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1. Descripció dels autòmats Telemecanique TSX17-20

Es tracta d’autòmats compactes que poden tenir 12, 22 o 24 entrades i 8, 12 o 16
sortides. Es poden programar en llista d’instruccions, diagrama de contactes i GRAFCET. Per
a la programació en diagrama de contactes o en GRAFCET l’autòmat ha de portar un cartutx
de llenguatge. A cada autòmat se li poden afegir fins a 3 mòduls o blocs d’extensió si es
programa en GRAFCET o en diagrama de contactes i fins a 2 si es programa en llista
d’instruccions.

1.1. Mapa de memòria

Les entrades del propi autòmat s’anomenen I0,i on i (i=0..23) és el nombre de
l’entrada considerada i les sortides O0,i (i=0..15). Les entrades i sortides de les extensions
s’anomenen respectivament Ix,i i Ox,i on x (x=1..3) és el nombre del mòdul en l’ordre en què
van connectats amb l’autòmat. Per exemple O0,5 és la sortida 5 de l’autòmat i O3,1 és la
sortida 1 del mòdul d’extensió 3. Les sortides binàries es poden salvaguardar selectivament
al configurar. Les sortides salvaguardades tornen al seu estat després d’una aturada (o
pèrdua de tensió) i nova posta en marxa.

Els autòmats porten dues entrades addicionals (I0,24 i I0,25) que es poden configurar
com a entrades normals o com a entrades d’interrupció.

L’entrada I0,0 pot configurar-se com a entrada normal o com a senyal de RUN/STOP.
La sortida O0,0 pot configurar-se com a sortida normal o com a senyal de funcionament
correcte (activa la sortida si el processador està en RUN i no hi ha cap error.

Els mòduls intel.ligents d’entrades i sortides (analògics) poden tenir entrades i sortides
de tipus paraula (16 bits) que s’adrecen respectivament amb IWx,i i OWx,i on x és el nombre
de mòdul. Per exemple si el mòdul 1 és d’entrades analògiques, la paraula IW1,0 serà
l’entrada analògica 0 d’aquest mòdul.

Els relès interns s’adrecen amb Bi (i=0..255) i serveixen tant com a relès que no han
d’actuar com a sortides com per emmagatzemar dades binàries. Els relès interns també es
poden salvaguardar selectivament al configurar. Les paraules internes s’adrecen amb Wi
(i=0..127) i serveixen per emmagatzemar valors provinents de càlculs o entrades analògiques.
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Per a aquells valors que no han de canviar al llarg del programa podem emprar les
constants internes, adreçades amb CWi (i=0..127). Tant de constants com de variables es pot
arribar a 1024 efectuant un tractament tipus taula. El nombre de paraules constants s’ha de
configurar (en grups de 128).

Els bits d’etapa, adreçats amb Xi (i=0..95), indiquen quines etapes de GRAFCET (si
és que hem programat d’aquesta manera) estan actives. Si no hem programat en GRAFCET
estaran tots a zero. Per a cada etapa hi ha una paraula, adreçada amb Xi,V (i=0..95), que
indica el temps que porta activada aquella etapa.

Els bits del sistema, adreçats amb SYi, ens donen informació de l’estat en què es
troba l’autòmat. Els bits de defectes Sx,i indiquen l’estat en què es troba cada mòdul. Les
paraules del sistema s’adrecen amb SWi (i=0..63) i contenen dades sobre el funcionament del
sistema.

Les paraules poden ser adreçades bit a bit escrivint Wi,j (i=0..127; j=0..15) per a les
paraules internes, CWi,j (i=0..127; j=0..15) per a les constants internes i SWi,j (i=0..63; j=0..15)
per a les paraules del sistema. Per exemple W12,3 és el bit 3 de la paraula interna 12.
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2. Programació en diagrama de contactes: instruccions de
tipus relè, blocs funcionals i salts

La programació en diagrama de contactes es fa per pàgines. Cada pàgina té 4 línies
de 10 columnes. Les 9 primeres columnes estan reservades a contactes i funcions de tipus
test (temporitzadors, comparadors, etc.) mentre que la darrera columna s’ocupa amb bobines
i funcions tipus acció (salts, operacions, transferències). Podem emprar les que necessitem
amb les bifurcacions que siguin necessàries.

