a realitzar i el 
temps que ha de trigar a fer-les. Després el programa dona una consigna de posició en 
forma de rampa de manera que l’escenari es mourà a velocitat constant. Tot seguit fa una 
crida al programa 5.2. Control Posició perquè faci el control de posició i segueixi la consigna 
donada. 

Figura 122. Reset. 

Figura 123. Voltes Giratori. 
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5.4 Configuració 

 

Aquest programa permet que algunes de les variables que s’utilitzen en aquest programa, 
especialment les que estan relacionades amb paràmetres físics dels sistemes o ajustos 
dels programes, es puguin emmagatzemar a la memòria del PAC permanentment. 
D’aquesta manera no cal introduir-les cada cop que s’inicia el programa. 

Per a fer-ho s’han utilitzat dos conjunts de variables, les variables normals que es fan servir 
a la resta de programes, i una còpia seva del tipus Persistent Retain. Aquest tipus de 
variables mantenen el seu valor encara que es faci un reset al PAC. Per a més detall 
consultar l’apartat de l’ajuda d’AB corresponent. 

Quan s’activa la variable guardar, el valor de les variables normals es copia a les persistents, 
de manera que es guarden tots els canvis que s’han realitzat. Quan s’activa la variable 
restaurar, els valors de les variables persistents es copien als de les normals, de manera 
que si s’han realitzat canvis es permet tornar a les opcions anteriors. 

Figura 124. Configuració. 1/2. 
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Ajuda AB: 

CODESYS Development System > Reference, Programming > Variable Types and Special 
Variables > Remanent Variables - RETAIN, PERSISTENT 

 

5.5 Barra Llums 

 

Aquest programa serveix per a automatitzar el moviment d’una barra de llums. La barra 
disposa de dos detectors de posició, DA per a la barra recollida i DB per a la posició de 
treball. Aquesta barra està motoritzada. Es fan servir 3 polsadors: Up, Down i Stop que 
activen el següent cicle de treball:  

A l’activar Up la barra comença a pujar fins que detecta DA i aleshores s’atura. Al activar 
Down la barra comença a baixar fins que detecta DB i aleshores s’atura. Si s’activa Stop 
en qualsevol moment del cicle el motor s’atura instantàniament. 

 

Figura 125. Configuració. 2/2. 

ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_f_development_system_introduction.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_f_reference_programming.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_f_variable_types.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_f_variable_types.htm
ms-its:C:/Program%20Files%20(x86)/ABB/AutomationBuilder/Online%20Help/en/codesys.chm::/_cds_vartypes_retain_persistent.htm
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Figura 126. Barra Llums. 
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6 FBD Blocks 

 

Els blocs de funcions de FDB són blocs que es poden inserta en un altre programa perquè 
s’executi el seu codi quan arribi. Són adients per a tasques que s’han de repetir a diversos 
llocs o per a tasques que són extenses i obstaculitzen la llegibilitat del codi. Aquests blocs 
a part de tenir una definició de variables com la resta, tenen dues més, les variables que 
es vulguin fer servir d’entrada es declaren a l’apartat VAR_INPUT i les que es vulguin fer 
servir de sortida a l’apartat VAR_OUTPUT. 

Aquests blocs s’han escrit en ST perquè per a la tasca que havien de realitzar s’ha 
considerat que era el més còmode, però es poden escriure en qualsevol llenguatge de 
programació disponible per al PAC. D’igual manera, aquests blocs estan pensats per a fer-
los servir en FBD i CFC, però existeixen maneres de crear una instància seva a tota la resta 
de llenguatges. 

6.1 CALC_POS_ACT 

 

Aquest bloc de funcions permet calcular la posició actual a la qual es troba el motor 
respecte al moment en que s’ha començat el control en comptes de respecte a la posició 
zero absoluta. D’aquesta manera es pot passar un valor a l’HMI que sigui correcte per a 
visualitzar a la gràfica, ja que la consigna es dona en posició relativa i per tant la posició 
actual del procés també s’hauria de donar en posició relativa.  

 

 

6.2 LIM_VEL 

 

Bloc de funcions que permet limitar consigna de velocitat màxima i mínima que es donarà 
al VF. Cal destacar que si les restriccions del VF són més estrictes que les d’aquest bloc, 
per molt que aquest bloc doni consignes més àmplies el variador les limitarà igualment. 

