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1 ANTECEDENTS 

Actualment els túnels de la ciutat de Barcelona estan controlats amb un sistema tancat i propietari. 
Aquest sistema de control actualment es troba obsolet i no permet la integració amb tecnologies 
actuals, a mes que tota modificació o ampliació ha de ser realitzada pel fabricant del mateix. 

Per altra banda, no tots els sistemes estan telecontrolats amb la mateixa plataforma, això dificulta la 
operativa diària, ja que es requereix de diferents eines per a poder gestionar correctament el túnel. 

Degut a aquestes problemàtiques es pretén integrar el telecontrol dels túnels dintre de la Plataforma 
de Telecontrol Corporativa d'infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona. Una plataforma software 
oberta i robusta en la qual es poden integrar tots els sistemes en una sola aplicació i per tant, 
gestionar totes les instal·lacions i/o equipaments des d'una mateixa aplicació. 

Com el sistema de control que hi ha actualment es un sistema tancat i propietari que nomes es pot 
comunicar amb el seu software, aquest serà substituït per PLCs industrial els quals son sistemes 
oberts, robusts, permeten redundància i poden ser programats per una gran quantitat d'integradors de 
sistemes.  
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2 OBJECTE 

L'objecte del present document es la definició detallada de les especificacions funcionals del sistema 
de telecontrol dels túnels urbans i interurbans de la ciutat de Barcelona, i per tant, la definició del 
concepte "Túnel de Barcelona" en base a les necessitats de l'Ajuntament de Barcelona i les 
normatives existents.  

Tanmateix, el telecontrol dels túnels de la ciutat de Barcelona s'integraran dintre de la plataforma 
Corporativa de Telecontrol d'Infraestructures de Barcelona, per tant, s'especifica com realitzar 
aquesta integració. 

Aquestes especificacions funcionals indiquen les condicions necessàries per garantir el correcte 
funcionament del sistema de telecontrol dels túnels del municipi de Barcelona mitjançant el 
compliment dels requisits mínims que hauran de complir els diferents elements que formen part del 
diferents vectors/instal·lacions per a poder ser integrades al sistema de control. 

 

Des del punt de vista del Telecontrol, l’Ajuntament de Barcelona persegueix  diferents objectius, uns 
més generals i d’altres més específics. 

 

Objectius Generals: 

1. Millorar el coneixement i la informació de l’estat dels túnels. 
2. Integrar de túnels urbans de Barcelona, dins la Plataforma Corporativa Telecontrol 

Infraestructures de Barcelona. 
3. Poder aprofitar part d’aquesta informació per a poder-la compartir amb altres sistemes. Tan 

interns de l’Ajuntament, com el CityOs, com externs. 

Objectius Específics: 

1. Disposar d’una solució de mercat:  

 Oberta, estàndard, modula i reutilitzable. 

 Que pugui treballar al màxim rendiment, amb el mínim hardware possible. 
2. A nivell de Túnel: 

 Sistema Redundant. 

 Hi hagi control local, per a què, en cas de pèrdua de les comunicacions es pugui gestionar 
localment. 

 Ha de ser capaç de no perdre informació històrica. 
3. A nivell d’aplicació: 

 Veure dades a temps real, historitzar, gestió d’alarmes i fer informes 

 Alta Disponibilitat. 

 Multiusuari. Ha de poder permetre una gestió d’usuaris i permetre que la informació 
s’adapti al perfil de cada usuari. 

 Multiplataforma. Aquesta informació ha de poder ser consultada des de qualsevol tipus de 
dispositiu, sempre que es tingui permisos suficients i es disposi de connexió. 

 Funcionalitats de Ciberseguretat. 
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Aquest document inclou: 

 Funcionament global de la solució 

 Integració Túnel - Plataforma 

 Especificacions funcional dels diferents sistemes o instal·lacions 

 Especificacions funcional de l'aplicació SCADA a nivell de Túnels 
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3 NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Per a la redacció del present document s'ha utilitzat la següent documentació de referència: 

 BOPB - Instrucció tècnica de túnels viaris urbans de la ciutat de Barcelona 

 PGTR_PL_001 – Requisits Funcionals, Requisits Tecnològics i Prescripcions Tècniques 

 PGTR_PL_002 – Estat Actual 

 IEC 61131-3 - Normativa d'estandardització de PLC 

 

Important: Aquest document es posterior a la instrucció tècnica prèviament esmentada, per tant, 
aquest document te prioritat respecte a la instrucció tècnica ja que este la voluntat d’actualitzar la 
instrucció tècnica per reflectir el contingut del present document. 
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4 FUNCIONALITAT PLATAFORMA TÚNELS 

Aquest capítol descriu la funcionalitat del sistema de control dissenyat per a garantir la correcta 
operació i control dels túnels urbans. 

4.1 DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT 

Els diferents túnels urbans i interurbans son controlats per la Plataforma de Telecontrol 
d'infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona. En el següent esquema s'il·lustra com es 
comuniquen els diferents túnels amb la Plataforma de Telecontrol i com son aquests gestionats pels 
diferents usuaris. 
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En aquest diagrama es mostra com es controlen les diferents instal·lacions del túnel tant a nivell local 
com de forma remota. 

 

Cada túnel de la ciutat de Barcelona ha de ser controlat amb un PLC redundant per a garantir la alta 
disponibilitat del control. En el túnel també es disposa d'un HMI (Human Machine Interface) per a que 
l'usuari pugui gestionar el túnel de forma local.  

La Plataforma de Telecontrol comunica amb tots els túnels i s'encarrega de gestionar tota la 
informació rebuda i anar informant als diferents usuaris del estat en temps real de totes les 
instal·lacions. Addicionalment, existeix un conjunt de funcionalitats avançades per facilitar l'explotació 
del túnel com: navegació per mapa, historització, gestió d'incidències, generació de plans, reporting, 
KPIs, simulació, etc.  
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Pel que fa als usuaris, poden executar l'aplicació de Telecontrol de Túnels de formes diferents: 

 Des dels diferents Centres de Control 

 Físicament en l'HMI del túnel 

 Via internet (PC, tablet, smartphone) 

En funció del perfil de l'usuari, aquest tindrà unes funcions concretes sobre l'aplicació de Telecontrol. 
Un usuari amb perfil 'Administrador' tindrà accés a totes les funcionalitats, mentre que un usuari amb 
perfil visitant, nomes podrà visualitzar una certa informació pero en cap cas podrà interactuar amb els 
túnels. 

4.2 CENTRE DE CONTROL 

Amb el disseny actual de la plataforma es poden disposar de varis centres de control per a telecontrol 
els diferents túnels integrats dins de la plataforma. No tots els centres de control tindran els mateixos 
permisos a l'hora d'operar. 
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5 TÚNELS 

5.1 INTRODUCCIÓ 

Els túnels i en concret els túnels urbans son vies urbanes o interurbanes que transcorren per sota 
d'una zona urbana. Son obres singulars amb unes característiques especifiques: espai limitat a la 
secció transversal i a les característiques de la rasant; major incidència que a cel obert de qualsevol 
accident, incendi o avaria; efectes psicològics que poden influir sobre les persones que condueixen; 
reaccions desconegudes de les persones usuàries en cas d'incidents greus; canvi de condicions 
ambientals i físiques a l'entrada i sortida dels túnels; composició del transit i probabilitat de congestió.  

Degut a aquestes característiques els túnels urbans son unes infraestructures critiques i per tant han 
de ser gestionades com a tal en tots els àmbits. 

5.2 TIPOLOGIA DE TÚNELS 

En funció del tipus de túnel urbà la instrucció de túnels de Barcelona defineix les instal·lacions 
mínimes obligatòries. Els factors que es tenen en compte per a poder classificar els túnels urbans 
son: 

 Longitud del túnel 

 Circulació unidireccional o bidireccional 

Per tant, tenint en compte aquests factors els túnels queden classificats de la següent forma: 

 

 Longitud del túnel (metres) 

Circulació 100 - 200 200 - 400 400 - 1000 1000 o > 

Unidireccional A B C D 

Bidireccional A* 
No es contempla la seva construcció en àmbit 
urbà 

A* = A amb ventilació sanitària, per a casos de congestió 

5.3 INSTAL·LACIONS I VECTORS 

Els túnels estan formats per un conjunt d'instal·lacions. Algunes d'aquestes instal·lacions treballen de 
forma autònoma i d'altres treballen juntament amb altres, es per aquest motiu, que en aquest 
document no es parla de com telecontrolar les diferents instal·lacions sinó com telecontrolar aquest 
conjunt d'instal·lacions que tenen la mateixa finalitat agrupant-les en el concepte vector. Per tant, un 
vector es una instal·lació o conjunt d'instal·lacions que tenen una finalitat comú. 

Els vectors definits pels túnels de la ciutat de Barcelona amb les instal·lacions que formen part del 
mateix son: 
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1. Energia 
2. Enllumenat 
3. Ventilació 

a. Sensors ambientals 
b. Equips de ventilació 

4. Comunicacions 
a. Megafonia 
b. Pals SOS 
c. Sistemes de radio comunicacions i telefonia 
d. Tetra 

5. Imatge - Vídeo 
a. CCTV 
b. DAI 

6. Incendis - PCI 
a. Detecció 
b. Extinció 

7. Trànsit 
8. Plans 
9. Meteorologia 
10. Drenatge 
11. Intrusisme 
12. Telecomunicacions 
13. Climatització sales tècniques 

En aquest document s'expliquen els vectors de forma independents, però es requereix d'una 
integració/comunicació entre vectors per al bon funcionament del túnel. 

A continuació es mostra una taula de relació entre vectors. 
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Intrusisme                  

Telecomunicacions              

Climatització sales 
tècniques              

5.4 INSTAL·LACIONS PER TIPOLOGIA DE TÚNELS 

En la següent taula s'especifica quines instal·lacions/vectors son obligatoris en funció de la tipologia 
del túnel. 

 

Vector/Túnel A B C D 

ENERGIA     

Sistema de alimentació ininterrompuda SAI per a l’alimentació de sistemes de 
seguretat. 

X X X X 

ENLLUMENAT     

Il·luminació normal, d’emergència i de seguretat, i control d’il·luminació i 
d’energia. 

X X X X 

VENTILACIÓ     

Ventilació i control de ventilació, amb sistema informàtic d’extracció de fums, 
automàtic i manual. 

 X X X 

COMUNICACIONS     

Local tècnic per als equips de control local (LT), equipat amb estació remota 
unificada (ERU), o PLC 

X    

Pals S.O.S., dotats BIE + 1 o 2 extintors X X X X 

Transmissió de dades al CCT per fibra òptica. X X X X 

Cable radiant -  Sistema de radiocomunicació per a serveis d’emergència i 
missatgeria d’emergència per a canals de radio per a usuaris (si n’hi ha 
d’instal·lats). 

 X X X 

Megafonia   X X 

Estacions de presa de dades (aforadors)   X X 

IMATGE – VÍDEO     

Centre de Control Local (CCL), equipat amb servidor, SCADA resident, per a  X X X 
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control local de totes les ERU’s i/o PLC’s del túnel 

CCTV mòbil exterior X X X X 

CCTV, càmeres interiors fixes X X X X 

DAI X X X X 

INCENDIS – PCI     

Pals S.O.S., dotats BIE + 1 o 2 extintors X X X X 

Detecció d’Incendis  X X X 

TRANSIT     

Sistemes de barreres de tancament de túnel X X X X 

Semàfor (groc-groc) a l’interior del túnel   X X 

PMV informatius a l’entrada del túnel   X X 

Senyalització vertical variable incloent PMV en interior de túnel    X 

PLANS     

METEOROLOGIA     

Estacions Meteorològiques   X X X 

Detectors de CO i opacímetres (salubritat, seguretat) i anemòmetre interior. X X X X 

DRENATGE     

Drenatge X X X X 

INTRUSISME     

Senyalització fixa vertical a l’interior, i en les entrades i sortides del túnel  X X X 

TELECOMUNICACIONS     

CLIMATITZACIÓ SALES TÈCNIQUES     
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5.5 MODES DE FUNCIONAMENT DELS ELEMENTS 

Tots els elements que formen part dels vectors tindran diferents modes de funcionament. La selecció 
del mode de funcionament pot ser mitjançant un selector físic o a través del SCADA. En ambos casos 
el funcionament serà el mateix. 

El mode de funcionament dependrà de la combinació dels selectors: 

 Local / Remot 

 Manual / Automàtic 

Quan el commutador del quadre elèctric d'un element es troba en Local, l'element funciona segons 
estigui configurat elèctricament en el quadre de control, mentre que si el commutador esta en posició 
Remot, l’operador podrà controlar l'element de dos modes diferents, automàtic o manual. S'entén per 
selector en Remot que el control del element es gestionat pel dispositiu de control, en aquest cas el 
PLC. 

Quan l'element es trobi en mode Automàtic s'executarà segons la lògica programada mentre que si es 
troba en mode Manual farà cas a les accions del operador ja siguin mitjançant botons de l'aplicació 
SCADA o botons físics. 

Si l'element es troba en mode Automàtic, no farà cas a les ordres manuals i viceversa. 

Així mateix, es podrà actuar sobre aquest element mitjançant l’activació d’un pla d’emergència o d’un 
pla programat sempre que l'element estigui en mode Automàtic. 

 Mode Local 
o Posició selector quadre elèctric: Local 
o L'SCADA no pot actuar amb els elements, únicament visualitza estats i valors dels 

sensors. 
o Els equips es controlen des de les botoneres de camp o quadres elèctrics. 

 Mode Remot/Automàtic 
o Posició selector quadre elèctric: Remot 
o Posició selector SCADA: Automàtic 
o L'SCADA opera els equips segons lògica programada. L'operador de control no te 

control sobre els equips i les botones de quadre elèctric estan deshabilitades. 

 Mode Remot/Manual 
o Posició selector quadre elèctric: Remot 
o Posició selector SCADA: Manual 
o La lògica programada o processos automàtics dels equips amb el selector en manual 

en l'SCADA passa a estar deshabilitats i l'operador passa a tenir el control del equip o 
conjunt d'equips. 
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6 INTEGRACIÓ TÚNEL A LA PLATAFORMA D'INFRAESTRUCTURA 

6.1 COMUNICACIONS CPD - TÚNELS 

Per realitzar una correcte integració entre túnel i Plataforma de Telecontrol, les comunicacions entre 
túnel i CPD son de vital importància. Per tant s'han de garantir uns mínims requisits en la 
infraestructura de comunicacions. 

Per tal de disposar d'alta disponibilitat de la plataforma de telecontrol es requereixen 2 VLANs per la 
infraestructura de túnels. Aquestes 2 VLANs seran comunes per a tots els túnels. 

 VLAN Túnels (Xarxa ArchestrA) 
o Dades dels PLCs 
o Imatge de les càmeres de vídeo 
o Àudio de pals SOS 
o Etc. 

 VLAN RMC Túnels (Xarxa RMC) 
o Dades de sincronització de redundància de la plataforma 

Per tant, per la VLAN Túnels vindran totes les dades dels diferents vectors/instal·lacions/sistemes del 
túnel mentre que la VLAN RMC Túnels es una VLAN dedicada al software de la plataforma de 
telecontrol per a poder garantir una correcta sincronització per a tenir una alta disponibilitat de la 
mateixa. 

Els requisits que ha de garantir la VLAN RMC Túnels son: 

 Fibra degut a la elevada distancia que hi ha entre CPD i túnel. 

 Velocitat de la VLAN com a mínim de 16 Mbps. 

6.2 INTEGRACIÓ PLC 

A l'hora de seleccionar un PLC per a controlar les diferents instal·lacions del túnel s'han de tenir en 
compte un conjunt de requisits. 

1. El PLC ha de ser: estàndard, obert i modular. 
2. Ha de complir l'estàndard IEC 61131-3. Es la part del estàndard internacional IEC 61131 

que tracta els Controladors Lògics Programables (PLC). Aquesta part tracta els llenguatges de 
programació i defineix els estàndards de dos llenguatges gràfics i dos llenguatges textuals per 
PLC: 

 Llenguatge escala (LD - Ladder Diagram), gràfic. 

 Diagrama de blocs de funcions (FBD - Function Block Diagram), gràfic. 

 Text estructurat (ST - Structured Text), textual. 

 Llista de instruccions (IL - Instruction List), textual. 

 Blocs de funció seqüencials (SFC - Sequential Function Chart), amb elements per 
organitzar programes de computació paral·lela i seqüencial. 

3. Redundant.  
4. Ports Ethernet, per a la seva integració amb la plataforma. 
5. Protocol Ethernet Modbus TCP/IP i Modbus RTU. 
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6. Possibilitat de poder afegir mòdul o llicència per a poder comunicar amb altres protocols (OPC 
UA, SNMP, Ethernet/IP, Profibus, etc.) 

7. Possibilitat de implementar lògica Fuzzy per alguns llaços de control. 
8. El PLC ha de tenir memòria suficient per mantenir al menys 1000 estructures d’equips i 200 

plans. 
 

6.2.1 MAPA DE MEMÒRIA 

La comunicació entre el sistema SCADA i els PLC’s es realitza mitjançant una estructura de dades 
normalitzada. Això permet estandarditzar blocs independentment dels algoritmes desplegats al túnel. 

Cada element físic (motors, línies d’enllumenat, sensors, etc.) o lògic (plans, etc.) disposa d’una àrea 
de memòria específica. 

En general tots els elements tenen una estructura similar en la que trobem una sèrie de variables de 
capçalera fixes i un conjunt de variables per a paràmetres. 

Les variables de capçaleres seran: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word  O A  

Status Word  I A  

Alarm Word I A  

Interlock Word I A  

 
El Command Word es una variable on es codifiquen les diferents ordres que es poden donar a 
l'element. Les ordres es codifiquen com a enters. Com aquestes paraules en modbus TCP son de 16 
bits es poden codificar fins a 32768 ordres diferents a cada element. 
 
L’Status Word permet indicar en quin estat es troba l’element. Cadascun dels bits de la paraula es 
poden fer servir per a un estat, tenint en consideració que les alarmes e interlocks tenen les seves 
pròpies paraules. 
Aquesta codificació permet que totes les combinacions possibles d’activació simultània dels 16 estats 
codificables puguin estar actius simultàniament. 
 

L’Alarm Word i l’Interlock Word es codifiquen i funcionen d’una manera equivalent al Status Word. 

 
Molts dels elements físics o lògics necessiten paràmetres, pel que a continuació d’aquesta capçalera 
s'ubiquen els mateixos. 
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Per tal de poder direccionar d’una manera eficient els diferents elements el mapa de memòria 
s’organitza per tal de tenir estructures que puguin mantenir elements amb diferent quantitat de 
paràmetres. 
 
Es defineixen estructures de 4 paraules, de 8 paraules, de 32 paraules i de 96 paraules. 
 
Així doncs el mapa complert de memòria que es podria requerir queda definit: 
 

Tipus d’estructures Quantitat Total Adreça base 

4 paraules 400 u.  1600 tags 410001-411600 

8 paraules 300 u. 2400 tags 411601-414000 

32 paraules 200 u. 6400 tags 414001-420400 

96 paraules 100 u. 9600 tags 420400-430000 

 

  

6.3 ARQUITECTURA 

En aquest apartat s'exposa l'arquitectura definida per al telecontrol dels túnels urbans de la ciutat de 
Barcelona per a garantir les necessitats descrites en anteriors punts: 

 Control local 

 No es pot perdre informació 

 Sistema redundant 

 Solució de mercat, oberta i estàndard 

 Modular 
 

El túnel de la ciutat de Barcelona està controlat amb un PLC redundant d'alta capacitat per a garantir 
l'alta disponibilitat del control.  
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Per altra banda, pel que fa al telecontrol de túnels, es un sistema redundant. El servidor primari es 
troba en el CPD de l'Ajuntament de Barcelona, mentre que el servidor de backup es troba físicament 
en el túnel. Per tant, l'execució lògica es realitzarà en el CPD.  