Cada pàgina ha de tenir una etiqueta (qualsevol nombre entre 1 i 999), el valor de la
qual no té, a priori, importància mentre cada pàgina tingui una etiqueta diferent. A més cada
pàgina pot tenir un comentari de 15 caràcters.

2.1. Instruccions de tipus relè

Contacte normalment obert. La instrucció és certa quan el bit
corresponent està a 1.

/ Contacte normalment tancat. La instrucció és certa quan el bit
corresponent està a 0.

( ) Bobina de relè. Mentre la filera és certa s’activa el bit corresponent;
si la filera deixa de ser certa es desactiva.

(/) Bobina invertida. Mentre la filera és falsa s’activa el bit corresponent;
si la filera passa a ser certa, es desactiva.

(S) Bobina tipus set. Si la filera és certa s’activa i es manté activada. Es
desactiva amb una bobina tipus reset.

(R) Bobina tipus reset. Si la filera és certa, desactiva el bit activat amb
set.

El circuit següent correspondria a un circuit marxa-aturada en què I0,1 és el polsador
d’aturada, I0,2 el de marxa i O0,1 la bobina de sortida.
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I0,1 I0,2 O0,1
/ ( )

O0,1

El mateix circuit es pot programar amb bobines set i reset tal com es mostra a la
figura.

I0,1 I0,2 O0,1
/ (S)

I0,1 O0,1
(R)

Un cas interessant a considerar són els polsadors d’emergència. En aquest cas cal
preveure (per qüestions de seguretat) la possibilitat que es trenqui un dels fils del polsador.
Si el polsador és de tipus normalment obert aquest trencament provocarà que el polsador, en
prémer-lo, no faci res. Per aquest motiu els polsadors d’emergència es posen de tipus
normalment tancat de manera que si es trenca el fil l’autòmat interpreta que s’ha premut el
polsador. L’anàlisi de l’emergència permetrà detectar l’avaria.

En el cas de polsadors normalment tancats, l’entrada de l’autòmat està sempre
activada excepte quan hom prem el polsador i, per tant, cal invertir els contactes en
l’esquema.

I0,1 I0,2 O0,1
(S)

I0,1 O0,1
/ (R)

Les bobines negades permeten activar les sortides quan la línia no és certa.

En el cas següent si I0,1 està activat, també ho estarà O0,1 i no O0,2; si I0,1 està
desactivat, també ho estarà O0,1 i O0,2 estarà activat. Si l’autòmat està en STOP ambdues
sortides estaran desactivades.
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I0,1 O0,1
( )

O0,2
(/)

Una bobina de qualsevol tipus pot representar una sortida, un bit intern o qualsevol
altre bit adreçable a l’escriptura. Les bobines normals i les invertides no poden aparèixer amb
la mateixa adreça en més d’un punt del programa. Una mateixa adreça tampoc pot aparèixer
com a bobina normal i com a bobina SET-RESET. En canvi una bobina SET (o RESET) si
pot aparèixer diversos cops amb la mateixa adreça.

2.2. Blocs funcionals

Comptador Counter Ci (i=0..30)

R C0 E Bits d’entrada:
R posta a zero

V: 4 P posta a preselecció
P D U^ incrementar

D^ decrementar

U^ C,P: 10 F Bits de sortida:
MODIF:Y E ha decrementat un 0 (a 9999)

D coincideix amb la preselecció
D^ F ha incrementat un 9999 (a 0)

Paraules:
Ci,P preselecció (0..9999)
Ci,V valor actual

Cada cop que l’entrada U passa de desactivat a activat el valor de Ci,V s’incrementa
en una unitat. Encara que U estigui permanentment activat no es tornarà a incrementar. De
la mateixa forma l’entrada D decrementa Ci,V en un. Si les entrades U i D són activades
simultàniament el comptador no canvia el seu valor.