 

 

Figura 127. CALC_POS_ACT. 
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6.3 PID_VEL_SEL 

Per a entendre bé la finalitat d’aquest bloc primer cal repassar prèviament alguns conceptes. 
En primer lloc, la velocitat del VF té un límit superior per a un determinat parell a partir del 
qual el motor se sobrecarrega, ja que estaria funcionant a major potència de la nominal, 
això podria provocar danys al motor. D’igual manera, existeix un límit de velocitat inferior, 
ja que si el motor funciona a velocitats baixes durant llargs períodes de temps el motor pot 
estar sotmès a sobreescalfaments ja que a  aquella velocitat el ventilador no és capaç de 
generar un flux d’aire prou potent per a refrigerar el motor. La direcció de gir és irrellevant 
en aquest aspecte, per tant, el rang de velocitats idoni per a períodes prolongats quedaria 
com l’indicat a la Figura 129: 

Figura 129. Rang de velocitats del motor. 

Figura 128. LIM_VEL. 



 
 
  FBD Blocks 

19 
 

La següent cosa que cal comprendre és com funcionen els límits del bloc PID, el bloc de 
PID mesura l’error i intenta compensar-lo, per tant si l’error és positiu l’acció de control serà 
negativa i viceversa. Els límits del PID marquen els valors màxims i mínims que pot adquirir 
l’acció de control, aquests límits inclouen signe, per tant no els podem definir amb la 
velocitat màxima i la mínima, ja que aleshores el PID no seria capaç de donar accions de 
control negatives i per tant només seria capaç de realitzar controls en una direcció, i només 
si la resposta és subesmorteida. 

Una altra aproximació podria ser utilitzar com a límits (-Vmax,Vmax), d’aquesta manera si 
es podrien realitzar controls en ambdues direccions. L’inconvenient d’aquesta opció és que 
treballa en la zona de velocitats voltant al zero, que anteriorment hem dit que no és 
adequada per al funcionament del motor. Tot i així si els transitoris són prou curts o la 
carrega és petita, aquesta opció és perfectament valida. 

Per a cobrir tots els casos, el que es fa és modificar el rang dels límits en funció del signe 
de l’error, si el signe de l’error és positiu el rang és (-Vmax,-Vmin),  mentre que si l’error és 
negatiu el rang és  (Vmin,Vmax). La funció d’aquest bloc és mirar el signe de l’error i 
seleccionar el rang adient.  

 

 

 

 

Figura 130. PID_VEL_SEL. 
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1 Descripció 

En el present document s’inclouen tots els dissenys, plànols i esquemes que s’han elaborat 
per a aquest projecte. 

2 Plànols Flightcase 

 

En aquest apartat s’inclou el plànol de la flightcase així com diverses vistes del model en 
3D que es va crear per a il·lustrar el concepte. 

Figura 132. Plànol Flightcase. 

Figura 131. Model 3d de la Flightcase. Vista 1. 
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Figura 134. Model 3d de la Flightcase. Vista 2. 

Figura 133. Model 3d de la Flightcase. Vista 3. 
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3 Dissenys panell frontal 

 

En aquest apartat es mostren tots els dissenys que s’han considerat per al panell frontal, 
tot i que tots els dissenys tenen els seus avantatges i inconvenients, finalment es va triar el 
disseny 5 com al definitiu perquè té els següents avantatges: 

• Els connectors de potència estan separats dels de control. 

• Els connectors de control estan espaiats entre si facilitant-ne l’accés. 

• Col·locar el Variador de freqüència a la dreta permet cablejar les seves entrades i 
sortides fàcilment. 

• El botó d’emergència està en un lloc elevat i fàcilment accessible sense cap cable 
al voltant que pugui obstruir-ne el pas. 

• Els connectors de controls queden agrupats en funció de si són del VF o del PAC i 
cada grup està més proper a l’equip a on va connectat. 

• El connector d’alimentació de l’HMI i el RJ45, estan col·locats al lateral i a la part 
superior. Els cables aniran cap amunt, ja que van connectats a l’HMI que estarà a 
la mà de l’operari i per tant amb aquesta disposició no pertorbaran a cap altre 
element del frontal. 

• Les Proteccions queden col·locades al costat de l’alimentació i el VF. 

• Cap connector queda col·locat en la zona d’unió entre les dues fustes que 
componen el calaix. 

3.1 Disseny 1 

 

PAC 
 

Figura 135. Panell frontal, disseny 1. 
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3.2 Disseny 2 

3.3 Disseny 3 

PAC 

Figura 136. Panell frontal, disseny 2. 

PAC PAC 

Figura 137. Panell frontal, disseny 3. 
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3.4 Disseny 4  

3.5 Disseny 5 (Definitiu) 

PAC 

Figura 138. Panell frontal, disseny 3. 

PAC 

Figura 139. Panell frontal, disseny 5. 
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4 Plànol de mecanització  

PAC 
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5 Esquema Elèctric 

 