En cas de caiguda de comunicacions amb el CPD, l'execució lògica passarà a executar-se de forma 
local en el túnel, emmagatzemant en local totes les variables (Store & Forward). Un cop recuperades 
les comunicacions aquestes dades seran enviades al CPD per al seu correcte emmagatzemament. 
En aquesta situació de caiguda de comunicacions, el túnel nomes podrà ser operat de forma local en 
el propi túnel. 
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L'execució lògica és el que es balanceja entre el CPD i el túnel, la resta de serveis del telecontrol de 
túnels com (gestió de plans, bbdd d'històrics, informes, etc.) son executats en el CPD, tot i que des 
del túnel es poden executar sense problemes sempre que hi hagi comunicació.  

Per a poder garantir aquesta redundància a nivell de telecontrol es requereixen 2 xarxes 
independents: 

 Xarxa RMC: Xarxa destinada a sincronitzar els servidors per a la redundància. 

 Xarxa ArchestrA: Xarxa per on circula tota la informació dels diferents vectors. 

 

Aquesta arquitectura base és la que haurien de complir tots els túnels de la ciutat de Barcelona, però 
alguns túnels degut a la seva mida (molt grans) o a problemes de comunicació amb el CPD (no hi ha 
fibra) aquesta arquitectura es molt probable que no sigui la mes adient. En aquests casos particulars 
s'analitzarà la millor solució.  
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7 VECTORS 

7.1 ENERGIA 

7.1.1 DEFINICIÓ FUNCIONAL 

El sistema d’energia comprèn aquells elements destinats a proporcionar l’alimentació als components 
de la resta dels sistemes. 

7.1.2 ELEMENTS  

El sistema d’abastiment elèctric és pot donar en 3 tipus de tensió, en baixa, mitja o alta tensió 
directament de companyia i pot comptar amb els següents elements: 

 Interruptors 

 Vigilants de tensió 

 Centres de transformació 

 Commutacions 

 Grups electrògens 

 SAI’s 

 Analitzadors de xarxa  

 Comptadors d’energia 

7.1.2.1 Interruptores 

Tots els interruptors tindran el tractament esmentat al punt 6.2.3 i seran els següents:  

Xarxa 

 Interruptor de xarxa principal. 

 Interruptor de xarxa de reserva. 

CCM (Centre Control Motors) "Quadre elèctric" 

 Interruptor principal CCM il·luminació i serveis 

 Interruptor Reserva CCM il·luminació i serveis 

 Interruptor principal CCM ventilació 

 Interruptor Reserva CCM ventilació  

  

Les variables definides son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

.04 - 1:Tancat / 0:Obert  

I A  
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.08 - Estat molla 

.09 - Disparo interruptor 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Molla interruptor descarregada 

I A  

Interlock Word  I A  

 

Interruptors circuits 

Es recolliran les senyals d’estat de tots els circuits existents que entre altres poden ser els següents: 

 Interruptor automàtic de la bateria de condensadors. 

 Interruptors d'extractors. 

 Interruptors de ventiladors. 

 Interruptors de trapes. 

 Interruptors del SAI. 

 Interruptor de circuits auxiliars 

 Interruptors de panells de missatge variables. 

 Interruptors de línies de pals SOS. 

 Interruptors de barreres. 

 Interruptors de balises. 

 Interruptors de preses de corrent del Centre de Control. 

 Interruptors dels armaris de control semafòric. 

 Interruptors dels racks de CTTV. 

 Interruptors del sistema Fibroláser detecció d'incendis. 

 Interruptors de les estacions remotes / PLC’s 

 Interruptors dels diferents circuits d'enllumenat. 

 Interruptors sistemes de comunicació radio (Tetra, etc..) 

 

Les variables definides son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word I A  
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.01 - Manteniment 

.04 - 1:Tancat / 0:Obert  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

I A  

Interlock Word  I A  

 

7.1.2.2 Vigilants de tensió 

Aquests elements monitoritzant la tensió de les escomeses (principal i reserva) en cas de pèrdua de 
tensió en alguna de les escomeses s'encarrega de realitzar la commutació entre escomeses. 

 

Les variables definides son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

.04 - Tensió en escomesa principal  

.05 - Tensió en escomesa reserva 

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.05 - No hi ha presencia de tensió en escomesa principal 

.06 - No hi ha presencia de tensió en escomesa reserva 

I A  

Interlock Word  I A  
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7.1.2.3 Centres de transformació 

Els túnels poden disposar d'un o varis Centres Transformadors CT propis, els quals realitzen una 
transformació d’alta a baixa tensió, per tal de realitzar la seva distribució des d'uns quadres 
específics.  

Seguint la mateixa filosofia que amb la baixa tensió, caldrà que existeixi esquema unifilar de mitja 
tensió, representant transformadors, i interruptors en alta i baixa dels transformadors. 

Les variables definides son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.05 - Estat interruptor alta tensió 1:Tancat / 0:Obert  

.06 - Estat interruptor baixa tensió 1:Tancat / 0:Obert 

.07 - Estat molla interruptor baixa tensió 

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.05 - Interruptor alta tensió obert 

.06 - Interruptor baixa tensió obert 

.07 - Molla interruptor descarregada 

I A  

Interlock Word  I A  

 

7.1.2.4 Grups electrògens 

Els túnels poden comptar amb un grup electrogen per garantir el subministrament en cas d'avaria de 
la xarxa principal i/o xarxa reserva. Aquest grup electrogen entrarà en servei de manera automàtica 
quan es produeixi una fallida en el subministrament de la companyia o una fallida en la commutació 
automàtica entre escomeses. 

Les variables mínimes definides per a un grup electrogen son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 
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Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.03 - 1:Funcionant / 0:Parat  

.04 - Estat interruptor commutació  1:Tancat / 0:Obert 

.05 - Sincronització amb xarxa 1:Sincronitzat / 0:No sincronitzat 

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.-  

2.-  

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment  

5.-  

6.-  

7.- Reset hores totals 

8.- Reset hores últim manteniment 

9.- Reset alarmes ("Rearme") 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - 

.02 - Combustible baix 

.03 - Temperatura alta 

.04 - Bateria baixa 

.05 - Nivell oli baix 

I A  

Interlock Word  I A  

Nivell combustible I A  

Tensió fase I A  

Intensitat fase I A  

Hores funcionament total I A  

Hores funcionament des de últim manteniment I A  
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Potencia consumida i A  

 

7.1.2.5 SAI 

Dels SAI’s s’ha de poder extreure la informació des d’un protocol de comunicacions Standard com 
Modbus, SNMP, etc. 

 

SAI's amb protocol de comunicació Standard. 

Les variables definides per a un grup electrogen son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 – PM OK 

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 – Fallida de comunicació 

I A  

Interlock Word I A  

Alarm 1 I A  

Alarm 2 I A  

Alarm 3 I A  

Alarm 4 I A  

Alarm 5 I A  

State 1 I A  

Datalogger Register 1: Status Flags I A  
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L1-L2 Input Voltage Measure I A  

L2-L3 Input Voltage Measure I A  

L1-L3 Input Voltage Measure I A  

L1-N Input Voltage Measure I A  

L2-N Input Voltage Measure I A  

L3-N Input Voltage Measure I A  

Input Frequency Measure I A  

L1 Input Current Measure I A  

L2 Input Current Measure I A  

L3 Input Current Measure I A  

L1 Input Apparent Power Measure I A  

L2 Input Apparent Power Measure I A  

L3 Input Apparent Power Measure I A  

Total Input Active Power Measure I A  

L1 Input Power Factor Measure I A  

L2 Input Power Factor Measure I A  

L3 Input Power Factor Measure I A  

L1-N Inverter Voltage Measure I A  

L2-N Inverter Voltage Measure I A  

L3-N Inverter Voltage Measure I A  

L1 Inverter Current Measure I A  

L2 Inverter Current Measure I A  

L3 Inverter Current Measure I A  

L1-N Bypass Voltage Measure I A  
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L2-N Bypass Voltage Measure I A  

L3-N Bypass Voltage Measure I A  

Bypass Frequency Measure I A  

L1 Bypass Current Measure I A  

L2 Bypass Current Measure I A  

L3 Bypass Current Measure I A  

L1 Output Voltage Measure I A  

L2 Output Voltage Measure I A  

L3 Output Voltage Measure I A  

Output Frequency Measure I A  

L1 Output Current Measure I A  

L2 Output Current Measure I A  

L3 Output Current Measure I A  

L1 Output Apparent Power Measure I A  

L2 Output Apparent Power Measure I A  

L3 Output Apparent Power Measure I A  

Total Output Apparent Power Measure I A  

L1 Output Active Power Measure I A  

L2 Output Active Power Measure I A  

L3 Output Active Power Measure I A  

Total Output Active Power Measure I A  

L1 Output Power Factor Measure I A  

L2 Output Power Factor Measure I A  

L3 Output Power Factor Measure I A  
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L1 Output Load Level Measure I A  

L2 Output Load Level Measure I A  

L3 Output Load Level Measure I A  

Total Output Load Level Measure I A  

Rectifier Heatsink Temperature Measure I A  

Inverter Heatsink Temperature Measure I A  

Battery Temperature Measure I A  

Estimated Backup Time I A  

Estimated Battery Charge I A  

Total Input Load I A  

UPS Control Internal State I A  

 
 

En cas de ser SAI’s sense SNMP, únicament es disposarà de senyals de contactes que serà: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 -  

.02 -  

.03 - 1:Encès / 0:Apagat 

.04 - 1:En carrega / 0: Standby 

.05 - By-pass 

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word I A  
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.00 - Alarma general 

.01 - Térmic 

Interlock Word I A  

 

7.1.2.6 Analitzadors de xarxa 

Aquests elements permeten conèixer diferents paràmetres de consum de la instal·lació elèctrica com 
(intensitat, tensió o potencia) per a les diferents instal·lacions existents en un túnel. 

Les dades dels analitzadors de xarxa s'han de llegir mitjançant protocol estàndard (modbus o 
equivalent). 

Les variables definides per a un analitzador de xarxa son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.00 – En funcionament 

.01 - Manteniment 

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 – Unknown State 

.01 – Not Ready 

.02 – Device fail 

.03 – Warning 

.04 – Communication Fail 

.05 – Necesary Reseting 

I A  

Interlock Word  I A  

Estat del analitzador I A  

Total fundamental power factor I A  

Fundamental power factor on phase 1 I A  
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Fundamental power factor on phase 2 I A  

Fundamental power factor on phase 3 I A  

Total Active Energy Import (kWh) I A  

Total current month Active Energy Import (kWh) I A  

Total Active Energy Export (kWh) I A  

Total current month Active Energy Export (kWh) I A  

Total Reactive Energy Import (kVArh) I A  

Total current month Reactive Energy Import (kVArh) I A  

Total Reactive Energy Export (kVArh) I A  

Total current month Reactive Energy Export (kVArh) I A  

Total Apparent Energy Import (VAh) I A  

Total Apparent Energy Export (VAh) I A  

Detected frequency from line (Hz) I A  

Instant current from line 1 (A) I A  

Instant current from line 2 (A) I A  

Instant current from line 3 (A) I A  

Average Current(A) I A  

Current Unbalance I1 (%) I A  

Current Unbalance I2 (%) I A  

Current Unbalance I3 (%) I A  

Current Unbalance Worst (%) I A  

Voltage Unbalance L-L Worst (%) I A  

Voltage Unbalance L-N Worst (%) I A  

Power Factor Total I A  
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Power Factor Phase 1 I A  

Power Factor Phase 2 I A  

Power Factor Phase 3 I A  

Active power at line 1 (kW) I A  

Active power at line 2 (kW) I A  

Active power at line 3 (kW) I A  

Total active power detected (kW) I A  

Total reactive power detected (kVAr) I A  

Total apparent power detected (kVA) I A  

Reactive power at line 1 (kVAr) I A  

Reactive power at line 2 (kVAr) I A  

Reactive power at line 3 (kVAr) I A  

Aparent power at line 1 (kVA) I A  

Aparent power at line 2 (kVA) I A  

Aparent power at line 3 (kVA) I A  

Current THD line 1 (%) I A  

Current THD line 2 (%) I A  

Current THD line 3 (%) I A  

Current THD neutral (%) I A  

Voltage THD line 1  to  line 2 (%) I A  

Voltage THD line 2  to  line 3 (%) I A  

Voltage THD line 1  to  line 3 (%) I A  

Voltage THD  line to line average(%) I A  

Voltage THD line 1  to ground (%) I A  
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Voltage THD line 2  to ground (%) I A  

Voltage THD line 3  to ground (%) I A  

Voltage THD line to ground average(%) I A  

Voltage between line 1 and 2 (V) I A  

Voltage between line 2 and 3 (V) I A  

Voltage between line 1 and 3 (V) I A  

Average voltage between lines (V) I A  

Voltage between line 1 and ground (V) I A  

Voltage between line 2 and ground (V) I A  

Voltage between line 3 and ground (V) I A  

Average voltage between line and ground (V) I A  

Voltage Unbalance L1-L2 (%) I A  

Voltage Unbalance L2-L3 (%) I A  

Voltage Unbalance L3-L1 (%) I A  

Voltage Unbalance L1-N (%) I A  

Voltage Unbalance L2-N (%) I A  

Voltage Unbalance L3-N (%) I A  

 

 

7.1.2.7 Comptadors d’energia 

El sistema de control representarà tots els valors recollits pels comptadors de companyia.  

Les dades dels comptadors d’energia s'han de llegir mitjançant protocol estàndard (modbus o 
equivalent). 

Les variables definides son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 
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Status Word 

.00 – En funcionament 

.01 - Manteniment 

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 – Alarma General 

I A  

Interlock Word  I A  

Potencia activa T1 I A  

Potencia activa T2 I A  

Potencia activa T3 I A  

Potencia activa T4 I A  

Potencia activa T5 I A  

Potencia activa T6 I A  

Potencia reactiva T1 I A  

Potencia reactiva T2 I A  

Potencia reactiva T3 I A  

Potencia reactiva T4 I A  

Potencia reactiva T5 I A  

Potencia reactiva T6 I A  

Potencia total activa I A  

Potencia total reactiva I A  

Maxímetre T1 I A  
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Maxímetre T2 I A  

Maxímetre T3 I A  

Maxímetre T4 I A  

Maxímetre T5 I A  

Maxímetre T6 I A  

Total del maxímetre I A  

 

7.1.3 FUNCIONAMENT 

Aquest sistema es totalment informatiu no es disposa d'ordres des de el sistema de Telecontrol, per 
tant totes les senyals seran d’entrada cap al sistema de Telecontrol. 

Per regla general, si no hi ha cap problema, totes les instal·lacions del túnel son alimentades 
mitjançant l'escomesa principal i en cas de fallida passarà a la de reserva. En aquest cas s'ha de 
notificar al operador. 

Per altra banda, a partir de la informació rebuda pels diferents elements físics del vector s'han de 
definir un conjunt d'alarmes a la capa de Telecontrol per indicar un mal funcionament del mateix. 

Quan l'estat del interruptor es el mateix tant per l'escomesa principal com per a la de reserva s'ha de 
generar una alarma. No poden estar els 2 interruptors oberts o tancats alhora, doncs no poden estar 
les 2 escomeses alimentat el túnel a l'hora o si els 2 es tan oberts el túnel estaria sense corrent 
elèctrica. 

Referent a la gestió/eficiència energètica del túnel, s'ha de generar una alarma si el consum mensual 
es un X% superior a la mitja dels mesos anteriors, per a poder analitzar el seu origen. 

7.1.4 INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA 

El control en temps real de tots aquests elements es realitza amb un sistema de control, situat  en el 
propi túnel, format per dos PLCs redundants.   

La connexió física es realitza a través de mòduls d’entrada i sortida. Aquests mòduls poden estar 
situats el mateix armari de control que els PLCs, o distribuïts pel propi túnel, sempre que el cablejat 
físic entre el PLC i aquest mòduls sigui Ethernet (Coure, o Fibra Òptica). 

En el cas concret dels analitzadors de xarxa i comptadors elèctrics s’utilitzarà protocol Modbus TCP 
entre PLC i l'analitzador de xarxa. 

La integració amb els SAI’s es realitza amb un protocol estàndard com Modbus TCP o SNMP. 

La integració amb la Plataforma de Telecontrol serà utilitzant el protocol Modbus TCP, amb una 
comunicació directa entre els PLCs i la pròpia Plataforma.  
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7.2 ENLLUMENAT 

7.2.1 DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 

Les condicions d'il·luminació han d'assegurar als conductors una visibilitat adequada de dia i de nit als 
llindars del túnel, en les zones de transició i en la part central. 

La instal·lació d'enllumenat dels túnels juga un paper molt important sobre tres aspectes: 

 Seguretat del trànsit 

 Comprensió del túnel 

 Confort del conductor 

7.2.2 ELEMENTS 

Els elements que formen part del vector d'il·luminació són: 

 Sistemes de control fotoelèctric i/o de control d’encesa 
o Lluminancímetre / Il·luminancímetre 
o Fotocèl·lules 
o Rellotges astronòmics i rellotges horaris 

 Circuits i projectors 

 Lluminàries d’emergència 

 

7.2.2.1 Sistemes de control fotoelèctric i/o de control d’encesa 

Per activar les lluminàries adequades és necessari conèixer el nivell lumínic exterior i fer que la 
transició entre l'enllumenat exterior i l'interior sigui el més suau possible. D'acord amb aquest criteri, hi 
ha sistemes de control fotoelèctric a l'entrada dels túnels, amb sensibilitat regulable i detecció de 
quatre nivells distints de lluminositat. 

Aquests sistemes estan instal·lats a les boques del túnel, actuant independentment sobre les línies 
d'enllumenat ennuvolat, crepuscular i assolellat, activant-les o desactivant-les segons la il·luminació 
exterior. 

Per fixar els valors d'aquests nivells d'enllumenat, s'han de tenir en compte una sèrie de variables 
diferents per a cada túnel; les més importants són: 

- Densitat de trànsit 
- Orientació 
- Condicions meteorològiques 
- Velocitat de circulació 

La parametrització dels sensors de lluminositat es realitza en funció de l’estudi lumínic del túnel i les 
indicacions dels responsables de túnels. 

Actualment existeixen algunes restriccions a l’encesa de l’enllumenat controlades mitjançant rellotges 
astronòmics i/o rellotges horaris. En la mesura del possible aquest funcionament hauria d'anar 
desapareixent a favor d'un funcionament basat en el nivell lumínic exterior. 
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7.2.2.1.1 Lluminacímetre / Il·luminacímetre 

Les variables definides son:  

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.03 - Fora de rang   

I A  

Interlock Word  I A  

PV (Mesura analògica)  I A  

Consigna nivell Crepuscular O A  

Consigna nivell Ennuvolat O A  

Consigna nivell Solejat O A  

 

7.2.2.1.2 Fotocèl·lules 

Es disposen de 3 fotocèl·lules ajustades per a poder representar per esglaons de la següent manera: 

 Nocturn 

 Crepuscular 

 Ennuvolat 

 Solejat 

 

Les variables definides son:  

 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 
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Status Word 

.01 - Estat 

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general  

I A  

Interlock Word  I A  

 

7.2.2.1.3 Rellotge astronòmic i rellotges horaris 

Sistema mecànic que permet la restricció de funcionament de l'il·luminació en un rang horari 
determinat. 

Les variables definides son:  

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Estat 

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general  

I A  

Interlock Word  I A  

 

7.2.2.2 Circuits i Projectors 

Cada nivell d'il·luminació (Diürn, ennuvolat, crepuscular o nocturn) esta format per un o n circuits 
elèctric. 