Mentre està activada l’entrada P el comptador es manté al valor preseleccionat, és
a dir Ci,V = Ci,P i mentre està activada l’entrada R el comptador es manté a zero, o sigui
Ci,V = 0. L’entrada P és prioritària sobre les U i D. L’entrada R té prioritat sobre totes les
altres.



18 Programació d’autòmats Telemecànique TSX17-20

La sortida D s’activa quan Ci,V = Ci,P i està desactivada en qualsevol altre cas. Si
Ci,V = 0 i s’activa l’entrada D el comptador passa a Ci,V = 9999 i s’activa la sortida E. Si
el comptador està a Ci,V = 9999 i s’activa U serà Ci,V = 0 i s’activarà la sortida F.

Si posem el cursor sobre l’entrada R i fem ZOOM podrem modificar el nombre del
comptador (per exemple C1 en lloc de C0). Si tornem a fer ZOOM entrarem en una taula on
podrem modificar la preselecció (Ci,P).

Monoestable Monost Mi (i=0..7)

S^ M0 R
Paraules:

V: 0 Mi,P preselecció (0..9999)
TB: 1s Ci,V valor actual

TB base temps (1mn, 1s, 100ms, 10ms)
M,P: 10
MODIF: Y Bits:

S^ activació
R sortida

Activa la sortida durant un cert temps. Cada cop que l’entrada S passa de desactivat
a activat carrega el valor actual amb el preseleccionat (Mi,V = Mi,P); des d’aquest moment
anirà decrementant Mi,V fins que arriba a zero mantenint la sortida R activada. Un exemple
molt corrent de monoestables són els automàtics d’escala.

Quan Mi,V = 0 la sortida es desactiva. Si mentre està temporitzant l’entrada S passa
de desactivat a activat, torna a fer-se Mi,V = Mi,P i segueix temporitzant.

Si posem el cursor sobre l’entrada S^ i fem ZOOM podrem modificar el nombre del
monoestable. Si tornem a fer ZOOM entrarem en una taula on podrem modificar la preselecció
(Mi,P) i el temps base.
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Si es desitja que el monoestable no es pugui reinicialitzar es pot fer

I0,1 M0,R S^ M0 R O0,1
/ ( )

V: 0
TB: 1s

M,P: 10
MODIF: Y

Programador cíclic Drum Di (i=0..7)

R D0 F Bits d’entrada:
R posa a pas 0

TB:1s U^ avança un pas
U^

Bits de sortida:
LEN:16 F està al darrer pas

STEP: 5 Paraules:
Di,S pas actual
Di,V temps transcorregut des

de l’inici del pas actual
L nombre passos (1..16)
TB temps base
Di,Wj estats del pas j (j=0..15)

Cada cop que l’entrada U^ passa de desactivada a activada el programador avança
un pas. Quan el programador arriba al darrer pas (Di,S = L-1) s’activa la sortida F; una
entrada U^ el farà anar al pas 0 (Di,S = 0). En cada instant el valor Di,Wj corresponent al pas
actual j és copiat sobre els corresponents bits especificats en la configuració. L’entrada R fa
que el pas actual sigui el 0. Aquesta entrada té prioritat sobre l’entrada U^.

Si posem el cursor sobre l’entrada R i fem ZOOM podrem modificar el nombre del
programador. Si tornem a fer ZOOM entrarem en una taula on podrem modificar el temps
base i la llargada (L). A més podrem configurar el programador. Si des del terminal de
programació mirem el contingut de Di,V veurem l’estat del pas actual enlloc del temps
transcorregut des de l’inici del pas actual.

