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Programar l'autòmat amb GRAFCET

Objectius
 

- Dissenyar seqüències de control amb la metodologia GRAFCET.
- Emprar els símbols adequats per dibuixar un diagrama GAFCET.
- Traduir un diagrama GRAFCET a ordres concretes de l'autòmat.

Descripció de l’activitat

La  metodologia  de  programació  d'autòmats  GRAFCET (Gràfic  de  Comandament 
Etapa-Transició)  és  molt  valorada  per  les  seves  virtuts  didàctiques  i 
d'autodocumentació d'un programa de control. A l'activitat es descriu aquesta tècnica 
i les regles per construir un diagrama GRAFCET aplicat a un programa de control  
amb autòmat programable. L'aplicació es realitza en base a l'autòmat programable 
Zelio, sobre el que es tradueixen les etapes en ordres específiques de programació.
 
Aula 
Aula ordinària
Aula de tecnologia

Temporització 
2 h a l’aula ordinària.
2 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:
– Curso de GRAFCET i GEMMA  
– GRAFTOR  . Editor de GRAFCET per a Linux.

Aspectes didàctics i metodològics 
Abans d'abordar la traducció de GRAFCETS  a llenguatge propi de l'autòmat cal que 
l'alumnat conegui els recursos d'aquest i la forma de programació. Tot i que podria 
abordar-se la iniciació a la programació a partir del GRAFCET i incorporar les 
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http://www.global-download.schneider-electric.com/85257849002EB8CB/all/BBFE0FE77B5DEC4E8525784C006D3E51/$File/zeliosoftcomv208.exe
http://www.naskita.com/linux/graftor/graftor-fr.shtml
http://edison.upc.edu/curs/grafcet/indice.html
http://www.xtec.cat/aulatec/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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marques de programació progressivament a mesura que cal per cada una de les 
estructures i requeriments de l'aplicació.

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

–Etapa.
–Transisició.
–Bifurcació.
–Traducció d'un diagrama a equació lògica.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de batxillerat.

Documents adjunts
Material per al professorat: MP_Presentacio_GRAFCET.pdf.

Guies de treball per a l’alumnat:

· GRAFCET. Gràfic de 
Comandament Etapa - Transició 
· Implementació del Grafcet

Automat_programable_GRAFCET.pdf

Programacio_Zelio_7.pdf
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http://www.xtec.cat/aulatec/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