Per a projectors VSAP, per cada nivell es disposarà de les següents senyals: 
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Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei 

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure Manteniment 

5.- Automàtic 

6.- Manual 

7.- Ordre d'Encesa 

9.- Ordre d'apagat 

20.- Reset hores totals 

21.- Reset hores últim manteniment (canvi de làmpada) 

22.- Reset alarmes ("Rearme")  

30.- Habilitar restricció horària 

O A  

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible   

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.04 - 1:Encès / 0:Apagat 

.14 - 1:Restricció horària configurada / 0: No configurada 

.15 - 1:Restricció horària activa / 0: No activa 

I A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció Tèrmic de nivell 

.04 - Fallida discordança 

.05 - Diferencial 

.07 - Protecció Tèrmic de circuit 

I A  

Interlock Word  I A  
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Hores funcionament total nivell I A  

Hores funcionament nivell des de últim manteniment I A  

Hores funcionament total circuit n I A  

Hores funcionament circuit n des de últim manteniment I A  

Hora inici restricció O A  

Hora fi restricció O A  

 

Nota: Actualment, en alguns túnels hi ha selectors de 4 estats possibles (Manual, 0, Remot i 
automàtic) en aquest cas l'estat remot i automàtic haurien de ser el mateix, en tot cas, quan es detecti 
aquest cas s'estudiarà la millor solució. 

 

Per a projector amb tecnologia LED per a cada nivell es disposarà de les següents senyals: 

 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei 

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure Manteniment 

5.- Automàtic 

6.- Manual 

7.- Ordre d'Encesa 

9.- Ordre d'apagat 

20.- Reset hores totals 

21.- Reset hores últim manteniment (canvi de làmpada) 

22.- Reset alarmes ("Rearme")  

30.- Habilitar restricció horària 

O A  

Status Word I A  
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.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible   

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.04 - 1:Encès / 0:Apagat 

.14 - 1:Restricció horària configurada / 0: No configurada 

.15 - 1:Restricció horària activa / 0: No activa 

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció Tèrmic de nivell 

.04 - Fallida discordança 

.05 - Diferencial 

.07 - Protecció Tèrmic de circuit 

I A  

Interlock Word  I A  

Hores funcionament total nivell I A  

Hores funcionament nivell des de últim manteniment I A  

Hores funcionament total circuit n I A  

Hores funcionament circuit n des de últim manteniment I A  

SP (Consigna % Intensitat lumínica) O A  

PV (% Intensitat lumínica) I A  

Potencia consumida I A  

Hora inici restricció O A  

Hora fi restricció O A  

NOTA: Aquest punt es revisarà quan es realitzi una primera integració o pilot. 

 

7.2.2.3 Lluminàries d’emergència 

Les variables definides son: 
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Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

.04 - Estat interruptor del circuit de lluminàries d'emergència  

.05 - Detector de presencia de tensió 

I A  

Command Word 

0 - No ordre (la posa el PLC) 

3 - Posar en Manteniment 

4 - Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció Tèrmic 

I A  

Interlock Word  I A  

 

Dintre de les lluminàries d'emergència també s'han de tenir en compte les banderoles de sortida 
"EXIT". 

7.2.3 FUNCIONAMENT 

7.2.3.1 Enllumenat Normal 

Tenint en compte que l'enllumenat interior dels túnels depèn directament de les condicions de llum 
exterior en cada moment, cal considerar els següents nivells d'enllumenat: 

- Diürn o assolellat. 
- Ennuvolat. 
- Crepuscular. 
- Nocturn. 

En el Centre de Control Local, o en el Local Tècnic en els túnels tipus A, es disposarà de la 
informació dels sensors de lluminositat i la situació de l'enllumenat del túnel en cada moment. 

L'encesa dels diferents nivells d'enllumenat dels túnels serà automàtic. Des dels centres de control 
locals CCL o LT, es podrà actuar de forma manual sobre l'enllumenat del túnel. El CCT també podrà 
actuar sobre les enceses, activant o desactivant els diferents nivells. 

Així, l'operador podrà controlar la il·luminació normal del túnel de dues formes, automàtica o manual. 

A) Automàtica 
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Si l'operador ha escollit el mode automàtic de control de la il·luminació, corren seqüències de 
vigilància, les quals, en funció de la mesura del sistema de control fotoelèctric, posa cada túnel en el 
nivell d'il·luminació d'acord amb les dades anteriors. 

Els senyals transmesos per la fotocèl·lules o lluminacímetre han de rebre un filtrat, considerant que 
són valors analògics. 

Els sensors proporcionen la intensitat lumínica de l'exterior i el sistema de control ha de detectar en 
quin nivell d'enllumenat es troba. Per a poder passar d'un nivell a un altre, un cop sobrepassat el límit 
Y de nivell ha de romandre X temps per a que realment canviï de nivell. Tant el temps X com el límits 
Y han de ser configurables. 

Per evitar pics en el consum, no es permetrà encendre diversos nivells alhora, deixant una 
temporització entre nivells. Hi ha un paràmetre que es Temps entre nivells el qual es configurable 
desde SCADA. 

Els nivells d'enllumenat son acumulatius, per tant, haurien d'estar encesos els nivells anteriors a 
l'actiu. L'ordre de funcionament es: 

1. Nocturn o basic. 
2. Crepuscular. 
3. Ennuvolat. 
4. Assolellat. 

 

 

 Nivell lumínic exterior túnel 

Circuits actius Nocturn Crepuscular Ennuvolat Assolellat 

Nocturn o basic     

Crepuscular     

Ennuvolat     

Assolellat     

 

Per tant, si esta un nivell d'enllumenat actiu i el seu anterior no esta actiu s'ha de generar una alarma 
per indicar aquesta anomalia. 

En el cas d'utilitzar tecnologia LED per a la il·luminació no es faran servir els 4 nivells d'enllumenat. 
En aquest cas s'implementarà un llaç de control adaptatiu a una corba predefinida. Aquesta corba 
podrà variar en funció de les diferents variables, com per exemple: 

 Intensitat lumínica interior i exterior 

 Velocitat del transit 

 Intensitat de vehicles 

 Condicions meteorològiques 
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 Etc. 

Aquesta corba s'obtindrà desprès de realitzar un estudi lumínic del túnel i serà única per a cada túnel. 

 

B) Manual 

Si l'operador ha escollit el mode manual de control de la il·luminació, podrà posar el nivell desitjat a 
cada zona a la seva voluntat. 

 

C) Plans d’emergència o plans programats sobre l'enllumenat 

En cas d’emergència o d’actuació programada sobre l’enllumenat, i prèvia validació de l’operador del 
Centre de Control de Túnels, s’activarà el pla associat a la zona seleccionada, el qual engegarà 
l'activació de l’enllumenat prevista al mateix. 

La desactivació dels elements engegats es farà de manera manual a petició de l’operador o amb un 
pla programat per a la seva desactivació. 

El sistema d’enllumenat es pot veure afectat pel sistema d’energia i el sistema d’incendi: 

 Energia 

A l’hora d’activar nivells de l’enllumenat es tindran en compte els circuits amb defecte i l’estat dels 
seccionadors generals i commutadors local/remot per donar l’ordre de marxa únicament als 
circuits que puguin respondre a la mateixa. 

 

7.2.3.2 Enllumenat de seguretat 

L'enllumenat de seguretat tindrà la funció de dotar al túnel d'aquella il·luminació mínima que permeti 
una visibilitat suficient per a què els usuaris del túnel puguin evacuar-lo en els seus vehicles, en cas 
d'avaria del subministrament d'energia elèctrica. 

S'instal·larà al llarg del túnel i tindran una autonomia de funcionament mitjançant el SAI, en el cas de 
defecte de subministrament elèctric. El subministrament elèctric vindrà del SAI en el moment de 
fallida. 

 

7.2.3.3 Enllumenat d'emergència 

S'instal·larà al llarg del túnel i tindran una autonomia de funcionament en el  cas de defecte de tots els 
subministraments elèctrics. La seva activació serà automàtica en el moment que falli el 
subministrament. 

Les llumeneres incorporaran una bateria amb connexió automàtica en cas de fallida en el 
subministrament normal o bé quan la tensió baixa per sota del 70% del seu valor nominal. 
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7.2.3.4 Enllumenat de galeries d’evacuació 

En les galeries d'evacuació, la il·luminació estarà normalment apagada i, en cas d’incident, s’activarà 
de manera automàtica al obrir qualsevol de les portes de la pròpia galeria. L'apagada es farà des del 
centre de control.  

L'operador de forma manual també podrà activar aquesta il·luminació. 

7.2.4 INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA 

El control en temps real de tots aquests elements es realitza amb un sistema de control, situat  en el 
propi túnel, format per dos PLCs redundants.   

La connexió física es realitza a través de mòduls d’entrada i sortida. Aquests mòduls poden estar 
situats el mateix armari de control que els PLCs, o distribuïts pel propi túnel, sempre que el cablejat 
físic entre el PLC i aquest mòduls sigui Ethernet (Coure, o Fibra Òptica). 

La integració amb la Plataforma de Telecontrol serà utilitzant el protocol Modbus TCP, amb una 
comunicació directa entre els PLCs i la pròpia Plataforma.  

 

7.3 VENTILACIÓ 

7.3.1 DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 

El sistema de ventilació comprèn aquells elements destinats a proporcionar la ventilació a l’interior 
dels túnels i extreure els fums del seu interior. 

En funció de la seva tipologia, la ventilació del túnel pot emprar 2 sistemes: 

 Ventilació transversal. 

 Ventilació longitudinal. 

Combinant aquests 2 sistemes poden donar lloc a sistemes mixtes com els següents: 

 Semitransversal 

 Ventilació amb pous 

 Longitudinal amb extraccions massives 

 

Segons la seva finalitat, la ventilació pot tenir diferents funcions: 

1. FUNCIÓ SANITÀRIA/AMBIENTAL  

El control del sistema de ventilació té per objectiu mantenir per sota d’uns màxims admissibles la 
concentració de CO i l’opacitat de l’aire dins dels túnels.  

Les consignes de funcionament estaran definides de forma particular per a cada túnel. 

Els paràmetres que es tindran en compte per establir el règim de ventilació apropiat a l’interior dels 
túnels són: 
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 Concentració de CO. La concentració de CO la proporcionen els diferents mesuradors de CO 
instal·lats al túnel. 

 Concentració de NOx. La concentració de NOx la proporcionen els diferents mesuradors de 
NOx instal·lats al túnel. 

 Partícules en suspensió. Pm 10, pm5, pm2,5. Les partícules en suspensió la proporcionen els 
diferents mesuradors. 

 Opacitat. L’opacitat la proporcionen els diferents opacímetres instal·lats al túnel. 

 Velocitat del vent a l’interior. La velocitat del vent a l’interior la proporcionen els diferents 
anemòmetres instal·lats al túnel. 

 Les condicions atmosfèriques exteriors (Pressió, velocitat del vent, etc.) 

 

2. FUNCIÓ EN CAS D’INCENDI 

Durant l’evacuació: 

 Conduir el fum a una velocitat controlada per la clau del túnel cap a l’exterior per no 
contaminar a les persones que s'està evacuant. 

 Evitar que el fum surti d’un tub i entri al contigu. 

Després d’evacuació: 

 Extreure els fums per facilitar la intervenció per part dels bombers. 

 Evitar que el fum surti d’un tub i entri al contigu. 
 

3. FUNCIÓ MANUAL 

Per encendre manualment els ventiladors. 

Els senyals que tracta la Sala de Control, dels elements pertanyents a aquest sistema, són les 
proporcionades pels ventiladors, extractors, trampetes, les mesures dels detectors de CO, les 
mesures dels mesuradors de NOx, mesuradors de partícules en suspensió, opacímetres i 
anemòmetres, i les ordres per a l’activació i desactivació dels ventiladors, extractors i trampetes. 

7.3.2 ELEMENTS 

Els elements que formen part del sistema de ventilació són: 

 Ventiladors 

 Extractors 

 Trampetes 

 Mesuradors de CO 

 Mesuradors NOx 

 Mesuradors partícules en suspensió 

 Opacímetres 

 Anemòmetres interiors 
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7.3.2.1 Ventiladors 

Els ventiladors poden tenir un únic sentit de funcionament o ser reversibles. 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure de Manteniment 

5.- Automàtic 

6.- Manual 

7.- Marxa sentit de la circulació 

8.- Marxa sentit invers a la circulació 

9.- Ordre de parada 

20.- Reset hores totals 

21.- Reset hores últim manteniment 

22.- Reset alarmes ("Rearme")  

O A  

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.04 - 1:Marxa / 0:Parada  

.05 - 1:Directe (Sentit transit) / 0:Invers 

.06 - Arrencant 

.07 - Aturant 

I A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció PT bobinats o variador/arrencador 

.02 - Parada vibracions motor 

I A  
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.03 - Excés temperatura motor 

.04 - Fallida discordança (no arrancada en un determinat 
temps) 

.05 - Diferencial 

.06 - Magnetotèrmic 

.07 - Relé Tèrmic 

.08 - Parada per enclavament 

.09 - Hi 

.10 - HiHi 

Interlock Word I A  

SP (Consigna % velocitat de gir) O A  

PV (% velocitat de gir) I A  

Hores funcionament total I A  

Hores funcionament des de últim manteniment I A  

Tensió sortida variador de freqüència I A  

Intensitat sortida variador de freqüència I A  

Vibracions motor I A  

Temperatura del motor I A  

SP Hi alarma vibracions excessives O A  

SP HiHi alarma vibracions excessives O A  

 

La relació entre els retroavisos de ventilació "Estat del tèrmic" i "Avaria (engegada de proteccions o 
alarma de l’arrencador)" és la següent: 

"Estat del tèrmic": 

 Si el contacte està tancat ⇒ interruptor del ventilador en bon estat. 

 Si el contacte està obert ⇒ 
a) Algú està actuant en mode local (confirmar amb el retroavís "Selector en mode remot o 

local"). 
b) S’ha produït una avaria (confirmar amb el retroavís "Avaria (engegada de proteccions o 

alarma de l’arrencador)"). 
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"Avaria (engegada de proteccions o alarma de l’arrencador)": 

 S’activarà quan, o bé saltin les proteccions del ventilador (tèrmic o diferencial), o bé es 
produeixi una alarma de l’arrencador del ventilador. 

 

La disponibilitat del sistema de ventilació, vindrà donada per l’estat del interruptor de l’escomesa del 
CCM de ventilació.  

 

La disponibilitat d’un ventilador en concret estarà vinculada a l’estat dels següents punts: 

 Selector en local/remot 

 Diferencial 

 Magneto tèrmic 

 Relè tèrmic 

 Estat arrencador o variador 

Si qualsevol element anterior es trobés en local o fora de servei el ventilador no es trobaria disponible, 
fet que no permetria poder comandar en remot l’equip. 

 

7.3.2.2 Extractors 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure de Manteniment 

5.- Automàtic 

6.- Manual 

7.- Marxa  

8.-  

9.- Ordre de parada 

20.- Reset hores totals 

21.- Reset hores últim manteniment 

22.- Reset alarmes ("Rearme") 

O A  

Status Word I A  
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.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.04 - 1:Marxa / 0:Parada  

.05 -  

.06 - Arrencant 

.07 - Aturant 

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció PT bobinats o variador/arrencador 

.02 - Parada vibracions motor 

.03 - Excés temperatura motor 

.04 - Fallida discordança (no arrancada en un determinat 
temps) 

.05 – Diferencial 

.06 - Magnetotèrmic 

.07 - Relé Tèrmic 

.08 - Parada per enclavament 

.09 - Hi 

.10 - HiHi 

I A  

Interlock Word I A  

SP (Consigna % velocitat de gir) O A  

PV (% velocitat de gir) I A  

Hores funcionament total I A  

Hores funcionament desde últim manteniment I A  

Tensió sortida variador de freqüència I A  

Intensitat sortida variador de freqüència I A  

Vibracions motor I A  
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Temperatura del motor I A  

SP Hi alarma vibracions excessives O A  

SP HiHi alarma vibracions excessives O A  

 

7.3.2.3 Trampetes 

7.3.2.3.1 Trampetes d’extracció 

Les trampetes d’extracció tenen com a finalitat permetre el pas del flux de fum per a la seva extracció 
a l’exterior del túnel. 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure de Manteniment 

5.- Automàtic 

6.- Manual 

7.- Obrir 

8.-  

9.- Tancar 

O A  

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.04 - 1:Oberta / 0:Tancada  

I A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció Tèrmic 

I A  
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.04 - Fallida discordança 

.05 - Diferencial 

.06 -  

.08 - Parada per enclavament 

Interlock Word I A  

 

7.3.2.3.2 Trampetes d’impulsió 

Les trampetes d’impulsió tenen com a finalitat permetre el pas del flux d’aire cap a l’interior del túnel. 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.04 - 1:Oberta / 0:Tancada 

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure de Manteniment 

5.- Automàtic 

6.- Manual 

7.- Obrir 

8.-  

9.- Tancar 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció Tèrmic 

.04 - Fallida discordança 

I A  
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.05 - Diferencial 

.06 -  

.08 - Parada per enclavament 

Interlock Word I A  

 

7.3.2.3.3 Trampetes bidireccionals 

Les trampetes bidireccionals permeten dirigir el flux d’aire cap a dues direccions (A i B). 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure de Manteniment 

5.- Automàtic 

6.- Manual 

7.- Posició A 

8.- Posició B 

9.- Tancar 

O A  

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.04 - 1:Posició A / 0:Posició B 

I A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció Tèrmic 

.04 - Fallida discordança 

.05 - Diferencial 

I A  
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.06 -  

.08 - Parada per enclavament 

Interlock Word I A  

 

7.3.2.4 Mesuradors de CO 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

I A  

Command Word 

0 - No ordre (la posa el PLC) 

3 - Posar en Manteniment 

4 - Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.02 - Avaria de l'equip 

.03 - Fora de rang  

.09 - Hi 

.10 - HiHi  

I A  

Interlock Word  I A  

PV (Mesura analògica)  I A  

Rang inferior (ppm) O A  

Rang superior (ppm) O A  

SP Hi alarma de concentració de CO (ppm) O A  

SP HiHi alarma de concentració de CO (ppm) O A  

 

7.3.2.5 Mesuradors de NOx 
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Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

I A  

Command Word 

0 - No ordre (la posa el PLC) 

3 - Posar en Manteniment 

4 - Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.02 - Avaria de l'equip 

.03 - Fora de rang  

.09 - Hi 

.10 - HiHi  

I A  

Interlock Word  I A  

PV (Mesura analògica)  I A  

Rang inferior (ppm) O A  

Rang superior (ppm) O A  

SP Hi alarma de concentració de CO (ppm) O A  

SP HiHi alarma de concentració de CO (ppm) O A  

 

7.3.2.6 Mesuradors de partícules 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

I A  

Command Word 

0 - No ordre (la posa el PLC) 

3 - Posar en Manteniment 

O A  
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4 - Treure Manteniment 

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.02 - Avaria de l'equip 

.03 - Fora de rang  

.09 - Hi 

.10 - HiHi  

I A  

Interlock Word  I A  

PV (Mesura analògica)  I A  

Rang inferior (ppm) O A  

Rang superior (ppm) O A  

SP Hi alarma de concentració de CO (ppm) O A  

SP HiHi alarma de concentració de CO (ppm) O A  

 

7.3.2.7 Opacímetres 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

I A  

Command Word 

0 - No ordre (la posa el PLC) 

3 - Posar en Manteniment 

4 - Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.02 - Avaria de l'equip 

.03 - Fora de rang  

.09 - Hi 

.10 - HiHi  

I A  
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Interlock Word  I A  

PV (Mesura analògica)  I A  

Rang inferior O A  

Rang superior  O A  

SP Hi alarma d'opacitat O A  

SP HiHi alarma d'opacitat O A  

 

7.3.2.8 Anemòmetres interiors 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

I A  

Command Word 

0 - No ordre (la posa el PLC) 

3 - Posar en Manteniment 

4 - Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.02 - Avaria de l'equip 

.03 - Fora de rang  

.09 - Hi 

.10 - HiHi  

I A  

Interlock Word  I A  

PV (Mesura analògica)  I A  

Sentit del vent I A  

Rang inferior O A  

Rang superior  O A  
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SP Hi alarma velocitat vent O A  

SP HiHi alarma velocitat vent O A  

 

7.3.3 FUNCIONAMENT  

Estant els commutadors dels ventiladors en posició "REMOT", l’operador podrà controlar la ventilació 
dels túnels de dos modes diferents, automàtic i manual. Així mateix, es podrà actuar sobre la 
ventilació mitjançant l’activació d’un pla d’emergència o d’un pla programat sobre la ventilació del 
túnel. 

a) Automàtica 

Quan l’operador ha escollit aquest mode, la determinació del nivell de ventilació es realitza per mitjà 
d’un algoritme de ventilació automàtica que executa el sistema de control.  