En configurar el programador entrarem en una taula on per a cada pas podrem indicar
l’estat de 16 bits (els bits de Di,Wj) i indicarem a quins llocs es copien cada cop aquests 16
bits ja que cada un d’ells es pot copiar en una adreça diferent.
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Temporitzador Timer Ti (i=0..31)

E T0 D Bits d’entrada:
E a zero carrega preselecció

V: 30 C mentre està a 1, temporitza
C TB: 1mn R

Bits de sortida:
T,P: 104 D acabat temporitzar (Ti,V=0)
MODIF: Y R està temporitzant

Paraules:
Ti,P preselecció (0..9999)
Ti,V valor actual
TB temps base

Cada cop que l’entrada E passa d’activada a desactivada es carrega Ti,V
(Ti,V = Ti,P). Mentre l’entrada C està activada el valor de Ti,V es va decrementant cada
unitat de temps (segons el temps base triat).

Si C es desactiva s’atura i continuarà temporitzant (a partir d’on s’havia aturat) quan
C es torni a activar. Mentre està temporitzant s’activa la sortida R i quan acaba s’activa la

sortida D.

Si posem el cursor sobre l’entrada E i fem ZOOM podrem modificar el nombre del
temporitzador. Si tornem a fer ZOOM entrarem en una taula on podrem modificar la
preselecció (Ti,P) i el temps base.
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Registres Registr Ri (i=0..3)

R R0 F Bits d’entrada:
I^ carregar un element

FIFO O^ descarregar un element
I^ E R inicialitzar

10
LEN:16 Bits de sortida:

O^ F registre ple
45 E registre buit

Paraules:
R R1 F Ri,I paraula d’entrada

Ri,O paraula de sortida
LIFO L llargada (L=1..255)

I^ E
20
LEN:8

O^
74

Els registres són magatzems de paraules (16 bits). En el registre LIFO (Last In First
Out) la primera paraula que surt és la darrera que ha entrat mentre que en el FIFO (First In
First Out) la primera que surt és la primera que ha entrat.

Cada cop que l’entrada I^ passa de desactivada a activada la paraula Ri,I (on haurem
guardat allò que ens interessi) es col.loca dins la pila i la pila passa a tenir un element més;
quan l’entrada O^ passa de desactivada a activada l’element corresponent de la pila surt i és
col.locat a Ri,O d’on nosaltres el llegirem i la pila té un element menys.

En activar l’entrada R la pila passa a no tenir cap element. L’entrada R té prioritat
sobre les altres dues. Quan la pila no té cap element s’activa la sortida E i quan la pila és
plena (el nombre d’elements és igual a L) s’activa la sortida F.

Si posem el cursor sobre l’entrada R i fem ZOOM podrem modificar el nombre del
registre. Si tornem a fer ZOOM entrarem en una taula on podrem modificar el tipus (FIFO o
LIFO) i la llargada (L).



22 Programació d’autòmats Telemecànique TSX17-20

Programador temporal anual Horo YEAR

E YEAR < Bit d’entrada:
LUNES E activar sortides

10/23
= Bits de sortida:

begin < data actual anterior a inici
01/01 = la data està dins l’interval

end > > data actual posterior al final
06/01

Si està activat (E=1), quan la data actual està dins el marge especificat activa la
sortida =, si és anterior a l’inici del marge activa < i si és posterior activa >. El marge
especificat està format pel mes i el dia.

Si posem el cursor sobre l’entrada E i fem ZOOM podrem modificar el tipus de
programador i els períodes d’inici i final. Aquests períodes s’indiquen com dues xifres (mes),
una barra (/) i dues xifres més (dia). En lloc de fer-ho així es pot indicar una paraula (variable
o constant) sobre la qual hi escriurem les quatre xifres (mes i dia) en BCD.

En el següent exemple el programador activarà B1 en qualsevol dia entre l’1 de gener
i l’11 de febrer, activarà B2 entre el 12 de febrer i el 5 de juny i B3 en qualsevol dia entre el
6 de juny i el 31 de desembre (la funció OPERATE es veurà en el proper capítol; en aquest
cas fa l’assignació d’un valor hexadecimal a la variable W0).

