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Programar l'autòmat programable

Objectius
 

- Identificar i aplicar els sensors/sondes i d'altres components i accessoris.
- Aprendre a elaborar esquemes a partir de la seqüència d’esdeveniments.
- Dissenyar, construir i programar un procés automàtic.

Descripció de l’activitat

El material aquí presentat aborda els aspectes clau de la programació de l'autòmat 
(relé  programable)  model  ZELIO a  partir  de  diferents  exercicis  i  petits  projectes 
d'aplicació.  L'aprenentatge  es  planteja  a  partir  de  la  interacció  amb l'equip  i  els 
elements que s'hi poden connectar. La simulació dels programes esdevé una eina 
fonamental per a la prova i l'assaig de les seqüències de control abans de la seva 
transferència a l'equip. S'exploten les capacitats bàsiques d'aquest model.
 
Aula 
Aula ordinària
Aula de tecnologia

Temporització 
5 h a l’aula ordinària.
10 h a l’aula de tecnologia.

Recursos emprats 
– Entrenador ZELIO BTT01
– Sondes BTT02 (Òptica, inductiva i capacitiva)
– Programari ZelioSoftCom v 2.08
– Ordinador

Recursos complementaris:
– El racó de l'autòmat programable: 

http://www.xtec.cat/aulatec/re_reautomat.html
– Vídeos :

L'autòmat programable
Els sensors
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http://www.global-download.schneider-electric.com/85257849002EB8CB/all/BBFE0FE77B5DEC4E8525784C006D3E51/$File/zeliosoftcomv208.exe
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17111
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17110&p_ex=automat%20programable
http://www.xtec.cat/aulatec/re_reautomat.html
http://www.xtec.cat/aulatec/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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Aspectes didàctics i metodològics 
Abans de començar a treballar amb l’autòmat s'han d’haver explicat a classe els 
fonaments de l’automatització a un nivell molt bàsic. Entre altres aspectes s'han de 
veure els següents:

· definicions bàsiques
· sistemes de control de llaç obert i llaç tancat
· representació de sistemes de control
· funció de transferència
· components del sistema de control
· transductors i captadors 

· de posició (finals de carrera, inductius, capacitatius, òptics)
· de desplaçament
· de velocitat
· de pressió
· de temperatura

També cal assegurar-se que l’alumnat ha treballat i tenen la formació bàsica 
necessària sobre electricitat. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 Es treballen els continguts següents:

- Tipus de sistemes de control.
- Introducció a la lògica programada. Comparació amb la cablejada.
- Els senyals en un sistema de control: els senyals analògics, els digitals.
- Conceptes fonamentals: Contactes NO/NT, Activacions de senyals, 
Set/Reset, Relés.
- El software de programació i simulació, instal·lació i configuració. 
- Funcions de programació bàsiques.
- Construcció dels circuits d’entrada i aplicació als actuadors de sortida.
- Simulació.
- Transferència de programes.

La principal competència treballada està relacionada amb la interacció amb el món 
físic.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de batxillerat.
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http://www.xtec.cat/aulatec/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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Documents adjunts
Material per al professorat: Presentacio_Zelio.pdf.

Guies de treball per a l’alumnat:

Accionament simple de sortides i relés auxiliars
Temporitzadors 
Comptadors 
Rellotges 
Entrades analògiques 
Blocs de Text
Implementació del Grafcet 

Programacio_Zelio_1.pdf
Programacio_Zelio_2.pdf
Programacio_Zelio_3.pdf
Programacio_Zelio_4.pdf
Programacio_Zelio_5.pdf
Programacio_Zelio_6.pdf
Programacio_Zelio_7.pdf
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