L'algoritme de ventilació del túnel serà definit mitjançant un estudi de ventilació específic per túnel, 
d’aquest estudi generarà un algoritme adaptat a les necessitats d’aquest túnel. Per tant, a través del 
pla aprovat per l’Autoritat Administrativa s’implementa l’algoritme corresponent a cada túnel a 
Telecontrolar. 

 

c) Plans d’emergència o plans programats sobre la ventilació 

En cas d’emergència o d’actuació programada sobre la ventilació, i prèvia validació de l’operador 
del Centre de Control de Túnels, s’activarà el pla associat a la zona seleccionada, el qual 
engegarà la seqüència de ventilació prevista al mateix. 

La desactivació dels elements engegats es farà de forma manual a petició de l’operador o amb 
un pla programat per a la seva desactivació. 

 

El sistema de ventilació es pot veure afectat pel sistema d’energia i el sistema d’incendi: 

 Energia 

A l’hora d’activar nivells de ventilació es tindran en compte els ventiladors amb defecte i l’estat 
dels seccionadors generals i commutadors local/remot per donar l’ordre de marxa únicament als 
ventiladors que puguin respondre a la mateixa, és a dir, el sistema haurà de conèixer quins 
ventiladors no estan disponibles per posar en marxa només els que estiguin disponibles. 

7.3.4 INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA 

El control en temps real de tots aquests elements es realitza amb un sistema de control, situat  en el 
propi túnel, format per dos PLCs redundants.   

La connexió física es realitza a través de mòduls d’entrada i sortida. Aquests mòduls poden estar 
situats el mateix armari de control que els PLCs, o distribuïts pel propi túnel, sempre que el cablejat 
físic entre el PLC i aquest mòduls sigui Ethernet (Coure, o Fibra Òptica). 
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La integració amb la Plataforma de Telecontrol serà utilitzant el protocol Modbus TCP, amb una 
comunicació directa entre els PLCs i la pròpia Plataforma.  

 

7.4 COMUNICACIONS 

7.4.1 DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 

Son tots aquells sistemes i instal·lacions destinats a la comunicació entre els usuaris i els diferents 
agents implicats en l'explotació dels túnels. 

El vector de comunicació esta format per les instal·lacions de: 

 Megafonia 

 Pals SOS 

 Sistemes de Radio comunicació 

 Tetra 

7.4.2 ELEMENTS 

7.4.2.1 Megafonia 

Els sistemes de megafonia estan format principalment per els següents elements: 

 Pupitre microfònic local 

 Pupitre microfònic remot 

 Etapes de potencia 

 Control de volum zones 

 Equip de reproducció de missatges preprogramats 

 Fonts d’alimentació 

 Projectors acústics 

Aquests equips estan distribuïts als locals tècnics del túnel i al centre de control amb l’excepció dels 
projectors acústics que es trobaran distribuïts pel túnel. 

 

7.4.2.2 Pals SOS 

Els senyals que tracta la Sala de Control dels elements pertanyent a aquest sistema són els 
proporcionats pels pals SOS. Nomes s'integraran al sistema de Telecontrol pals SOS amb tecnologia 
IP. Aquests pals fan servir VoIP per a la comunicació i el protocol que s'utilitza amb la integració del 
Telecontrol es SIP (Session Inititation Protocol). 

 

Les funcionalitats requerides es descriuen a la taula següent: 

Variable Estats/Accions 
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Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Estat del pal (Fonia) 

.03 - Estat de la comunicació 

Estat 

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Porta oberta 

.02 - Bateria baixa 

Estat 

Recepció trucada Acció 

Obrir fonia Acció 

Tancar fonia Acció 

Emissió trucada Acció 

Ajust Volum Acció 

 

Per altra banda, al llarg del túnel hi ha senyals lluminosos que indiquen la ubicació dels pals SOS. A 
nivell de Telecontrol s'ha de conèixer si estan actives o no aquestes senyalitzacions. 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

.04 – Estat senyal lluminós  

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 – Estat tèrmic 

I A  

Interlock Word  I A  



 

 

Ecologia Urbana 

 
   

 
   

Pàg. 64 de 143 

7.4.2.3 Sistemes de Radio Comunicació 

Son els sistemes encarregats de donar servei als cables radiants i antenes disposades al interior del 
túnel, per tal de que els serveis d’emergències puguin tenir comunicació amb l’exterior del túnel. 

Estan formats per antenes UHF i VHS instal·lades al exterior del túnel. Així mateix a les sales de 
control dels túnels es disposen de les electròniques de potencia de les antenes tant interiors com 
exteriors. 

Pendent de definir. Disponible en pròximes versions del document. 

7.4.2.4 Tetra 

Pendent de definir. Disponible en pròximes versions del document. 

7.4.3 FUNCIONAMENT 

7.4.3.1 Megafonia 

Caldrà poder llençar missatges “en viu” des del pupitre del centre de Control i missatges 
preprogramats des del sistema SCADA al sistema de megafonia, diferenciant per túnel el tub  i zones 
i el missatge a retransmetre. 

 

7.4.3.2 Pals SOS 

El sistema de pals SOS comprèn aquells elements destinats a oferir ajuda i assistència a l’usuari dels 
túnels en cas de necessitat. 

El control del sistema de pals SOS té per objectiu advertir a l’operador de l’ús que s’està fent a cada 
moment d’aquests elements. És a dir, al lloc de l’operador se senyalitzaran els armaris de pals SOS 
existents al túnel, indicant-ne el seu estat. 

L’operador podrà visualitzar si existeix trucada a qualsevol armari de pal SOS, mitjançant la seva 
indicació lluminosa, parpellejant en cas de trucada, i fixa en cas de fonia. En cas de repòs romandrà 
encesa. 

L’operador, podrà gestionar les ordres i senyals abans indicades. 

A més d’ubicar cada armari de pal SOS al gràfic corresponent, es disposarà d’un gràfic específic per 
aquest sistema, en el qual apareixeran tots els armaris de pal SOS existents. 

Els pals tindran que estar representats al plànol del túnel i poder visualitzar en un pop-up cadascuna 
de les senyals a esmentades anteriorment. 

 

7.4.3.3 Sistema de radiocomunicacions per cable radiant 

El sistema de radiocomunicacions comprèn aquells elements destinats a donar cobertura al túnel amb 
banda VHF (150 MHz), amb l’objectiu de donar servei a la Guàrdia Urbana, els Bombers, SEM, etc. 

Permet operar des de AM (500 kHz) fins LAN cel·lular sense cable (2,4 GHz) amb antena exterior de 
freqüència UHF i VHF exterior (subsistemes TETRA i FM). 

Aquest subsistema està constituït pels següents elements: 
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 Cable radiant, disposat al llarg del tub o tubs del túnel. 

 Antenes, transmissors, connectors, càrregues, i tots els equips necessaris per a la correcta 
instal·lació d’aquest sistema. 

Dins del túnel, el senyal es condueix mitjançant el cable radiant. 

Existeix un sistema d’amplificació (Down Link i Up Link), el qual està connectat per un costat a 
l’antena exterior i per l’altre al cable radiant. 

Aquest subsistema no serà controlat des de la Sala de Control, pel que no es generarà cap senyal a 
connectar al PLC, i no requerirà cap tipus de control ni operació per part de l’operador o supervisor. 

Pendent de revisar. Disponible en pròximes versions del document. 

7.4.4 INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA 

Integració directa Plataforma amb Pals, a través de protocol (SIP), mitjançant unes APIs (driver i 
llibreries) d’integració, instal·lades en la pròpia plataforma. 

Pendent de definir. Disponible en pròximes versions del document. 

 

7.5 IMATGE 

7.5.1 DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 

Aquest vector esta format pels sistemes: 

 CCTV 

 DAI 

El sistema de CTTV comprèn aquells elements destinats a oferir a l’operador informació visual del 
que està succeint als túnels en tot moment. 

El control del sistema de detecció automàtica d’incidents (DAI) té per objectiu incidents de forma 
automàtica com: 

 Accidents 

 Vehicle en contra direcció 

 Vehicle aturat 

 Vianants 

 Etc. 

7.5.2 ELEMENTS 

 CCTV 
o Videogravador 
o Càmeres fixes 
o Càmeres mòbils 
o Càmeres termogràfiques 
o Gestor del videowall 
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o Convertidors de medi 

 DAI 

7.5.3 FUNCIONAMENT 

7.5.3.1 CCTV 

El sistema pot estar format per càmeres fixes o mòbils de TV per a la supervisió. La quantitat de 
càmeres i tipologia anirà en funció del tipus de túnel. Generalment, les càmeres interiors son fixes i 
les exteriors mòbils. 

Per a facilitar la integració i control de les càmeres a la plataforma de Telecontrol les càmeres han de 
ser càmeres IP. En el cas que les càmeres de TV siguin càmeres analògiques hauran d’estar 
connectades a un videograbador o a algun dispositiu que converteix la senyal de vídeo a senyal IP, 
per tant, es podrà accedir a les diferents càmeres mitjançant comunicació IP. 

Les càmeres ha de permetre obtenir vídeo mitjançant el protocol estàndard de vídeo RTSP o han de 
ser compatibles amb l’estàndard ONVIF. 

L’operador de la Sala de Control podrà presentar als monitors del Sistema de Control de CTTV la 
imatge que estimi com a més necessària. 

En el cas de càmeres mòbils es podrà de forma remota telecontrolar els seus moviments, zoom i 
focus. 

Si s'utilitzen càmeres termogràfiques, aquestes han de poder generar alarmes per llindar de 
temperatura consignable, velocitat d'augment de temperatura, etc. 

Existeix una aplicació de control de CTTV específica que s'utilitzarà per a gestionar els 
videograbadors i sistemes de vídeo de manera remota o des de el centre del control. 

Els senyals que tracta la Sala de Control són les de vídeo per a cada una de les càmeres fixes i les 
de vídeo i telecomandament de les càmeres mòbils. 

7.5.3.2 DAI 

Per al control de les incidències que puguin esdevenir-se, es disposa d’un sistema de Detecció 
Automàtica d’Incidents DAI. 

A tal fi es compte amb targetes de processament d’imatges de vídeo, com elements primaris de 
selecció de paràmetres de trànsit. 

Les imatges de les càmeres interiors de túnel estan connectades a les targetes de processament de 
vídeo que detecten vehicles aturats, vehicles en sentit contrari, congestió i vianants o objectes. 

Quan una targeta detecta alguna d’aquestes anomalies a la imatge que prové de la càmera 
assignada, envia una alarma al sistema de control. Aquestes alarmes estaran diferenciades en funció 
de l'anomalia detectada (vehicle aturat, vehicle en contra direcció, baixa visibilitat, etc.). 

Les alarmes provinents de les targetes de processament de les imatges de les càmeres interiors 
serviran per desencadenar avisos a l’operador i mostrar en una pantalla la alarma generada i la 
càmera associada a la incidència per a que l’operador decideixi les accions a realitzar. 

Totes les alarmes generades pel sistema DAI han de quedar enregistrades en un històric. 
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Un cop generada l'alarma l’operador ha de validar que l'alarma generada es real i no es una falsa 
alarma i en cas de que l’alarma sigui valida l’aplicatiu ha de proposar els plans associats a aquesta 
tipologia d’alarmes segons estipula el manual d’explotació vigent. 

A part dels senyals de vídeo per cada una de les càmeres fixes existents dins dels túnels i les de 
vídeo i telecomandament de les càmeres mòbils exteriors, el sistema també permet l’enclavament 
(mostrar la imatge de vídeo) automàtic de càmeres enfront de diferents esdeveniments: 

 Pals SOS, en cas de trucada i/o porta oberta. 

 Extintors, en cas de porta oberta. 

 BIES, en cas de porta oberta. 

 Detectors de CO, en cas de concentració molt alta. 

 Opacímetres, en cas d’opacitat molt alta. 

 Zona d’Incendi, en cas d’alarma d’incendis. 

 Alarmes de DAI, provinents de les targetes processadors d’imatge de les càmeres interiors 
(vehicles aturats, vehicles en sentit contrari, congestió i vianants o objectes). 

En cas de presentar-se qualsevol d’aquests incidents, es presentarà al monitor de l’operador la 
imatge de la càmera associada, per a validar si l'incident es real o es una falsa alarma i seleccionar 
en cas necessari el pla pertinent per a solucionar la incidència. 

7.5.4 INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA 

CCTV 

Per a integrar la imatge en temps real a l’aplicació SCADA desenvolupada amb Wonderware, s’ha 
d’utilitzar un control .NET per visualitzar vídeo en streaming, utilitzant el protocol de vídeo RTSP (un 
estàndard de vídeo en temps real).  

D’aquesta forma l’operador al prémer sobre alguna càmera de l’SCADA podrà veure la imatge de la 
càmera en temps real. 

To i que la opció recomanada es utilitzar l’estàndard ONVIF per a la seva integració. 

La seva integració no es farà a través dels PLCs. Es farà directament amb la Plataforma. 

La integració es centra en la visualització en temps real de la imatge. No es contempla la edició o 
gestió de les gravacions, des de la Plataforma. 

 

7.6 INCENDIS - PCI 

7.6.1 DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 

El sistema de detecció d’incendis té per objectiu avisar a l’operador de la possibilitat d’incendi a un 
túnel, per així prendre les mesures que estimi més convenients en funció de la magnitud del incendi. 

Les instal·lacions d’extinció d’incendis tenen per objecte aportar els medis d’extinció per atendre en 
primera instància un incendi o conat d’incendi a l’interior del túnel. 
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7.6.2 ELEMENTS 

Els elements que formen part del sistema de detecció d’incendis són: 

 Detecció lineal d’incendis 

 Centraletes d’incendis i els seus elements accessoris: 
o Detectors de CO 
o Detectors òptics 
o Detectors termovelocimètrics 
o Polsadors d'alarma 
o Sirenes 

Els elements que formen part del sistema d’extinció d’incendis són: 

o Boques d’incendi equipades (BIE) 
o Extintors 
o Xarxa d’hidrants 

 

7.6.2.1 Elements detecció incendis 

7.6.2.1.1 Detecció lineal d’incendis 

Alguns túnels disposen d’un cable de detecció lineal d’incendis, el qual està configurat en diferents 
zones de detecció. 

La informació de camp es processa a una unitat avaluadora d’incendis i s’activa una alarma quan es 
produeix un valor anòmal en una zona concreta, d’acord amb 5 criteris independents de detecció 
d'alarma: 

 Umbral de temperatura 

 Gradient temperatura 

 Gradient termovelocimétric 

 Excés o defecte front a la temperatura mitja 

 Ruptura de fibra 

El sistema de detecció lineal ha de poder comunicar-se amb el PLC o sistema SCADA mitjançant un 
protocol de comunicació estàndard. Per tant, la central avaluadora ha de comptar amb un port de 
connexió o disposar d'un gateway per a la seva integració amb el PLC o plataforma de control. 

Les variables definides son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

O A  
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22.- Reset Alarmes 

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Avaria de la central d'avaluació 

.03 – Fallida comunicació  

I A  

Interlock Word  I A  

Incendi Zona (1-16) I A  

Incendi Zona (17-32) I A  

Incendi Zona (xx-yy) I A  

Trencament Fibra zona (1-16) I A  

Trencament Fibra zona (17-32) I A  

Trencament Fibra zona (xx-yy) I A  

Temperatura màxima zona 1 I A  

Temperatura màxima zona 2 I A  

Temperatura màxima zona n I A  

Temperatura mitja zona 1 I A  

Temperatura mitja zona 2 I A  

Temperatura mitja zona 3 I A  

 

Es molt important documentar correctament les zones creades en el sistema de detecció lineal per a 
que la representació en l'SCADA sigui exactament la mateixa i no hi hagi cap incongruència. 

 

7.6.2.1.2 Centraletes de detecció d’incendis: 

Les centraletes de detecció d’incendis estan situades habitualment als locals tècnics. Consten d’una 
sèrie d’elements accessoris tals com: 

o Detectors de CO 
o Detectors òptics 
o Detectors termovelocimètrics 
o Polsadors d'alarma 
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o Sirenes 

La centraleta processa la informació de camp i s’activa una alarma quan els detectors indiquen que 
es produeix un valor anòmal en una zona concreta o s’activa un dels polsadors d’alarma. En aquest 
cas s’activa la sirena associada a la zona en que s’ha generat l’alarma. 

L'alarma generada per la centraleta d’incendis ha de ser llegida pel PLC per notificar a l'SCADA. Per 
tant, la centraleta d'incendis ha de comptar amb un mòdul d'integració per llegir aquestes alarmes, ja 
sigui mitjançant un protocol de comunicació estàndard o mitjançant sortides digitals del dispositiu. 

Les variables definides son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 - Posar en Manteniment 

4 - Treure Manteniment 

9.- Reset alarmes ("Rearme")  

O A  

Status Word 

.00 - Estat  

.01 - Manteniment 

I A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general  

.01 - Avaria de la centraleta 

.03 – Incendi en local tècnic 

.02 - Avaria accessori 1 

.03 - Avaria accessori 2 

.04 - Avaria accessori n 

I A  

Interlock Word  I A  

 

7.6.2.2 Elements d'extinció incendis 

En funció del tipus de túnel, es pot disposar de diferents elements d’extinció repartits pel llarg del 
túnel i accessos. Aquests elements són: 

 N boques d’incendi equipades (BIEs). L’abastiment és un circuit tancant d’aigua a pressió des 
de l’arqueta de companyia fins cada un dels equips de mànega. 
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 N extintor portàtil polivalent de pols ABC de 6 dm3, proveït de pistola per a la projecció de 
l’agent extintor. 

 N hidrants. L’abastiment és un circuit tancat d’aigua a pressió des de l’arqueta de companyia 
fins cada un dels hidrants. 
 

7.6.3 FUNCIONAMENT 

7.6.3.1 Funcionament dels sistemes de detecció d'incendis 

7.6.3.1.1 Funcionament de la detecció lineal d’incendis 

La detecció de l’incendi es produeix a la centraleta d’avaluació d’incendis. En aquesta centraleta es 
defineixen les diferents zones en les que es divideix el túnel i per a cada una de les zones es 
defineixen els diferents tipus d'alarmes (termovelocimétrica, termostàtica, diferencia de temperatura 
d'un punt sobre la temperatura de zona). Quan la centraleta d'avaluació d'incendis genera una alarma 
aquesta ha de ser notificada al sistema de Telecontrol per a que l'operador validi que realment hi ha 
un incendi i pugui procedir a executar el pla adequat a l'incident.  

Per tant, el sistema de detecció lineal notifica al operador de l'existència d'un incendi en una zona en 
concret, ruptura de la fibra, avaria de la centraleta, etc. 