E YEAR < B1
( )

= B2
begin ( )

W0
end > B3

06/05 ( )

OPERATE
H’0212’ → W0
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Programador temporal setmanal Horo WEEK

E WEEK < Bit d’entrada:
LUNES E activar sortides

12:20
-2-4-6- = Bits de sortida:

begin < data actual anterior a l’inici
01:01 = la data està dins l’interval

end > > data actual posterior al final
06:01

Si està activat (E=1), quan el dia actual està seleccionat i l’hora actual està dins el
marge especificat activa la sortida =, si és anterior a l’inici del marge activa < i si és posterior
activa >. El marge especificat està format per les hores i els minuts. Els dies no seleccionats
són substituïts per un guió (-).

Si posem el cursor sobre l’entrada E i fem ZOOM podrem seleccionar els dies i
modificar el tipus de programador i els períodes d’inici i final. Aquests períodes s’indiquen com
dues xifres (hora), dos punts (:) i dues xifres més (minuts). En lloc de fer-ho així es pot indicar
una paraula (variable o constant) sobre la qual hi escriurem les quatre xifres (hora i minuts)
en BCD.

En l’exemple següent els dilluns, dimecres i divendres de l’01:20 fins a les 06:40
s’activarà B2, entre les 00:00 i l’01:19 s’activarà B1 i entre les 06:41 i les 23:59 s’activarà B3.
Els dimarts, dijous, dissabtes i diumenges no s’activarà cap dels tres (la funció OPERATE es
veurà en el proper capítol; en aquest cas fa l’assignació d’un valor binari a la variable W0).

E WEEK < B1
( )

W0 = B2
begin ( )

01:20
end > B3

06:40 ( )

OPERATE
L’0000000001010100’ →W0
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2.3. Salts

Es poden fer salts del punt actual a una pàgina emprant la instrucció

(J)

L’exemple següent fa que el programa salti a la pàgina amb etiqueta 10 i, per tant,
les pàgines entre l’actual i la que té l’etiqueta 10 no seran executades.

I0,1 L10
(J)

Convé vigilar de no fer bucles tancats ja que això donaria lloc a un error.
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3. Programació en diagrama de contactes: Instruccions de
càlcul, moviment i comparació

3.1. Comparacions

Comparador Compar

COMPAR E1 paraula
E1 OP E2 OP operador

E2 paraula o valor

Efectua una comparació entre dues paraules o entre una paraula i un valor. El resultat
de la comparació és el resultat de la instrucció.

Els operadors poden ser > (més gran que), = (igual a), < (més petit que), >= (més
gran o igual que), <= (més petit o igual que) i <> (diferent de).

En l’exemple següent la sortida O0,1 s’activarà quan la paraula W1 sigui de valor més
gran que CW2 i la sortida O0,2 quan el temporitzador T1 superi el valor 7.

COMPAR O0,1
W1 > CW2 ( )

COMPAR O0,2
T1,V > 7 ( )

3.2. Operacions

OPERATE E1 paraula
E1 OP E2→ RS OP operador

E2 paraula o valor
RS paraula destí (resultat)
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En totes les funcions d’operacions i comparacions podem entrar els valors immediats
en decimal, binari, hexadecimal, BCD o ASCII amb la notació:

Decimal 12435
Binari L’0010110010100100’
Hexadecimal H’4D3A’
BCD H’2316’
ASCII M’NO’

Fixem-nos que un nombre escrit en BCD o escrit en hexadecimal són iguals atès que
l’única diferència està en si tenen sentit els valors superiors a 9.

Els operadors poden ser dels següents tipus:

3.2.1. Operadors aritmètics

Poden ser + (suma), - (resta), * (multiplicació), / (divisió) i REM (dóna el reste de la
divisió entre E1 i E2).

OPERATE
W1 + 10 → T1,P

OPERATE
CW2 REM 2→ W3

3.2.2. Operadors circulars

Fan desplaçaments de bits sobre una paraula. Els operadors corresponents són SLCn
i SRCn on n (n=1..16) és el nombre de bits que cal desplaçar cada cop.

SLCn fa el decalatge cap a la dreta mentre que SRCn el fa cap a l’esquerra. En
qualsevol dels casos el bit que surt és reentrat a l’altre costat i copiat a SY17. Aquestes
funcions no empren E1.

OPERATE
SLC2 W2→ W12
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3.2.3. Operadors lògics

Poden ser AND (i lògica), OR (o lògica), XOR (o exclusiva) i CPL (complement).
Realitzen les operacions lògiques sobre paraules senceres. La funció CPL no empra E1.

OPERATE
CPL W1→ W2

3.2.4. Operadors de canvi de codi

La funció BCD converteix un nombre binari menor que 10000 a BCD mentre que BIN
converteix un nombre BCD a binari. Cap d’aquestes dues operacions empra E1.

La funció BTA converteix un nombre binari (-32768..+32767) a tres paraules en les
quals es contenen els sis bytes ASCII del nombre decimal corresponent; la paraula
especificada conté les desenes de miler i el signe en forma de 0 (H’30’) si és positiu i de -
(H’2D’) si és negatiu, la paraula següent les centenes i les unitats de miler i la següent conté
les unitats i les desenes. La funció ATB fa l’operació contrària a la BTA. Cap d’aquestes dues
operacions empra E1.

OPERATE
BCD W1→ SW16

3.2.5. Transferències

Provoquen la còpia d’una paraula sobre una altra. En aquest cas no s’empren E1 ni
OP ja que només cal indicar les paraules origen i destí. Les transferències possibles són:

Conjunt de 16 bits a paraula

OPERATE
I0,0[16] → W7

deixa el contingut de les 16 primeres entrades a W7.
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Conjunt de menys de 16 bits a conjunt de bits de la mateixa llargada

OPERATE
I0,0[10] → B30[10]

Fracció de paraula a conjunt de menys de 16 bits

OPERATE
W7→ O0,4[3]

deixa el contingut de W7,0 a O0,4 , el de W7,1 a O0,5 i el de W7,2 a O0,6.

Paraula a paraula

OPERATE
W7→ T3,P

Fracció de valor immediat a conjunt de menys de 16 bits

OPERATE
34 → O0,4[8]

Valor immediat a paraula

OPERATE
1423 → T1,P
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3.2.6. Taules

Es poden adreçar en les transferències conjunts de paraules (anomenats taules).
Aquests conjunts poden ser d’un màxim de 128 paraules. L’adreçament es fa indicant el
nombre de paraules a transferir entre signes []. Per exemple la instrucció següent deixa el
contingut de CW12 a W20, el de CW13 a W21, i així successivament fins al CW21 que el
deixa a W29.

OPERATE
CW12[10] → W20[10]

Les paraules (Wi) i les paraules constants (CWi) estan estructurades en grups de 128
paraules. Només les 128 paraules de cada tipus són directament adreçables. Es poden llegir
les paraules constants 128-1023 o llegir i escriure les paraules 128-1023 si es fa com a taules
sempre que l’operació de transferència de taules tingui com a destí paraules entre la W0 i la
W127 i com a origen paraules o paraules constants que estiguin dins un mateix grup. Els
grups són:

W0 - W127 W128 - W255 W256 - W383 W384 - W511

W512 - W639 W640 - W767 W768 - W895 W896 - W1023

CW0 - CW127 CW128 - CW255 CW256 - CW383 CW384 - CW511

CW512 - CW639 CW640 - CW767 CW768 - CW895 CW896 - CW1023

Per exemple la línia següent no és correcta ja que s’agafen valors de dos grups
diferents.

OPERATE
CW120[10] → W34[10]
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En canvi si és correcte la següent.

OPERATE
CW128[64] → W0[64]

3.2.7. Transferència d’una taula sobre ella mateixa

En el cas que es fa la transferència quan la taula d’origen i la de destí són idèntiques,
es fa un decalatge d’un octet (byte). Per exemple la instrucció

OPERATE
W32[4] → W32[4]

farà el següent moviment d’informació:

Abans de l’operació Després de l’operació

B A W32 C B

D C W33 E D

F E W34 G F

H G W35 A H

Convé anar amb cura en programar aquesta operació ja que si la línia es manté
activa, es farà un decalatge a cada scan de programa.
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3.2.8. Adreçament indexat

Entenem per adreçament indexat a la designació d’una paraula mitjançant la indicació
de la paraula d’inici d’una taula i la posició dins la taula. Per exemple les instruccions

OPERATE
12 → W10

OPERATE
CW20(W10) → W13

transferiran el contingut de CW32 a W13.