El sistema de detecció lineal d'incendis ha de permetre que el sistema de Telecontrol sàpiga en quina 
zona s'ha generat l'incendi. Aquesta integració ha de ser a traves del PLC. La centraleta avaluadora 
ha de comunicar amb el PLC mitjançant un protocol estàndard (modbus, profibus, etc.) o mitjançant 
sortides digitals del dispositiu. 

 

7.6.3.1.2 Funcionament de les centraletes de detecció d’incendis 

Quan algun dels accessoris/sensors detecti una anomalia la centraleta de detecció d'incendis 
generarà una alarma. Quan la centraleta d'avaluació d'incendis genera una alarma aquesta ha de ser 
notificada al sistema de Telecontrol per a que l'operador validi que realment hi ha un incendi i pugui 
realitzar les accions oportunes. 

La centraleta de detecció d'incendis ha de permetre que el sistema de Telecontrol sàpiga en quina 
zona s'ha generat l'incendi. Aquesta integració ha de ser a traves del PLC. La centraleta de detecció 
ha de comunicar amb el PLC mitjançant un protocol estàndard (modbus, profibus, etc.) o mitjançant 
sortides digitals del dispositiu. 

 

7.6.3.2 Funcionament dels sistemes d'extinció d'incendis 

En principi son elements que no s'han de telecontrolar. En alguns casos, aquests elements disposen 
de sensors que detecten que la porta s'ha obert d'un BIE per exemple, en aquests casos s'ha de 
monitoritzar l'estat d'aquest sensor per saber que algú esta utilitzant aquest element i per tant, 
mostrar la informació en el Telecontrol. 
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7.6.4 INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA 

El sistema de detecció lineal d'incendis ha de permetre que el sistema de Telecontrol sàpiga en quina 
zona s'ha generat l'incendi. Aquesta integració ha de ser a traves del PLC.  La comunicació entre el 
PLC i les centraletes contraincendis es podrà fer: 

 A través de protocols estàndard, a poder ser Modbus TCP o OPC. Per a fer-ho s’ha de 
contemplar l’utilització d’una passarel·la/gateway que faci de traductor de protocols. 

 En cas de que no sigui possible fer-ho per protocols, es contempla fer-ho a través de mòduls 
d’entrades i sortides del PLC del túnel. 

7.7 TRÀNSIT 

7.7.1 DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 

El vector “trànsit” comprèn tant aquells equips corresponents al control d’accessos del túnel com tot 
aquells equips destinats a la senyalització del trànsit. En ambdós casos, aquests elements estan 
destinats a indicar als automobilistes l’estat dels túnels i circulació així com altres avisos de perill. 

7.7.2 ELEMENTS 

Els elements que formen part del vector de trànsit són: 

 Semàfors 

 Sirena i rotatiu lluminós 

 Barreres 

 Aspes - Fletxes 

 Panells de missatge variable 

 Senyal control límit de velocitat 

 Balises de tancament 

 Controlador d'abalisament lateral 

 Sistema d'aforament de trànsit 

 Control de gàlib 

7.7.2.1 Semàfors 

Aquests elements són, per la seva tipologia: 

 Semàfors de dos cossos (AA) : Seran de dos cossos color ambre amb possibilitat de ser 
ambre intermitent o fix. 

 Semàfors de dos cossos (RA) : Seran de dos cossos, un vermell i un ambre, amb possibilitat 
d’activar-lo en vermell o ambre fix. 

 Semàfors de tres cossos (RAA): Seran de tres cossos, un vermell i dos ambre; existirà la 
possibilitat d’activar-lo en vermell, ambre fix o ambre intermitent.  

 Semàfors de tres cossos (RAV): Seran de tres cossos, un vermell, un ambre i altre verd, 
existirà la possibilitat d’activar-lo en vermell, ambre intermitent o verd. 

 Semàfors d’un cos (A): Seran semàfor d’un sol cos ambre amb possibilitat de ser fixos o 
ambre intermitent. 
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Per la seva ubicació i funcionalitat, poden estar classificats com: 

 Semàfors de barrera: són aquells situats al costat de les barreres de tancament i vinculats al 
seu funcionament. 

 Semàfors de boca: són aquells situats tot just a la boca d’entrada del túnel. 

 Semàfors de precaució: situats, principalment, a l’interior dels túnels i amb possibilitat 
d’activació en ambre. 

Associats a aquests, estan els armaris de control semafòric (ECS), amb l’equipament necessari per 
transmetre les ordres i rebre els senyals entre els semàfors i el PLC del Túnel. 

Els senyals associats als elements pertanyents al sistema de senyalització són: 

 Semàfors R/A/A, (ubicats a les boques d’entrada). El seu estat normal és estar apagats. 
 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure Manteniment 

5.- Automàtic 

6.- Manual 

8.- Encès ambre fix 

9.- Encès ambre intermitent 

10.- Encès vermell amb 3 segons d'ambre fix  

11.- Apagat 

O A  

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.07 - Encès ambre fix  

.08 - Encès ambre intermitent 

.09 - Encès vermell  

.10 - Apagat 

I A  
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Alarm Word I A  

Interlock Word  I A  

 
 

 Semàfors R/A (ubicats a les barreres d'accés). El seu estat normal és estar apagats. 

 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure Manteniment 

5.- Automàtic 

6.- Manual 

7.-  

8.-  

10.- Encès vermell amb 3 segons d'ambre fix  

11.- Apagat 

O A  

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.09 - Encès vermell  

.10 - Apagat 

I A  

Alarm Word I A  

Interlock Word  I A  

 

 Semàfors A/A o semàfors A. El seu estat normal és apagat. 
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Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure Manteniment 

5.- Automàtic 

6.- Manual 

8.- Encès ambre fix 

9.- Encès ambre intermitent 

11.- Apagat 

O A  

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.07 - Encès ambre fix  

.08 - Encès ambre intermitent 

.10 - Apagat  

I A  

Alarm Word I A  

Interlock Word  I A  

 

 Semàfors R/A/V, (ubicats a les boques d’entrada). El seu estat normal és estar apagats. 

 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

O A  
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1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure Manteniment 

5.- Automàtic 

6.- Manual 

7.- Encès verd 

8.- Encès ambre fix 

9.- Encès ambre intermitent 

10.- Encès vermell amb 3 segons d'ambre fix  

11.- Apagat 

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.06 - Encès verd 

.07 - Encès ambre fix  

.08 - Encès ambre intermitent 

.09 - Encès vermell  

.10 - Apagat  

I A  

Alarm Word I A  

Interlock Word  I A  

 

7.7.2.2 Sirena i rotatiu lluminós 

Sirena, element associat als semàfors de barreres d'accés al túnels. Les senyals definides per aquest 
element son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

O A  
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1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure Manteniment 

7.- Activar 

11.- Desactivar 

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.04 - 1:Actiu / 0:No actiu 

I A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció Tèrmic 

I A  

Interlock Word  I A  

Temporització O A  

 

Rotatiu lluminós, element associat als semàfors de barreres d'accés al túnels. Les senyals definides 
per aquest element son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure Manteniment 

7.- Activar 

11.- Desactivar 

O A  

Status Word I A  
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.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.04 - 1:Actiu / 0:No actiu 

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció Tèrmic 

I A  

Interlock Word  I A  

 

7.7.2.3 Barreres 

Barreres, amb activació/desactivació solidaria del conjunt de barrera posteriorment a la activació del 
seu semàfor R/A associat i la seva sirena. 

Els senyals associats a les barreres son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure Manteniment 

7.- Obrir Barrera 

11.- Tancar Barrera 

O A  

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.06 - Barrera oberta  

.07 - Barrera tancada  

I A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció Tèrmic 

I A  
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.03 - Fallo comunicació amb centraleta barrera 

.04 - Fallida discordança (Oberta i tancada al mateix moment) 

Interlock Word  I A  

Temps baixada barrera (Desde l'ordre de tancar fins que 
comença a baixar) 

O A  

Velocitat baixada/pujada barrera O A  

 

7.7.2.4 Aspes - Fletxes 

Es disposa de panells aspes-fletxes a les entrades i repartides per l’interior del túnel. Aquest sistema 
permet tancaments totals, talls de carril, i talls per zones. Es pot comandar manualment o segons els 
diferents plans associats al túnel. 

Les funcionalitats associades a aquest tipus de panell son: 

Variable Estats/Accions 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure Manteniment 

5.- Automàtic 

6.- Manual 

7.- Fletxa 

8.- Fletxa dreta 

9.- Flexta esquerre 

10.- Aspa  

11.- Apagat 

Acció 

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

Estat 
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.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.06 - Fletxa 

.07 – Fletxa dreta  

.08 – Fletxa esquerre 

.09 - Aspa  

.10 - Apagat 

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció Tèrmic 

.04 - Fallida discordança 

.03 - Fallida de comunicacions 

Estat 

Interlock Word  I A 

 

7.7.2.5 Panells de missatge variable 

El túnel disposa de panells informatius amb activació de missatges fixos, intermitents o alternants. 
Aquests missatges i iconografia podran estar preestablerts o es podran escriure de manera manual a 
un quadre de diàleg del sistema de gestió. 

Segons les seves característiques es pot disposar de diferent tipus de panell: 

 Panells alfanumèrics d’una línia: només admeten missatges de text. 

 Panells alfanumèrics exteriors de 3 línies: admeten missatges de text i iconografia 

 Panells d’accés tancat: admeten missatges de text i iconografia, només d’un llistat predefinit 

 

Les funcionalitats associades a aquest tipus de panell son: 

Variable Estats/Accions 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

4.- Enviar missatge 

6.- Apagar 

10.- Disponible 

Acció 

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

Estat 
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.04 - Missatge enviat 

.06 - Apagat 

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.03 - Fallida de comunicacions 

.04 - Fallida discordança 

Estat 

Missatge Variable 

Icona Variable 

Intermitència  Estat 

Alternança missatge Estat 

 

7.7.2.6 Senyal control límit de velocitat 

El túnel pot disposar de panells de senyalització de control de velocitat. En funció de la seva tipologia: 

 Panels de velocitat fixa: es controlarà el seu encès i apagat. Les senyales associades a 
aquest element son: 
 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure Manteniment 

7.- Encendre 

11.- Apagar 

O A  

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.06 - Encès  

I A  
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.07 - Apagat  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció Tèrmic 

.03 - Fallo comunicació 

I A  

Interlock Word  I A  

 

 Panells de velocitat variable: es tractaran com un panell de missatge variable. 

 

7.7.2.7 Balises de tancament 

Es disposa d’abalisament lluminós amb activació/desactivació de les balises associades a cada 
controlador i selecció de la intensitat de llum. La seva funció és la de senyalitzar el desviament en cas 
de tancament del túnel. 

Els senyals associats al abalisament son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure Manteniment 

7.- Encendre 

11.- Apagar 

O A  

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.06 - Encès  

.07 - Apagat 

I A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

I A  
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.01 - Protecció Tèrmic 

.03 - Fallo comunicació 

.04 - Fallida discordança  

SP intensitat lumínica O A  

PV intensitat lumínica I A  

Interlock Word  I A  

 

 

7.7.2.8 Controlador d'abalisament lumínic 

Es pot disposar d’un sistema abalisament lluminós tipus LED situat als laterals del túnel. La missió 
d’aquest abalisament lluminós és: 

 Senyalitzar la distància de seguretat entre vehicles. 

 Ser un referent lluminós dels límits geomètrics del túnel (en situació normal). 

 Servir de guia d’emergència en cas de fallida de l’enllumenat principal. 

Aquest abalisament lluminós sempre ha d'estar actiu, per tant, no s'ha de controlar. Si que s'ha de 
conèixer l'estat del seu interruptor associat per saber si esta parat i generar una alarma en aquest 
cas. 

Els senyals associats al abalisament son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

.04 – Estat interruptor associat 

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

I A  

Interlock Word  I A  
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7.7.2.9 Sistema d'aforament de trànsit 

En funció de la tipologia dels túnels, s'ha de disposa d’aforaments pel comptatge de vehicles.  

Agafar totes les dades que proporciona el ETD, com per exemple: 

o Nº de vehicles dintre del túnel 
o Nº de vehicles pesats 
o Nº de vehicles lleugers 
o Nº de vehicles en les diferents zones del túnel 
o Nº de vehicles que han entrat en un dia al túnel per carril 
o Nº de vehicles que han sortit del túnel per les diferents sortides 
o Error del sistema d'aforament de dades 

 

Les alarmes variaran en funció del sistema utilitzat, algunes d'aquestes alarmes podrien ser: 

 Fallida lectura de l'espira. 

 Fallida del sistema d'aforament de dades 

 

Pendent de definir com realitzar la integració amb aquests sistemes. Disponible en pròximes versions 
del document. 

 

7.7.2.10 Control de Gàlib 

El túnel ha de disposar d’un sistema de detecció d’excés de gàlib òptic, amb panell amb senyal oculta 
d’indicació d’excés i indicant desviament. 

Els senyals associats al abalisament son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure Manteniment 

7.- Encendre panell excés gàlib 

11.- Apagar panell excés gàlib 

O A  

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

I A  
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.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.07 – Panell encès  

.10 – Panell Apagat 

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció Tèrmic 

.02 - Gàlib superat 

I A  

Temps panell actiu O A  

Interlock Word  I A  

 

7.7.3 FUNCIONAMENT 

7.7.3.1 Semàfors 

L’activació dels semàfors únicament es produirà per part de l’operador, individualment i de manera 
manual, o mitjançant pla específic o pla d’incendi. 

7.7.3.2 Barreres 

Les barreres únicament es podran operar de manera manual o mitjançant pla específic o d’incendi. 
S’ha de poder operar la barrera de cada costat de manera independent a l’altra. 

L’activació d’aquestes comporta una seqüència d’actuacions prèvia al descens del pal de la barrera: 

1. Activació: semàfor de barrera i de sirena + rotatiu associats a ell. 

 Ha d’existir un temps configurable pel temps de l’activació de la sirena 

 Ha d’existir un temps configurable que activi la baixada de la barrera 
2. Baixada de la barra 

Per realitzar la pujada de la barrera el operari del sistema de control únicament podrà realitzar-lo de 
manera manual i es donarà la següent seqüència: 

1. Pujada de la barra 
2. Desactivació rotatiu + desactivació del semàfor de barrera 

Si quan s'està baixant la barrera l'espira electromagnètica detecta un vehicle ha de tornar a pujar la 
barrera per evitar l'accident i posteriorment tancar. 

Si hi ha vehicle sobre de l'espira electromagnètica tampoc es pot baixar la barrera doncs podria 
col·lisionar amb el vehicle. 
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7.7.3.3 Aspes - Fletxes 

Els panells aspes - fletxes únicament es podran operar de manera manual o mitjançant pla específic o 
d’incendi. 

L’operador podrà seleccionar des de el sistema de control cadascuna de les aspa – fletxes 
disponibles i activar-la. 

El sistema de control representarà de manera gràfica el format de l’aspa - fletxa amb el pictograma 
actius. 

 

7.7.3.4 Panells de missatge variable 

Els panells de missatge variable únicament es podran operar de manera manual o mitjançant pla 
específic o d’incendi. 

L’operador podrà seleccionar des del sistema de control els diferents missatges preestablerts a un 
llistat, al igual que, en funció del tipus de panell, podrà seleccionar pictogrames preestablerts. Així 
mateix, es podran escriure de manera manual a un quadre de diàleg del sistema de gestió. 

Tanmateix, s’han de poder configurar alternances de missatges  i intermitències de  missatge i de 
pictograma. 

El sistema de control representarà de manera gràfica la forma del PMV amb el missatge i pictograma 
actiu. 

 

7.7.3.5 Senyal control límit de velocitat 

Els panells de control límit de veloctat únicament es podran operar de manera manual o mitjançant 
pla específic. 

L’operador podrà seleccionar des del sistema de control cadascuna de les CLV disponibles i activar-
la. 

El sistema de control representarà de manera gràfica el format del CLV amb el pictograma actiu. 

 

7.7.3.6 Balises de tancament 

Els controladors d’abalisament lumínic únicament es podran operar de manera manual o mitjançant 
pla específic o d’incendi. 

L’operador podrà seleccionar des de el sistema de control l’activació o desactivació dels diferents 
sistemes de abalisament, inclòs la selecció de la seva intensitat llumínica. 

El sistema de control representarà de manera gràfica la implantació del abalisament al túnel així com 
la seva intensitat lluminosa o possibles estats de il·luminació. 
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7.7.3.7 Controlador d'abalisament lumínic 

Conèixer si en algun moment ha saltat la protecció per avisar al operador que no esta en 
funcionament. 

 

7.7.3.8 Aforaments 

Recollir tota la informació possible del sistema implantat en el túnel per a utilitzar aquesta informació 
per altres vectors com ventilació o il·luminació i també poder realitzar informes i/o estudis de transit. 

 

7.7.3.9 Control de Gàlib 

En cas de detectar un vehicle que excedeix la limitació de gàlib establerta, el control de gàlib 
generarà una alarma de manera automàtica. 

Aquesta alarma haurà de desencadenar de manera automàtica l’encesa del panell informatiu del 
desviament. 

L’apagat del panell es realitzarà de forma automàtica mitjançant una temporització. Aquesta 
temporització es configurable. 

 

7.7.4 INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA 

La integració amb la plataforma dels elements que formen part del vector de trànsit es realitzarà d'una 
forma o una altre en funció de la seva tipologia. 

Els elements: 

 Semàfors 

 Sirena i rotatiu lluminós 

 Barreres 

 Balises de tancament 

 Controlador d'abalisament lumínic 

 Control de Gàlib 

S'integraran amb la plataforma de telecontrol mitjançant el PLC que hi ha al túnel. 

Per altra banda, els panells informatius com: 

 Panells de missatge variable 

 Aspes - Fletxes 

 Control límit de velocitat 

S'integraran mitjançant el protocol DGT.  

Pendent de definir si el driver DGT ha d'estar a la plataforma o ha de ser un dispositiu hardware a 
camp que comuniqui amb el PLC. Disponible en pròximes versions del document. 
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7.8 PLANS 

7.8.1 DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 

Un pla es un conjunt d’accions que es realitzen de forma seqüencial per facilitar l’operativa diària de 
l’operador davant de tasques habituals o davant situacions d’emergència. 

Dintre dels plans podem agrupar-los en 2 grups: 

 Habituals: Operacions habituals en la gestió del túnel, com per exemple: tancar un carril, 

tancar el túnel, etc.. 

 Emergència: Situacions de perill o anòmales en el túnel, com per exemple: accident, incendi, 

etc. 

Des dels plans es podrà interactuar amb els elements dels vectors: 

 Ventilació 

 Il·luminació 

 Transit 

7.8.2 ELEMENTS 

Hi ha la possibilitat de generar i mantenir fins a 200 plans per túnel: 

 100 plans de fins a 23 operacions 

 75 plans de fins a 98 operacions 

 25 plans de fins a 248 operacions 

Cada operació permetrà codificar l'execució d’una ordre a un equip, el canvi d’un paràmetre o be 

l'execució d’una de les operacions genèriques disponibles: 

 Espera X segons 

Al generar un pla s’indiquen: 

 Una sèrie de dades de capçalera que caracteritzen el pla. 

 La seqüència concreta d’accions que inclou el pla.  

 Les condicions per a que l'execució d’aquest pla es suggereixi al operador.  

L’estructura de la capçalera dels diferents tipus d'un pla serà la mateixa independentment de la seva 
mida. A continuació s’exposa el conjunt de variables que conformen la capçalera d’un pla: 

 

7.8.2.1 Configuració de plans 

La configuració dels plans es dur a terme en l’SCADA enviant tota la informació al PLC. Aquesta 
informació es romanent i per pèrdua de tensió aquestes dades no es perdrien. 

 La capçalera per a la informació corresponent a la configuració de plans: 
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Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Emmagatzemar pla en el PLC  

2.- Esborrar pla del PLC 

O A  

Status Word 

.00 - 1:Emmagatzemant pla 

.01 – Pla emmagatzemat correctament 

I A  

Alarm Word 

.00 – Pla no emmagatzemat  

I A  

Interlock Word I A  

Id del Pla I/O A  

Numero de passos O A  

Reserva  A  

Reserva  A  

Reserva  A  

Reserva  A  

Reserva  A  

 
El nombre de plans es divideixen en tres rangs diferents: 
 

 Plans de fins a 23 operacions (ID de pla del 1 al 100) 

 Plans de fins a 98 operacions (ID de pla del 101 al 175) 

 Plans de fins a 248 operacions (ID de pla del 176 al 200) 

 

Es reserven 496 variables per al traspàs d’informació des del SCADA al PLC i així, automàticament 
emmagatzemar la configuració editada per l’operador. 

 

Per a enviar la informació correctament s’utilitzen dues variables per a configurar correctament cada 
Pas: 
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 ID Pas 

 CMD/VALOR 

 

Pla X 

ID Pas 1 

CMD Pas 1 

ID Pas 2 

CMD Pas 2 

ID Pas 3 

CMD Pas 3 

ID Pas 4 

CMD Pas 4 

ID Pas 5 

CMD Pas 5 

ID Pas 6 

CMD Pas 6 

ID Pas 7 

CMD Pas 7 

ID Pas 8 

CMD Pas 8 

ID Pas X 

CMD Pas X 

ID Pas 248 

CMD Pas 248 
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7.8.2.1.1 ID Pas 

El valor analògic enviat al PLC a la variable es divideix en dos rangs: 

 Rang de l'1 al 10 
o 1 - Si en la variable d'ID es rep un 1, el pas passa a ser configurada com a pas de 

retard (delay). 

 Rang >= d'11 
o Si en la variable ID es rep un valor major o igual a 11, el pas passa a ser configurada 

per enviar una ordre a un equip. S'introdueix la direcció MODBUS equivalent a l'ordre / 
modificació corresponent a un equip. 

 

7.8.2.1.2 CMD / VALOR 

Si el pas es troba configurada per ser una Pas de retard, en la variable CMD s'ha d'introduir el valor 
en segons per portar a terme aquest retard. 

Si el pas es troba configurada per enviar una ordre a un equip s'ha d'introduir l'ordre corresponent a 
aquest tipus d'objecte, setpoint, Hora d'inici/fi d'activació, etc. 

 

7.8.2.2 Execució de plans Execució de plans  

L'execució es plans es porta a terme de forma seqüencial en el PLC. 

La capçalera per a la informació corresponent a l'execució de plans: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.02 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.03 - Pla en execució 

.04 - Acabat 

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

5. - Iniciar el pla (Executar el pla) 

6. - Iniciar el pla pas a pas 

7. - Següent pas 

22. - Abortar el pla (Cancel·lar el pla) 

O A  

Alarm Word 

.00 – Pla no executat 

.01 - 

I A  
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.02 -  

Interlock Word  I A  

Nombre de pla en execució I A  

Pas en execució (1-16) I A  

Pas en execució (17-32) I A  

Pas en execució (33-48) I A  

Pas en execució (49-64) I A  

Pas en execució (65-80) I A  

Pas en execució (81-96) I A  

Pas en execució (97-112) I A  

Pas en execució (113-128) I A  

Pas en execució (129-144) I A  

Pas en execució (145-160) I A  

Pas en execució (161-176) I A  

Pas en execució (177-192) I A  

Pas en execució (193-208) I A  

Pas en execució (209-224) I A  

Pas en execució (225-240) I A  

Pas en execució (241-248) I A  

Reserva  A  

Reserva  A  

Reserva  A  

Reserva  A  

Reserva  A  
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Cada variable informativa de pas executat disposa de 16 estats de passos (del bit 0 al bit 16). 

 

7.8.3 FUNCIONAMENT 

Des del sistema de telecontrol s’han de poder crear els plans amb un entorn amigable i intuïtiu per a 
l’operador. En funció del rol de l’operador no es tindrà accés a tots els vectors del túnel, nomes les 
persones autoritzades podran crear plans amb els vectors crítics. 

Per altra banda, la plataforma de telecontrol també ha de proposar plans al operador quan es 
presentin les condicions necessàries per executar-lo. Per exemple, davant un incendi el sistema ha 
de proposar els plans que tenen relació amb aquest incident per a facilitar l’operació i velocitat en la 
resolució d’incidències. 

Si be el sistema proposarà els plans en un moment donat per a que es puguin executar, la 
responsabilitat última d'iniciar l’execució d’un pla és de l'operador. 

Quan es generen les alarmes l’alarma es presenta al operador amb la imatge associada a la 
incidència, un cop l’operador valida que es real aquesta alarma i no es tracta d’una falsa alarma se li 
presenten els possibles plans que poden aplicar per a solucionar aquest problema. 

Detecció -> Comprovació -> Avis/Actuació  

El sistema generarà una nova versió d'un pla si un usuari amb suficients privilegis realitza 
modificacions. Aquest pla abans de poder executar-se ha de ser validat. 

Qualsevol execució d’un pla implicarà el registre en l'històric de plans: 

 Data i hora d’inici del pla 

 Data i hora fi del pla  

 Usuari que l’executa    

7.8.4 INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA 

Els plans es configuraran des d’una pantalla integrada dins de l'SCADA. Els plans es registraran a 
una base de dades específica. 

Una vegada els plans han estat generats des de l'entorn SCADA aquest poden ser descarregats al 
PLC per estar a punt de ser executats. 

El sistema periòdicament s’encarregarà de comprovar i sincronitzar els plans existents al PLC amb 
els que segons la base de dades han d’existir. En cas de disconformitat s’emetrà un avís a l’usuari. 
Aquesta comprovació te com a objectiu assegurar la disponibilitat de la versió descarregada dels 
plans per si algú modifica la programació del PLC. 

Igualment tota la gestió històrica d'execució de plans es registrarà en una altre base de dades diferent 
de la de definició ja que aquesta podrà ser purgada i no es vol que un creixement de les dades de la 
mateixa afecti a la base de dades de definició. 
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7.9 METEOROLOGIA 

7.9.1 DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 

El vector dades meteorològiques te com a finalitat donar informació de les condicions ambientals a les 
boques del túnel als altres vectors. 

7.9.2 ELEMENTS 

Aquesta instal·lació compta amb una estació meteorològica la qual ha de tenir aquest mínim de 
variables: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure Manteniment 

   

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

I A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.02 - Avaria de l'equip  

I A  

Interlock Word  I A  

Velocitat de l'aire (Km/h)  I A  

Direcció de l'aire I A  

Temperatura (ºC) I A  

Pressió (bars) I A  

Volum de pluja (mm) I A  
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7.9.3 FUNCIONAMENT  

Informar a la plataforma de telecontrol del túnels de les condicions meteorològiques a ambdues 
boques del túnel. 

7.9.4 INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA 

L'estació meteorològica, ha d’instal·lar-se en les boques de cada túnel. Ha de permetre la lectura de 
les seves dades mitjançant protocols estàndards com: Modbus, OPC, etc. 

Els PLCs comunicaran directament amb l'estació meteorològica i proporcionaran el valors de les 
diferents variables a la plataforma per a que qualsevol vector pugui utilitzar aquesta informació. 

 

7.10 DRENATGE 

7.10.1 DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 

El sistema de drenatge comprèn tots aquells equips i estacions destinats a l’evacuació d’aigua de la 
infraestructura en cas de pluja. 

7.10.2 ELEMENTS 

Els elements que formen part del sistema de drenatge son: 

 Bombes 

 Bombes amb variador de freqüència 

 Cabalímetres 

 Boies de nivell 

 Sondes de nivell 
 

7.10.2.1 Bombes 

Les senyals definides son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure de Manteniment 

5.- Automàtic 

O A  
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6.- Manual 

7.- Marxa  

9.- Ordre de parada 

20.- Reset hores totals 

21.- Reset hores últim manteniment 

22.- Reset alarmes ("Rearme") 

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.04 - 1:Marxa / 0:Parada  

I A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció Tèrmic 

.02 - Humitat motor 

.03 - Excés temperatura motor 

.04 - Fallida discordança 

.05 - Diferencial 

.06 - Relé Tèrmic 

.07 - Parada per enclavament 

I A  

Interlock Word I A  

Hores funcionament total I A  

Hores funcionament desde últim manteniment I A  

 

7.10.2.2 Bombes amb variador de freqüència 

Les senyals definides son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Command Word O A  
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0.- No ordre (la posa el PLC) 

1.- Fora de servei  

2.- Disponible 

3.- Posar en Manteniment 

4.- Treure de Manteniment 

5.- Automàtic 

6.- Manual 

7.- Marxa  

9.- Ordre de parada 

20.- Reset hores totals 

21.- Reset hores últim manteniment 

22.- Reset alarmes ("Rearme") 

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.02 - 1:Remot / 0:Local  

.03 - 1:Automàtic / 0:Manual 

.04 - 1:Marxa / 0:Parada  

.05 - 1:Directe (Sentit transit) / 0:Invers 

.06 - Arrencant 

.07 - Aturant 

I A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció PT bobinats o variador/arrencador 

.02 - Parada vibracions motor 

.03 - Excés temperatura motor 

.04 - Fallida discordança (no arrancada en un determinat 
temps) 

.05 – Diferencial 

.06 - Magnetotèrmic 

.07 - Relé Tèrmic 

I A  
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.08 - Parada per enclavament 

.09 - Hi 

.10 - HiHi 

Interlock Word I A  

SP (Consigna % velocitat de gir) O A  

PV (% velocitat de gir) I A  

Hores funcionament total I A  

Hores funcionament desde últim manteniment I A  

Tensió sortida variador de freqüència I A  

Intensitat sortida variador de freqüència I A  

Vibracions motor I A  

Temperatura del motor I A  

SP Hi alarma vibracions excessives O A  

SP HiHi alarma vibracions excessives O A  

 

7.10.2.3 Cabalímetres 

Les senyals definides son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

I A  

Command Word 

0 - No ordre (la posa el PLC) 

3 - Posar en Manteniment 

4 - Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

I A  
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.02 - Avaria de l'equip 

.03 - Fora de rang  

.09 - Hi 

.10 - HiHi  

Interlock Word  I A  

PV (Mesura analògica)  I A  

Rang inferior (l/m) O A  

Rang superior (l/m) O A  

SP Hi alarma del cabalímetre (l/m) O A  

SP HiHi alarma de cabalímetre (l/m) O A  

 

7.10.2.4 Boies de nivell 

Les senyals definides son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

.04 - 1:Actiu / 0:No actiu  

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

I A  

Interlock Word  I A  
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7.10.2.5 Sondes de nivell 

Les senyals definides son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

I A  

Command Word 

0 - No ordre (la posa el PLC) 

3 - Posar en Manteniment 

4 - Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.02 - Avaria de l'equip 

.03 - Fora de rang  

.09 - Hi 

.10 - HiHi  

I A  

Interlock Word  I A  

PV (Mesura analògica)  I A  

Rang inferior (m) O A  

Rang superior (m) O A  

SP Hi alarma de nivell (m) O A  

SP HiHi alarma de nivell (m) O A  

 

7.10.3 FUNCIONAMENT  

En situació normal aquestes estacions, principalment pous de bombament, funcionen de manera 
automàtica a partir de boies que permeten conèixer la presència d’aigua en el corresponent dipòsit, 
així com donen ordres d’arrancada/aturada a les bombes per a l’evacuació de l’aigua. 
 
Serà necessari que aquestes estacions es puguin activar també remotament de manera manual, 
sempre que el dipòsit tingui aigua suficient per a que les bombes puguin funcionar, ja que no poden 
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operar en buit. Ha d’existir una relació de bloqueig a l’arrancada si el dipòsit no te aigua (a través de 
boia de nivell mínim). També han de disposar d’alarma de nivell (a través d’una boia de nivell màxim). 
 
S’haurà de poder conèixer en tot moment l’estat de les bombes, l’estat de les diferents boies, i si 
l’estat de l’alimentació elèctrica i operativitat dels diferents equips. 

Així mateix, a través de l’SCADA s’ha de poder accionar de manera manual el funcionament de les 
diferents bombes. 

7.10.4 INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA 

El control en temps real de tots aquests elements es realitza amb un sistema de control, situat  en el 
propi túnel, format per dos PLCs redundants.   

La connexió física es realitza a través de mòduls d’entrada i sortida. Aquests mòduls poden estar 
situats el mateix armari de control que els PLCs, o distribuïts pel propi túnel, sempre que el cablejat 
físic entre el PLC i aquest mòduls sigui Ethernet (Coure, o Fibra Òptica). 

La integració amb la Plataforma de Telecontrol serà utilitzant el protocol Modbus TCP, amb una 
comunicació directa entre els PLCs i la pròpia Plataforma.  

 

7.11 INTRUSISME 

7.11.1 DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 

El vector d'intrusisme o evacuació te com a finalitat informar i gestionar l'accés als diferents locals, 
sales tècniques o nínxols. Es pretén conèixer en tot moment si hi ha persones en el seu interior, 
conèixer si les portes d'evacuació han estat obertes o no, etc.. 

7.11.2 ELEMENTS 

Els elements que formen part del sistema són: 

 Sistema de control d'accés del tipus targeta unipersonal 

 Detector estat porta (oberta/tancada) 

 Detectors de presencia 

 Càmeres IP 
 

7.11.2.1 Sistema de control d'accés del tipus targeta unipersonal 

Aquest element es trobarà a l'accés a la sala tècnica. Son sistemes gestionats per software propietari 
del fabricant als quals permetran l'accés a les sales o punts on existeixin lectors de targeta i que a la 
vegada es podran activar de manera remota. El sistema de gestió del fabricant caldrà integrar-lo 
dintre del sistema de control.   
 
Aquest sistema esta format per un lector de targetes i una tanca electromecànica. 
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7.11.2.2 Detector estat porta 

Aquest element es trobarà a les portes d'emergència, a les portes d'accés a les sales tècniques i 
trampetes o portes d'accés a passadissos tècnics. 
 

Les senyals definides son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

.04 - 1:Oberta / 0:Tancada  

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

I A  

Interlock Word  I A  

 

7.11.2.3 Detectors de presencia 

Aquest element es troba dins de les sales tècniques per conèixer en tot moment si hi ha alguna 
persona en el seu interior. 

Les senyals definides son: 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.01 - Manteniment 

.04 - 1:Presencia / 0:No presencia  

I A  

Command Word 

0.- No ordre (la posa el PLC) 

3 – Posar en Manteniment 

4 – Treure Manteniment 

O A  
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Alarm Word 

.00 - Alarma general 

I A  

Interlock Word  I A  

 

7.11.2.4 Càmeres IP 

Aquest element es troba dins de les sales tècniques per conèixer en tot moment si hi ha alguna 
persona en el seu interior o si hi ha algun incident poder observar que esta succeint en tot moment. 

 

7.11.3 FUNCIONAMENT  

L'operador ha de tenir visibilitat del estat de totes les portes, si alguna de les portes s'obre si no 
estava contemplat pel gestió d'accessos ha de generar la alarma.  

En el cas de les portes d'emergència la senyal únicament serà informativa i en tots els casos 
generarà alarma. 

L'operador podrà de manera remota obrir portes que estiguin que estiguin gestionades mitjançant 
tanques electròniques. 

En el sistema de Telecontrol ha de quedar constància de les següents situacions: 

 Accés a la porta X per la persona Y i a la data i hora H. 

 Sortida de la porta X per la persona Y i a la data i hora H. 

 Enregistrar la alarma d'obertura de la porta d'emergència. 

7.11.4 INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA 

Pendent de definir. Disponible en pròximes versions del document. 

 

7.12 TELECOMUNICACIONS 

Pendent de definir. Disponible en pròximes versions del document. 

 

7.13 CLIMATITZACIÓ SALES TÈCNIQUES 

7.13.1 DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 

La finalitzat del sistema de climatització de les sales tècniques es mantenir la sala en una temperatura 
de treball adequat pels dispositius hardware que es troben ubicats allà dins com servidors, sistemes 
de vídeo, PLCs, etc. 
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La finalitat d'aquest vector es monitoritzar l'estat de funcionament de l'aparell de climatització i la 
temperatura de la sala. No es vol realitzar un control remot sobre els sistemes. 

7.13.2 ELEMENTS 

Els elements que formen part del vector climatització sales tècniques en el túnel de camèlies són: 

 Aparell de climatització 

 Sonda de temperatura 
 

7.13.2.1 Aparell de climatització 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word 

.00 - 1:Fora de servei / 0:Disponible 

.01 - Manteniment 

.04 - 1:Funcionant / 0:Apagat   

I A  

Command Word 

0. - No ordre (la posa el PLC) 

3. - Posar en Manteniment 

4. - Treure Manteniment 

O A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.01 - Protecció Tèrmic 

.04 - Fallida discordança 

.05 - Diferencial 

.06 -  

.08 - Parada per enclavament 

I A  

Interlock Word  I A  

 

7.13.2.2 Sonda temperatura 

Variable I/O Discreta/Analògica Històric 

Status Word I A  
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.01 - Manteniment 

Command Word 

0. - No ordre (la posa el PLC) 

3. - Posar en Manteniment 

4. - Treure Manteniment 

O A  

PV (Mesura analògica)  I A  

Alarm Word 

.00 - Alarma general 

.02 - Avaria de l'equip 

.03 - Fora de rang  

.09 - Hi 

.10 - HiHi  

I A  

Interlock Word I A  

Rang inferior O A  

Rang superior  O A  

SP Hi alarma temperatura O A  

SP HiHi alarma temperatura O A  

 

7.13.3 FUNCIONAMENT 

Visualitzar l'estat de l'aparell de climatització i de la sonda de temperatura en l'aplicació de 
Telecontrol. 

7.13.4 INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA 

Tant la sonda de temperatura (senyal analògica 4-20mA) com la senyal d’estat de l’aparell de 
climatització (senyal discreta) s’integraran amb el PLC mitjançant els mòduls d’entrades/sortides. 

La integració amb la Plataforma de Telecontrol serà utilitzant el protocol Modbus TCP, amb una 
comunicació directa entre els PLCs i la pròpia Plataforma.  
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8 SCADA 

8.1 INTERFÍCIE D'USUARI 

L'aplicació gràfica d'operació amb túnels estarà desenvolupada amb Wonderware InTouch. Cada lloc 
d'operador està format amb 4 pantalles full hd (1920x1080) amb la següent disposició. 

 

El contingut/finalitat de les diferents pantalles es: 

Pantalla 1: Estat general de tots els túnels sobre un mapa de la ciutat. Es pot veure on estan els 
túnels i el seu estat. També es visualitzen les alarmes i KPIs generals de ciutat. Al seleccionar un 
túnel aquest s'obre en la pantalla 2 o 3. 

Pantalla 2-3: Pantalles d'operació del túnel. L'operador operarà amb el túnel i els seus elements a 
través d'aquestes dues pantalles. El funcionament de les dues pantalles es el mateix. Es disposen 2 
dues pantalles per a donar-li flexibilitat al operador. 

Pantalla 4: Carrusel de les càmeres de vídeo. 

 

2 
 

1 

3 
 

4 
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8.2 NAVEGACIÓ 

8.2.1 LAYOUT PANTALLA 1 

 

 

1. Arbre de navegació / capes: En aquest panell apareix l'arbre de navegació de l'aplicació, el 
llistat de túnels per a un accés directe, gestió de les diferents capes del mapa GIS, etc. les 
configuracions nomes apliquen al mapa d'aquesta pantalla. Aquest panell per defecte no es 
visible, en la part esquerre apareixerà un petit quadrat que al polsar obrirà el panell. 
 