La paraula índex no pot contenir un nombre negatiu i la paraula destí no pot sortir fora
del grup d’adreçament (no hi poden haver taules que tinguin elements a més d’un grup.

Si s’activa el bit SY2 es poden indexar paraules des de la W0 fins a la W1023; si està
desactivat només es podrà adreçar fins a la W127. Si una operació indexada intenta accedir
a una paraula fora de rang (inferior a zero o superior a 1023 o a 127), s’activarà SY20. Aquest
bit es pot posar a zero pel programa.

Les transferències indexades possibles són:

Conjunt de 16 bits a paraula indexada

OPERATE
I0,0[16] → W7(W20)

Paraula a paraula indexada

OPERATE
W7→ W30(W50)
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Paraula indexada a paraula

OPERATE
W7(W50) → W30

Paraula indexada a paraula indexada

OPERATE
W7(W50) → W30(W51)

Valor immediat a paraula indexada

OPERATE
15 → W30(W50)
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4. Programació en GRAFCET

Un programa per al TSX17-20 treballant amb GRAFCET s’estructura en tres parts:

Part preliminar (PRE)
Part seqüencial (CHART)
Part posterior (POST)

En cada scan de programa s’executa primer el preliminar, després es fa la
comprovació d’estats i, si s’escau l’evolució del seqüencial (GRAFCET) i finalment s’executa
el posterior.

El GRAFCET correspon a la part seqüencial però sovint cal aturar el procés o canviar
condicions davant de senyals prioritaris, aquesta és una de les finalitats del preliminar. El
preliminar també s’empra per definir seqüències d’arrencada del procés. Dins el preliminar
podem aturar el GRAFCET o canviar les etapes actives emprant els bits SY21, SY22 i SY23.

Molts cops una mateixa acció s’ha d’executar en més d’una etapa, aquesta és una
de les finalitats del posterior. El posterior s’empra també per controlar el funcionament del
GRAFCET (per exemple vigilar que el temps d’activació d’una etapa no superi un límit
prefixat). El preliminar i el posterior es programen en diagrama de contactes.

Els símbols emprats pel GRAFCET són els següents:

Simbolitza una etapa del GRAFCET. Cada etapa tindrà un número que
la identifica. S’admeten etapes de la 0 a la 95 de les quals un màxim de 16
poden ser actives simultàniament. Cada etapa té un bit Xi que s’activa quan
l’etapa és activa. Aquests bits poden ser emprats en el posterior per ampliar les
accions associades a l’etapa. La paraula Xi,V ens indica el temps en segons que
porta executant-se l’etapa.

Simbolitza una etapa inicial del GRAFCET. Les etapes inicials són etapes
normals però que s’activen en començar a executar el GRAFCET. S’admeten 16
etapes inicials, les quals formaran part de les 96 etapes possibles i, per tant,
tindran també les variables Xi i Xi,V associades.
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Simbolitza la transició entre dues etapes. Quan l’etapa anterior a una
transició està activada i la transició és vàlida l’etapa anterior es desactiva i
s’activa l’etapa següent a la transició. S’admeten un màxim de 128 transicions
de les quals un màxim de 24 poden ser vàlides simultàniament.

Activació simultània d’etapes. Les etapes que
apareixen sota una doble barra horitzontal s’activaran
simultàniament quan sigui certa i vàlida la transició
anterior a la doble barra.

Cada una de les etapes es desactivarà
independentment en funció de les transicions que
tinguin a continuació. S’admeten fins a 4 etapes
simultànies a la sortida d’una mateixa doble barra. Les
branques que s’executen paral.lelament no han de tenir
necessàriament el mateix nombre d’etapes.