2. Mapa ciutat: Sistema GIS amb la representació de tots els túnels de la ciutat. Es podrà veure 
la seva ubicació i longitud així com el seu estat i possibles alarmes. Al prémer sobre un túnel 
aquest s'obrirà en la pantalla 3. El zoom estarà limitat, ja que la seva finalitat es tenir una visió 
general dels túnels. Per defecte, l'àrea 2 ocupa també l'espai 1. 
 

3. Alarmes: Alarmes del conjunt de túnels. 

 

1 2 

3 
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8.2.2 LAYOUT PANTALLA 2-3 

 

 

1. Barra superior: Botons d'accés als diferents apartats de l'aplicació. En aquesta barra també 
es mostra la data i hora així com l'usuari. Al prémer qualsevol dels botons superiors s'obrirà 
una pantalla amb contingut que ocuparà les àrees 2, 3 i 4. Els botons disponibles a la part 
superior son: 

- Càmeres / Gestió de vídeo 
- Alarmes 
- Gestió plans automàtics 
- Informes 
- Pals SOS 
- Megafonia 

 
2. Arbre de navegació / capes: En aquest panell apareix l'arbre de navegació de l'aplicació, el 

llistat de túnels per a un accés directe, gestió de les diferents capes del mapa GIS, etc. les 
configuracions nomes apliquen al mapa d'aquesta pantalla. Al seleccionar un túnel aquest es 
centrarà en el mapa GIS. Aquest panell per defecte no es visible, en la part esquerre 
apareixerà un petit quadrat que al polsar obrirà el panell. 
 

3. Mapa ciutat: Sistema GIS amb la representació de tots els túnels de la ciutat i tots els 
elements dels túnels geoposicionats amb el seu corresponent estat. Al polsar sobre qualsevol 
element s'obrirà el 'faceplate' de gestió de l'element. Al polsar sobre el túnel es visualitzarà el 
túnel en una pantalla d'SCADA amb tots els seus elements per a la seva explotació. Per 
defecte, l'àrea 3 també ocupa els espais 2 i 4. 

 1 

2 3 4 

5 6 



 

 

Ecologia Urbana 

 
   

 
   

Pàg. 109 de 143 

4. Informació contextual: En aquest panell es mostraran els possibles plans a poder ser 
executats en el túnel seleccionat així com els passos executats i pendents i percentatge 
d'execució d'un pla. Aquest panell per defecte no es visible, en la part dreta apareixerà un petit 
quadrat que al polsar obrirà el panell. 
 

5. Alarmes: Alarmes del túnel seleccionat. 
 

6. KPIs: Dades importants per a l'explotació del túnel, aquestes dades faran referència al túnel 
seleccionat o al conjunt de túnels de la ciutat en funció d'on es trobi l'operador navegant (nivell 
de ciutat o túnel). 

8.2.3 LAYOUT PANTALLA 4 

En aquesta pantalla es mostrarà un carrusel de les CCTV dels diferents túnels.  

8.3 CROMATISME 

A continuació, es detallen els estils creats per l’aplicació i que s’entenen com a predefinits. No 
obstant, i en especial per els casos en els que es requereixi s’adaptarà la gama cromàtica a la 
identitat corporativa, es podrà canviar, mantenint sempre la coherència i la jerarquia que es descriu a 
continuació. 

Durant el desenvolupament de l'aplicació, s'han detectat diferents elements que s’han de diferenciar 
degut a la seva disposició en la pantalla, ja que aquests estan dissenyats de manera que no només 
no creien problemes de saturació cognitiva per a l'operari, sinó que, a més faciliti de forma ràpida i 
clara la identificació de quins són els elements a què haurà de prestar especial atenció. 

Els elements són els següents: 

 Logos i Navegacions 

 Capçalera 

 Sidebar Esquerre 

 Main Content 

 Sidebar Dret 

 Widgets sidebar Dret 

Pel que fa al contrast entre els elements, es recomana seguir les pautes d'accessibilitat per contingut 
web (Contrastos) (WCAG 2.0 Contrast Understanding) i sempre que es realitzi un canvi cromàtic, es 
recomana validar els nous valors assignats. 

Finalment, i com es comentarà més endavant molts dels elements que permeten interactuar amb el 
contingut es diferenciaran entre si per si són: d'acció directa sobre el contingut, accions que 
modifiquen l'estructura, o elements que es troben en estats actius. 
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8.3.1 CAPÇALERA 

La capçalera és l'espai reservat pels logotips, navegacions i la sub-capçalera (pestanyes de l'aplicació 
i cercador). Sempre que es realitzi un canvi de color a la capçalera, s'ha de tenir en compte que la 
gamma de color ha de ser neutra, i que en cap cas s'afegeixen colors dràstics o cridaners, ja que 
l'única funció de la capçalera és contextualitzar el seu contingut dins de l'aplicació. 

8.3.2 LOGOS I NAVEGACIONES 

Els logos i les navegacions, són elements que no han de destacar per sobre de la informació amb la 
qual l'operari interactuarà, i aquests han de compartir i mantenir el mateix estil durant el flux de 
navegació de l'aplicació. 

Mentre que les icones interiors poden canviar de color segons la seva interacció, els contenidors 
s'han de mantenir amb el color per omissió. En el cas en què el color de fons de la capçalera 
impedeixi que hi hagi un contrast notable, s'afegirà una vora de "1pt" a cadascun dels contenidors. 

8.3.3 SIDEBAR ESQUERRE 

El sidebar esquerre pot tenir dues aplicacions diferents. Mentre que una d'elles seria compartir el 
color amb la capçalera, una altra més precisa (i recomanada) és aplicar un color amb una tonalitat 
més fosca, el qual ajudarà a diferenciar el sidebar dels altres elements de l'estructura, a causa que, a 
diferència dels altres elements, el seu contingut estarà format per la navegació contextual. 

El sidebar s'ha de treballar independentment del color del bloc superior per al títol i per al botó de 
"collapse". Cal recordar que tots els elements compartits han de mantenir una coherència gràfica i 
han d'estar alineats visual i jeràrquicament. 

8.3.4 MAIN CONTENT 

Es recomana que el contingut principal es mantingui sense canvis de color, ja que és on es troben els 
elements de més interès per a l'operari i per aquest motiu ha de mantenir la major proporció de 
contrast possible. En aquesta pantalla és on es mostraran les severitats i els elements emergents, els 
quals han de ser fàcilment identificables. 

8.3.5 SIDEBAR DRET 

Aquest element ha de contenir els widgets (elements contextuals) de l'aplicació. Per a una major 
identificació i/o integració amb el contingut principal, el color de fons anirà en concordança. 
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8.3.6 GAMA CROMÀTICA 

En la següent taula s’identifiquen i especifiquen els colors i la seva utilitat. 

Element Style Descripció Color RGB  

User_defined_001 Fondo sidebar esquerre 247 / 247 / 247  

User_defined_002 Botones + Canvis estructura + Ratolí focus 128 / 128 / 135  

User_defined_003 Elements actius 35 / 166 / 196  

User_defined_004 Fondo sidebar dret 247 / 247 / 247  

User_defined_005 
Elements mostrant contingut (pestanyes + icones 
navegacions) 

128 / 128 / 135  

User_defined_006 Estat mouseover 121 / 168 / 181  

User_defined_008 Fondo títol sidebar  61 / 68 / 71  

User_defined_009 Títol sidebar + Text botons 255 / 255 / 255  

User_defined_010 Fondo Widgets 255 / 255/ 255  

User_defined_011 Fondo main content 244 / 244 / 244  

User_defined_012 Text Widgets 90 / 90 / 90  

User_defined_013 Fondo Capçalera 247 / 247 / 247  

User_defined_014 Fondo Logos + Navegacions 255 / 255 / 255  

 

8.3.7 ESTRUCTURES VISUALS 

A continuació, es mostra de forma visual i esquemàtica la relació que s'estableix entre els colors i la 
seva posició / jerarquia dins de l'estructura de l'aplicació. Aquest esquema servirà per interpretar de 
manera clara i ràpida els colors que s'utilitzen. 
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8.3.7.1 User Defined 001 

 

 

8.3.7.2 User Defined 002 
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8.3.7.3 User Defined 003 

 

 

 

8.3.7.4 User Defined 004 
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8.3.7.5 User Defined 005 

 

 

 

8.3.7.6 User Defined 006 
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8.3.7.7 User Defined 008 

 

 

 

8.3.7.8 User Defined 009 
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8.3.7.9 User Defined 010 

 

 

 

8.3.7.10 User Defined 011 
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8.3.7.11 User Defined 012 

 

 

 

8.3.7.12 User Defined 013 
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8.3.7.13 User Defined 014 

 

 

 

8.4 ICONOGRAFIA 

Per mantenir un caràcter exclusiu i diferenciador en l'aplicació, s'ha generat una iconografia que 
permet mantenir una coherència lineal i coherent al llarg de les pantalles. 

Aquesta iconografia es diferencia en diferents nivells, des de les aplicacions iconogràfiques de la 
capçalera, fins al contingut general. També s'han creat estils per definir les severitats. 

Tenint en compte la configuració de l'aplicació (que permet la seva visualització en dispositius mòbils), 
molts de les icones s'han realitzat tenint en compte les seves restriccions i / i limitacions en els camps 
de la interacció (esdeveniments touch). 

A continuació, es mostra el conjunt de algunes de les icones inclosos en l'aplicació. 
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8.5 PANTALLES 

8.5.1 ARBRE DE NAVEGACIÓ/CAPES 

En l'arbre de navegació apareixen el llistat de tots els túnels de la ciutat per a una ràpida navegació. 

A nivell de capes (informació visible en el GIS), el model de capes definit es: 

 Túnels 
o Túnel 1 
o Túnel 2 
o Túnel n 

 Vectors 
o Energia 
o Enllumenat 
o Ventilació 
o Comunicacions 
o Imatge 
o Incendis - PCI 
o Trànsit 
o Meteorologia 
o Drenatge 
o Intrusisme 
o Climatització sales tècniques 

 Transit 
o Estat del transit actual 
o Càmeres 

 Equipaments estratègics 
o Sanitari 
o Seguretat 
o Emergències 

8.5.2 GENERAL TÚNEL 

Aquesta es la pantalla d'explotació del túnel. Es representa el túnel amb una imatge i sobre d'aquesta 
imatge es representen tots els elements del túnel (ventiladors, pals SOS, semàfors, sensors, etc.) en 
la seva posició real normalment aquesta visualització cap en 1 sola pantalla. En el cas de que el túnel 
sigui molt llarg, aquest serà dividit en 2 o 3 parts i en la pantalla apareixerà una petita representació 
del túnel amb la secció seleccionada, des d'aquí es navegarà a una secció o una altra. 

Els elements son un icona representativa del element i a part de representar la seva ubicació 
representa els diferents estats del mateix. D'aquesta forma, des d'aquesta pantalla es te una visió 
general de l'estat del túnel i del estat de tots els seus elements. 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana
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Al prémer sobre qualsevol element apareixerà el 'faceplate' de gestió del element. Els 'faceplates' dels 
diferents elements tindran la mateixa estructura interna. 

Per altra banda, des d'aquesta pantalla també es podrà accedir a les següents pantalles: 

 Esquema unifilar del túnel 

 Pantalla gestió ventilació túnel 

 Pantalla gestió il·luminació túnel 

8.5.3 UNIFILAR 

Des de la pantalla d'explotació del túnel hi ha un icona per a poder accedir al esquema unifilar 
d'energia del túnel. L'esquema unifilar representarà tots els interruptors que disposin de contacte 
auxiliar per tal de poder transmetre el seu estat. 

Els estats dels interruptors que cal distingir son els següents: 

Obert: estat del interruptor obert per una situació de manteniment o manualment de 
manera controlada.  

Tancat: estat del interruptor tancat de manera normal i en estat d’operació 
correcta operació 

Disparo: estat del interruptor en situació anòmala o disparo 

Aquests estats han de ser representats gràficament amb interruptors oberts o tancats i identificats 
amb colors: 

  Obert: únicament el color del dibuix (negre, gris, etc...) 

  Tancat: Verd 

  Disparo: Vermell 

8.5.4 GESTIÓ ENERGÈTICA 

Pendent de definir. Disponible en pròximes versions del document. 

 

8.5.5 ESTAT SISTEMA 

Pendent de definir. Disponible en pròximes versions del document. 

 

8.6 USUARIS I ROLS 

Pendent de definir. Disponible en pròximes versions del document. 
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8.7 ALARMES 

8.7.1 DEFINICIÓ 

Les alarmes es classifiquen per nivell de prioritat. Existeixen 4 nivells d'alarma amb diferents 
significats de criticitat. Les alarmes de cada un d'aquests nivells podran estar alhora ordenats per 
subnivells. 

 Severitat 1: Alarma Crítica. Alarma a causa de la detecció de perill per a persones o equips o 
producte.  

 Severitat 2: Alarma Alta. Alarma que posa en perill l'operativa automàtica del procés.  

 Severitat 3: Alarma Mitjana. Pre alarma, avaries, seguretats o similars que no posen en perill 
ni el procés ni la integritat d'equips o persones.  

 Severitat 4: Alarma Baixa. Esdeveniments informatius.  

8.7.2 GESTIÓ ALARMES TEMPS REAL 

La funcionalitat bàsica es poder veure les alarmes en temps real, poder reconèixer-les i poder aplicar 
diferents filtres per a una correcta gestió de les mateixes. 

Per altra banda, si hi ha una alarma que indica que hi ha una averia d'algun equip, a part de 
reconèixer la alarma, s'ha de poder obrir un parte/incidència al software de manteniment (actualment 
Ingrid) per a que el personal de manteniment corresponent pugui realitzar les tasques oportunes per 
solucionar el problema. 

Els filtres disponibles per a les alarmes de temps real son: 

 Túnel 

 Vectors 

 Prioritat 

Les columnes que mostrarà el control d'alarmes i l'odre de les mateixes és: 

 Data i hora 

 Estat alarma 

 Túnel 

 Alarma (Tag) 

 Vector 

 Valor 

 Prioritat 

 Comentari 

8.7.3 GESTIÓ ALARMES HISTÒRIQUES 

L'aplicació SCADA permet consultar les alarmes històriques. Per a poder realitzar una correcta gestió 
de les mateixes, existeixen el següents filtres:  
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 Túnels 

 Vectors 

 Prioritat 

 Dates 

 Tipus d'element 

 Element específic 

Les columnes que mostrarà el control d'alarmes i l'odre de les mateixes és: 

 Data i hora generació alarma 

 Data i hora alarma reconeguda 

 Data i hora alarma tornada a valor inicial 

 Estat alarma 

 Túnel 

 Alarma (Tag) 

 Vector 

 Valor 

 Prioritat 

 Comentari 

8.8 HISTÒRICS 

Pendent de definir. Disponible en pròximes versions del document. 

 

8.9 MODEL 

Seguint la normativa PGTR_PL_002 – Capítol 4, i agafant el túnel de Camèlies com a exemple, el 
model de túnels queda: 
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8.10 PLANTILLES 

Seguint la normativa PGTR_PL_002 – Capítol 4, el model de derivació de les plantilles per a túnels 
queda. 

 

 

8.11 FUNCIONALITATS AVANÇADES 

8.11.1 FUNCIONAMENT PCI 

Sempre que es detecti un incendi ja sigui pel sistema de detecció lineal d'incendis o per la centraleta 
de detecció d'incendis apareixerà un pop-up a l'aplicació SCADA indicant la incidència per a que 
l'operador pugui prendre les accions corresponents. 

 

8.11.2 CREACIÓ I GESTIÓ DE PLANS 

Una de les funcionalitats claus de l'aplicació de telecontrol de túnels es la creació i gestió de plans. 

Un pla, es un conjunt de passos per a realitzar una tasca especifica en un túnel (tancar el túnel, 
incendi en el túnel, obrir un carril, etc.). Molts d'aquests plans estan descrits segons una normativa de 
seguretat, pero altres plans estan dissenyats per a realitzar tasques de manteniment. 

Els plans son creats en l'aplicació SCADA i emmagatzemats en una BBDD custom. Un cop validat un 
pla, aquest s'ha d'enviar al PLC per a poder executar-se. Tots els plans possibles de ser executats 
han d'estar prèviament enviats al PLC, per tant, la versió final del pla resideix tant en la BBDD com en 
el PLC. 
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Els plans s'emmagatzemen en el PLC mitjançant una estructura estàndard i definida, per a que 
independentment del que faci el pla i dels passos que aquest tingui pugui ser emmagatzemat en el 
PLC i posteriorment executat. 

El mòdul de creació i gestió de plans esta separat en 2 apartats mitjançant una pestanya: 

 Gestió 

 Execució 

 

8.11.2.1 Pantalla Gestió 

Pantalla per a crear, editar i gestionar tots els plans creats pels diferents túnels.  La pantalla esta 
dividida en 2 parts, segons es mostra en el següent esquema. 

 

 

Part superior - Selecció del pla 

En la part superior de la pantalla desprès de seleccionar el túnel apareixen tots els plans creats per a 
aquest túnel. La disposició dels elements en la part superior de la pantalla es la representada en 
l'esquema següent: 

 

1 - Selecció del pla 

2 - Detall del pla 
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 Selecció túnel: Un combobox on apareix el llistat del túnels disponibles. Al seleccionar un túnel 
es carreguen tots els plans associats a la graella de la part dreta. 
 

 Accions: Botons amb les diferents accions que es poden realitzar sobre els plans. Les accions 
disponibles son: 

o Crear  
o Duplicar  
o Editar/Modificar  
o Visualitzar 
o Eliminar 
o Validar 

 

 Graella de plans: Llistat de tots els plans associats al túnel seleccionat. La informació que 
apareixerà en aquesta graella és: 

o Pla: Identificador del pla 
o Descripció 
o Estat 

 Esborrany 
 Pendent de validar 
 Validat 

o Tipus 
 PAU 
 Manteniment 
 Transit 

o Pla descarregat en PLC 

 

Al seleccionar un pla i polsar sobre alguna de les accions aquestes es veuran reflectides en la part 
inferior de la pantalla. 

 

Part inferior - Detall del pla 

En la part inferior de la pantalla es poden crear, editar i visualitzar els plans. La disposició dels 
elements en la part inferior de la pantalla es la representada en l'esquema següent: 

 

 Selecció túnel 

 
Accions 

 
 

Graella amb els plans 
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 Mode edició: Botons amb les diferents accions que es poden realitzar quan un pla esta en 
mode edició/creació. Les accions disponibles son: 

o Afegir pas 
o Copiar 
o Enganxar 
o Eliminar 
o Moure pas 

 

 Opcions pas: Diferents desplegables amb els equips i ordres dels diferents elements 
disponibles en el túnel. Els desplegables disponibles son: 

o Equips  
o Ordre  
o Paràmetre 

 

 Detall dels passos: Llistat de tots els passos associats al pla seleccionat. La informació que 
apareixerà en aquesta graella és: 

o Pas 
o Equip 
o Ordre 
o Paràmetre 

 

8.11.2.2 Pantalla Execució 

Pantalla per executar qualsevol dels plans creats pels diferents túnels.  La pantalla esta dividida en 2 
parts, segons es mostra en el següent esquema. 

 
Mode edició  

 
 
 
 

Detall dels passos 

 
Opcions pas 
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Part superior - Selecció del pla 

En la part superior de la pantalla desprès de seleccionar el túnel apareixen tots els plans creats per a 
aquest túnel. La disposició dels elements en la part superior de la pantalla es la representada en 
l'esquema següent: 

 

 

 Selecció túnel: Un combobox on apareix el llistat del túnels disponibles. Al seleccionar un túnel 
es carreguen tots els plans associats al llistat de la part dreta. 
 

 Llistat de plans: Llistat de tots els plans associats al túnel seleccionat. 
 

 Executar Pla: Al prémer aquest botó apareix un pop-up preguntat si l'operador esta segur 
d'executar el pla seleccionat.  

Si es confirma l'execució del pla, el detall d'execució del pla es mostra en la part inferior de la 
pantalla. 