Quan s’acaben les branques simultànies per
entrar a una etapa comuna es representa també amb
una doble barra. Quan les etapes anteriors a la doble
barra estan activades i la transició posterior a la doble
barra és certa es passarà a l’etapa següent a la
transició. Si no totes les etapes anteriors a la doble
barra estan actives no es podrà passar a l’etapa
següent. Per a cada inici de branques simultànies hi ha
d’haver un final.

Activació alternativa d’etapes. Una línia
horitzontal simbolitza una decisió entre diverses
branques. La decisió es pren a partir de les condicions
especificades a les transicions immediatament
posteriors a la línia horitzontal. S’admeten fins a quatre
branques alternatives a la sortida d’una mateixa línia
horitzontal. Cal evitar que les transicions que apareixen
després d’una línia horitzontal puguin ser
simultàniament actives.
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Quan s’acaben les branques alternatives per
entrar a una etapa comuna es representa també amb
una línia horitzontal. Cada branca tindrà la seva
transició final abans de la línia horitzontal; per tant si
cal una condició per entrar en l’etapa comuna s’haurà
d’incloure en totes les transicions anteriors.

∨

Simbolitza un reenviament. Per tancar bucles o per a enviar la seqüència
a columnes o pàgines diferents s’empra aquesta fletxa. Al costat de la fletxa cal
indicar el número de l’etapa a la qual es dirigeix.

∨ Simbolitza l’arribada d’un reenviament. Cal una fletxa d’arribada per cada
fletxa de reenviament. Al costat de la fletxa d’arribada s’indica el número de
l’etapa des de la qual es procedeix.

Convé recordar que el GRAFCET és un graf tancat; per tant a totes les etapes,
incloses les inicials, s’hi ha de poder arribar i totes les etapes han de tenir una següent.

En cas que es requereixin etapes inicials a les quals no es torna i/o etapes finals
caldrà emprar transicions entre unes i altres de manera que les condicions de transició no es
puguin complir mai.

El programa GRAFCET es pot dibuixar en, com a màxim, 8 pàgines de 8 columnes
i 14 línies. A cada pàgina hi pot haver un o més grafs. Un graf pot també ocupar més d’una
pàgina. Les línies 0 i 13 només es poden emprar per a reenviaments i arribades de
reenviaments respectivament. Les línies senars només poden tenir etapes i reenviaments i
les parells transicions i arribades de reenviaments.
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Seguidament es mostra un exemple. La part de la dreta es pot representar en la
mateixa pàgina o en la pàgina següent.

∨ 10 ∨ 4 ∨ 5 ∨ 3

0 6 7

1 8 9

2 3 10

∨ 0
4 5

∨ 6 ∨ 8 ∨ 7

Les accions associades a les etapes del GRAFCET es programen en diagrama de
contactes (una pàgina per etapa) per a cada acció es podran, per tant, posar condicions. En
les etapes del GRAFCET no hi poden haver bobines normals ni negades sinó només bobines
del tipus SET i RESET. Cal anar amb compte en programar elements que actuïn per flanc
(per exemple temporitzadors) dins les etapes ja que l’activació de l’etapa no es considera un
flanc.

L’escrutació de cada pàgina dins l’scan del programa només es fa si l’etapa a què
està associada és activa. Si en una pàgina no hi caben totes les accions desitjades es pot
optar entre emprar etapes en paral.lel o executar-les al posterior emprant el bit Xi com a
condició com es mostra en l’exemple següent.
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X2 T4,D B34
( )

Les transicions es programen també en diagrama de contactes on la conclusió
’receptivitat certa’ es representa amb el símbol (#) de manera que quan aquest símbol
és activat s’efectua la transició. En les transicions només es poden posar algunes instruccions;
concretament contactes oberts i tancats, comparadors i programadors temporals. A
continuació es representa una transició. El GRAFCET passarà a l’etapa següent si I0,1 no
està activada i si ho està I0,2.

I0,1 I0,2
/ (#)
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