 Selecció túnel 

Executar Pla 

 
 

Llistat de plans 

 

1 - Selecció del pla 

2 - Detall del pla 
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Part inferior - Detall del pla 

En la part inferior de la pantalla es pot observar l'estat d'execució del pla. Apareixen tots els passos 
executats, els pendents d'executar i el percentatge d'execució. La disposició dels elements en la part 
inferior de la pantalla es la representada en l'esquema següent: 

 

 

 Execució del passos: Llistat de tots els passos del pla i el seu estat (realitzat, error, pendent, 
etc.).  
 

 Informació: Informació de l'execució del pla actual. 
o Operador que ha executat el pla 
o Hora d'inici del pla 
o Hora fi del pla 
o Percentatge d'execució del pla 

 

8.11.3 GESTIÓ D'ALERTES 

Avisos via SMS i veu quan es genera una incidència als operadors disponibles en aquell instant i en 
cas de ser necessari als diferents serveis d'emergència (bombers, policia, etc.). 

8.11.4 ENTORN D'ENTRENAMENT 

L'SCADA compta amb un túnel de simulació per a entrenar als operadors davant situacions de perill. 

8.11.5 PUNT 0 

Quan es detecta algun incendi indicar sobre el túnel quin es el punt de 0 oxigen per intentar controlar 
el foc i evitar aquest es propagui pel túnel. 

 
 
 
 

Execució del passos 

 
 
 
 

Informació 
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8.11.6 REPORTING 

Els informes que estan disponibles a l'aplicació SCADA per a la correcta explotació dels túnels son 
els definits a continuació: 

 

Informe Alarmes / incidències 

Descripció Totes les alarmes / incidències registrades en el sistema que provenen dels 
dispositius de camp. 

 

Informe Hores funcionament equips 

Descripció Informe amb les hores de funcionament dels diferents equips. La informació serà 
mostrada de format tabular i en gràfica per a veure l'evolució. 

 

Informe Consum energètic 

Descripció Dashboards del consum energètic del túnel. Pendent de definir que contindrà aquest 
informe. 

 

Informe Dades de transit 

Descripció Informe amb les dades de transit. Pendent de definir que contindrà aquest informe. 

 

Informe Variables generals de procés 

Descripció Informe realitzat amb Historian Client on l'usuari pot seleccionar la variable o variables 
i veure-les en format gràfic com evoluciona la variable. 

 

Informe Audit Trail 

Descripció Informe amb les accions realitzades pels diferents usuaris de l'aplicació. 
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Informe Històric esdeveniments túnel 

Descripció Informe amb els esdeveniments de tots els elements d'un túnel en concret de forma 

cronològica en un rang de temps determinat. Informació en format tabular. 

 Filtre: 

o Data i hora (inici - Fi) 

o Túnel 

o Vectors 

 

Informe Accident - Incident 

Descripció Informe amb les incidències obertes pels usuaris de l'SCADA a través de l'SCADA.  

 Filtre: 

o Túnel 

o Data i hora (inici - Fi) 

o Sentit 

o PK 

o Tipus accident/incident 

 Cas Accident de trànsit, seleccionar el tipus 

o Nivell activació 

o Tipus de vehicle 

o Tipus de víctima 

o Danys al túnel 

 

8.11.7 GESTIÓ DEL OPERADOR 

L'aplicació SCADA compta amb un parell de funcionalitats requerides per a la gestió dels operadors 
d'explotació del túnel. 

Els operadors han de poder deixar registrades totes les incidències i accidents detectats i per altra 
banda han de poder omplir el full "parte" de torn. 

A continuació es descriu el funcionament d'aquestes funcionalitats. 

Accident - Incident: 

 Obrir fitxa  

 Emmagatzemar les dades introduïdes en una BBDD 

 Informe de fitxes en un període de temps determinat. 
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La fitxa tindrà els següents camps 

 

Camps Opcions 

Referència Incidència Pendent de definir. 

Túnel Desplegable amb els túnels 

Sentit Desplegable amb les opcions: 

 Ascendent 

 Descendent 

 Besos 

 Llobregat 

 Ambdós sentits 

Ubicació Desplegable amb les opcions: 

 Tub 

 Accés 

PK Camp lliure on indicar el pk 

Altre dada d'ubicació Camp lliure 

Dia Calendari on seleccionar el dia 

Hora Camp on introduir l'hora 

Tipus incident/accident 

(El camp ha de ser ampliable) 

Desplegable amb les opcions: 

 Vianants al túnel 

 Bicicletes 

 Obstacle a la via 

 Animal viu al túnel 

 Vehicle sentit contrari 

 Accident de trànsit (Altre desplegable) 

 Vehicle aturat, avariat o conductor indisposat 

 Paviment lliscant 

 Vessament o fuita de producte 

 Incendi 

 Manifestacions o desordre públic 

 Bomba o atemptat 

 Vandalisme o robatori 

 Meteorologia adversa 

 Alta concentració de gasos i/o opacitat 
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 Nivells excessius de gasos 

 Activació pla extern 

Tipuslogia accident de 
trànsit 

Desplegable amb les opcions: 

 Caiguda moto 

 Col·lisió vehicles per "alcance" 

 Col·lisió vehicles 

 Col·lisió contra infraestructura 

 Atropellament 

Nº de vehicles afectats Camp lliure 

Tipus de vehicles Desplegable amb les opcions (es pot seleccionar més d'una opció): 

 Bicicletes 

 Ciclomotor 

 Motos 

 Turismes 

 Furgonetes 

 Autobús / autocar 

 Vehicle pesat 

 Vehicle MMPP 

 Altres vehicles 

Víctimes Desplegable amb les opcions: 

 Sense víctimes 

 Amb víctimes 

 Múltiple víctimes o transport colectiu 

Nº persones il·leses Camp lliure 

Nº persones ferides lleus Camp lliure 

Nº persones ferides greus Camp lliure 

Nº persones mortes Camp lliure 

Danys túnel Desplegable amb les opcions: 

 Si 

 No 

Trucada 112 Desplegable amb les opcions: 

 Si 

 No 

Hora trucada 112 Camp on introduir l'hora 
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Nivell activació PAU Desplegable amb les opcions: 

 No activa PAU 

 Incident 

 Alerta 

 Emergència Parcial 

 Emergència General 

Comentaris addicionals Camp lliure on detallar: 

 Causa accident (detallat) 

 Vehicles i víctimes en cadascun 

 Pla activat general 

O qualsevol altre informació relevant per part del operador. 

Nº fitxa protocol Camp on introduir numero de fitxa del protocol 

Camp lliure 1 Camp lliure preparat per a possible ampliació futura. 

Camp lliure 2 Camp lliure preparat per a possible ampliació futura. 

Camp lliure 3 Camp lliure preparat per a possible ampliació futura. 

Camp lliure 4 Camp lliure preparat per a possible ampliació futura. 

 

Full torn: 

 Obrir fitxa. 

 Emmagatzemar les dades introduïdes en una BBDD 

 Visualitzar fulls torn, imprimir, etc. 

La fitxa tindrà els següents camps: 

Camps Opcions 

Nº referència fitxa Pendent de definir. 

Nom Camp lliure 

Càrrec Camp lliure 

Dia Calendari on seleccionar el dia 

Torn Desplegable amb les opcions: 

 Mati 
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 Tarda 

 Nit 

Hores de servei (Inici, Fi) 2 Camps on introduir l'hora, un per l’inici i un altre pel fi 

Actuacions realitzades (Títol de la secció, els camps es mostren a continuació) 

Referencia interna actuació Camp lliure 

Túnel Desplegable amb els túnels 

Sentit Desplegable amb les opcions: 

 Ascendent 

 Descendent 

 Besos 

 Llobregat 

 Ambdós sentits 

Ubicació Desplegable amb les opcions: 

 Tub 

 Accés 

PK Camp lliure on indicar el pk 

Tipus actuació Camp lliure 

Causa actuació Desplegable amb les opcions: 

 Per incidents/accidents 

 Per comprovació/verificació sistemes 

 Per assistència a manteniment 

 Altres causes 

Definició/Explicació Camp lliure 

Hora Inici Camp on introduir l'hora 

Hora Tancament/Pendent Camp on introduir l'hora 

Fitxa auxiliar? Desplegable amb les opcions: 

 Si 

 No 

Referencia fitxa auxiliar Camp lliure 

Observacions/detall Camp lliure 

Avaries/Incidències en aplicatius o sistemes (Títol de la secció, els camps es mostren a 



 

 

Ecologia Urbana 

 
   

 
   

Pàg. 136 de 143 

continuació) 

Hora detecció Camp on introduir l'hora 

Identificació/ubicació Camp lliure 

Referencia equip Camp lliure 

Descripció incidència Camp lliure 

Observacions/detall Camp lliure 

Altres fets relevants (Títol de la secció, els camps es mostren a continuació) 

Hora detecció Camp on introduir l'hora 

Identificació/ubicació Camp lliure 

Referencia Camp lliure 

Descripció incidència Camp lliure 

Observacions/detall Camp lliure 

Trucades (Títol de la secció, els camps es mostren a continuació) 

Tipus de trucada Desplegable amb les opcions: 

 Rebuda 

 Realitzada 

Hora Camp on introduir l'hora 

Nom Camp lliure 

Càrrec Camp lliure 

Empresa Camp lliure 

Motiu trucada Camp lliure 

Actuacions derivades Camp lliure 

Observacions/detall Camp lliure 
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8.11.8 GESTIÓ DOCUMENTAL DE TÚNELS 

Des de l'aplicació SCADA, es pot gestionar tota la documentació associada a túnels: 

 Manual d'explotació de túnels 

 PAU 

 Plans 

 Manual d'usuari aplicació SCADA 

 Plànols del túnel 

 Esquemes elèctrics 

 Etc. 

Aquesta documentació es pot visualitzar i en cas necessari també es pot imprimir.  

 

8.11.9 KPIS 

8.11.9.1 Mode degradat 

En funció d'una sèrie de condicions (elements que no funcionen o no estan disponibles) indicar que el 
túnel es troba en mode degradat. 

Pendent de definir. Disponible en pròximes versions del document. 

 

8.11.9.2 Índex de seguretat del túnel 

Pendent de definir. Disponible en pròximes versions del document. 

  



 

 

Ecologia Urbana 

 
   

 
   

Pàg. 138 de 143 

9 PLC 

Aquest apartat del document te la finalitat de detallar de forma explícita el model i l’estàndard de 
programació a utilitzat en la integració del sistema de control en el túnels de Barcelona. 

L’explicació de la programació es centra inicialment en conceptes generals i posteriorment es 
detallada per objecte/circuit a integrar en el sistema de supervisió i gestió. 

9.1 PROGRAMACIÓ UTILITZADA 

La programació utilitzada en la integració es basarà en tres llenguatges diferents: 

 Text estructurat 

 Blocs de funcions 

 SFC (Funcions seqüencials) 

9.1.1 TEXT ESTRUCTURAT 

El llenguatge de text estructurat utilitza la definició de variables per identificar entrades i sortides de 
dispositius de camp i qualsevol altra variable creada internament. 

És un llenguatge d'alt nivell que permet la programació estructurada, la qual cosa permet que moltes 
tasques complexes puguin ser dividides en unitats més petites. Fer servir subrutines per dur a terme 
diferents parts de les funcions de control i pas de paràmetres i valors entre les diferents seccions del 
programa. 

La programació de text estructurat s'utilitzarà per dur a terme el control de tots els circuits formant un 
bloc estàndard per poder ser replicada a altres objectes. 

9.1.2 BLOCS DE FUNCIONS 

És un llenguatge gràfic que permet a l'usuari programar elements (bloc de funcions del PLC) de tal 
manera que ells apareixen interconnectats de la mateixa manera que un circuit elèctric. A l'usuari els 
permet construir els seus propis blocs de funcions, d'acord amb els requeriments del programa de 
control. 

Cada bloc de funció fa referència a un equip dins el sistema de control on la programació interna serà 
estàndard i en text estructurat. 

9.1.3 SFC (FUNCIONS SEQÜENCIALS) 

És un llenguatge gràfic que proveeix una representació diagramàtica de seqüències de control en un 
programa. Es pot organitzar els subprogrames o subrutines que formen el programa de control. 

 

Aquest llenguatge s'ha escollit per dur a terme l'execució dels plans ja que és útil per a operacions de 
control seqüencial, on un programa flueix d'un punt a un altre una vegada que una condició ha estat 
complerta. 
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El marc de programació de SFC conté tres principals elements: 

• Passos (etapes) 
• Transicions (condicions) 
• Accions 

9.2 ESTRUCTURA COMÚ 

La programació realitzada pel control de la instal·lació al túnel consta de part de programa comú per a 
tots els dispositius duta a terme amb punters. Aquest tipus de programació fa que la CPU no 
consumeixi tants recursos i pugui anar més alliberada tant en memòria utilitzada com a temps de 
cicle. 

9.2.1 ORDRES DE SCADA 

Cada element tindrà una posició definida dins del mapa de memòria del PLC. Les entrades d'aquest 
objecte són el nombre de màquina i el tipus d'ordre a executar, al qual anomenarem número d'ordre. 

Els números de màquina associats a cada element quedaran definits en l’Excel de mapa de memòria 
del PLC. 

9.2.2 MANTENIMENTS 

Cada equip té l'opció de posar en manteniment, el bit 1 de la paraula d'estats permet a l’SCADA 
saber si un equip està o no en manteniment ja sigui per motius d'avaria reconeguda per l'usuari o 
altres. 

Aquesta opció permet a l'operador de SCADA tenir constància que un equip està en tasques de 
manteniment sense rebre alarma constant en el sistema de supervisió i sense activar equips físics de 
la instal·lació. 

9.3 CIRCUITS A INTEGRAR 

Aquest apartat s’anirà ampliant en futures versions del document. 

9.3.1 CPU 

L'objecte CPU té com a finalitat enviar al sistema de supervisió la informació referent a l'estat de 
l'equip. Les dades principals serien: 

• Data i hora 
• Estat Run / Stop de la CPU 
• KeepAlive: bit necessari per saber si hi ha comunicació amb la CPU 

 

La data i hora de la CPU a part de mostrar-se es pot sincronitzar amb l'hora del servidor que conté 
l’SCADA. 

En la paraula d'estats de l'objecte CPU s'informarà de l'estat de l'equip activant una alarma quan 
canviï el seu estat a Stop. 
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El KeepAlive és l'encarregat d'informar al sistema de supervisió si hi ha comunicació correcta. 
Aquesta variable és un valor que en cada cicle del processador suma un a la dada, si durant 30 
segons l’SCADA detecta que aquesta dada no augmenta ha d'informar d'un error de comunicacions 
perquè l'usuari ho detecti. 

9.3.2 PERIFÈRIA 

En la instal·lació física es troben diferents bastidors amb una targeta de comunicacions, per detectar 
que la comunicació entre la CPU i la perifèria és correcta, es porta a terme una programació entre 
equips amb un KeepAlive per detectar fallida en les comunicacions. 

 

Hi ha una paraula d'estat on es mostra la informació de comunicació correcta. Quant hi ha una fallida 
en les comunicacions en la paraula d'alarmes s'activa una alarma informant a l'usuari. 
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10 GLOSSARI 

Historian Client 

Eines d'anàlisi de dades de Wonderware. 

 

Application Object 

És un objecte de Wonderware Application Server que representa algun element de l'aplicació (física o 
lògica). 

 

Àrea 

És un objecte de Wonderware Application Server que agrupa les diferents instàncies segons el model 
lògic que s'aplica al projecte. 

 

Bootstrap 

Són els serveis mínims de Wonderware Application Server necessaris per poder desplegar les 
instàncies de la nostra galàxia sobre un equip. 

 

DAServer / OPCServer 

Servidor (driver) de Wonderware per establir comunicacions (I/O) amb dispositius externs. 

 

DIObject 

És un objecte de Wonderware Application Server que representa la comunicació amb dispositius 
externs, que ens ajuden a realitzar la integració amb qualsevol dispositiu de planta. Fan la funció de 
traductors entre la resta d'objectes de la galàxia (protocol MX) i els dispositius externs (DDE, 
SuiteLink, OPC, MODBUS, Profibus, etc.) 

 

Engine 

És un objecte de Wonderware Application Server que realitza la funció de motor de l'aplicació, 
encarregant-se de llançar tots els processos que executen la lògica programada dins els objectes 
continguts en ell. 

 

Framework 

En el desenvolupament de software, un framework és una estructura de suport sobre la qual un altre 
projecte de software pot ser organitzat i desenvolupat. Un framework també és considerat com el 
conjunt de processos i tecnologies usats per resoldre un problema complex. 
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Galàxia 

En termes de Wonderware, és una aplicació que ens permet crear un espai unificat de noms lògics, 
que amb una col·lecció d'objectes permeten crear un sistema d'automatització. 

 

GR (Galaxy Repository) 

És el component de Wonderware Application Server que permet emmagatzemar galàxies en una 
base de dades i desplegar les instàncies creades en una galàxia. 

 

IDE (Integrated Development Environment) 

És l'entorn de desenvolupament de Wonderware Application Server que permet modificar el contingut 
d'una galàxia, tant a nivell de desenvolupament d'objectes com a nivell d'execució dels mateixos. 

 

Instància (instance) 

En termes de Wonderware és la representació única d'una plantilla on especifiquem les 
característiques que la diferencien de la resta d'instàncies. 

 

InTouch 

Producte de Wonderware que realitza les funcions de node de visualització i/o estació d'operador. 

 

KPI (Key Performance Indicator) 

Són indicadors de rendiment per al control d'aspectes concrets del negoci. 

 

LogViewer 

Eina de Wonderware que registra tota la informació relativa als productes Wonderware sobre l'activitat 
que ocorre a l'ordinador. 

 

OPC (OLE for Process Control) 

És un estàndard de comunicació en el camp del control i supervisió de processos. 

 

Plantilla (template) 

En termes de Wonderware és el motlle o prototip que es crea mitjançant abstracció, on es defineixen 
els atributs i les accions comunes a una entitat. 

 

Platform 



 

 

Ecologia Urbana 
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És un objecte de Wonderware Application Server amb les infraestructures bàsiques que permeten 
integrar ordinadors dins d'una galàxia. 

 

SCADA 

Acrònim de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisió, Control i Adquisició de Dades) .Un 
SCADA és un sistema basat en computadors que permet supervisar i controlar a distància una 
instal·lació de qualsevol tipus. 

 

SMC (System Management Console) 

Eina de Wonderware per realitzar tasques d'administració, manteniment i diagnòstic centralitzat dels 
diferents components que formen part de la System Platform. 

 

SQL (Structured Query Language) 

És un llenguatge estàndard de comunicació amb bases de dades. (L Server, MySQL ...). 

 

Wonderware Application Server 

Producte de Wonderware per a la implantació de sistemes SCADA (Supervisory, Control and Data 
Adquisition) basat en l'aplicació de Tecnologia Orientada a Objectes, creant aplicacions d'altes 
prestacions, redundants, escalables i fàcilment mantenibles i extensibles. 

 

Wonderware Historian 

Component de Wonderware dissenyat per recopilar una àmplia varietat de dades d'operacions a 
màxima resolució i taxes de dades molt altes, emmagatzemar aquestes dades durant un llarg període 
de temps, i finalment lliurar-los per a reportatges, anàlisi i visualització. 

 

Wonderware Information Server 

Component de Wonderware que ofereix una solució Web única per a presentar i afegir dades de 
producció i eficiència en Internet o en la Intranet de la companyia. 

 

wwalmdb 

Base de dades Wonderware on s'emmagatzemen les Alarmes. 

 

.NET 

.NET És una plataforma de desenvolupament de software amb èmfasi en la transparència de xarxes, 
amb independència de la plataforma de hardware i que permet un ràpid desenvolupament 
d'aplicacions. 


