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RESUM  

Aquest projecte consisteix en el disseny i construcció d’un dispositiu electrònic 
capaç de regular la velocitat d’un motor DC comunicant-se per Ethernet i en la 
implementació d’un software de supervisió i control de l’esmentat dispositiu. 

El dispositiu electrònic està realitzat en base a un microcontrolador PIC, realitza 
els algorismes de regulació PID i TOT/RES i es comunica per Ethernet mitjançant 
els protocols IP i UDP. El software de supervisió i control està implementat en 
LabVIEW, utilitzant-se per indicar al dispositiu la consigna de velocitat, visualitzar 
l’evolució de la velocitat i si es vol, per realitzar la regulació des del PC, enviant 
el nivell d’acció en comptes de la consigna. 

RESUMEN  

Este proyecto consiste en el diseño y construcción de un dispositivo electrónico 
capaz de regular la velocidad de un motor DC comunicándose por Ethernet y en 
la implementación de un software de supervisión y control de dicho dispositivo. 

El dispositivo electrónico está realizado en base a un microcontrolador PIC, 
realiza los algoritmos de regulación PID y TODO/NADA y se comunica por 
Ethernet mediante los protocolos IP y UDP. El software de supervisión y control 
está implementado con LabVIEW, utilizándose para indicar al dispositivo la 
consigna de velocidad, visualizar la evolución de la velocidad y si se quiere, para 
realizar la regulación desde el PC, enviando el nivel de acción en vez de la 
consigna. 

ABSTRACT 

This project consists on the design and construction of an electronic device 
capable of controlling the speed of a DC motor while communicating by Ethernet 
and on the implementation of a supervision and control software of the 
mentioned device. 

The electronic device is based on a PIC microcontroller, it makes the PID and 
ON/OFF control algorithms and communicates by Ethernet using the IP and UDP 
protocols. The supervision and control software is implemented with LabVIEW, 
being used for indicating to the device the speed reference, for seeing the speed 
evolution and if you want, for making the speed control, sending the action level 
instead of the speed reference. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

1.1. Introducció i objectius 
L’objectiu d’aquest projecte consisteix en realitzar un dispositiu electrònic capaç 
de comunicar-se amb un PC mitjançant el sistema de comunicació Ethernet i de 
realitzar un sistema de control de velocitat d’un motor. La unió dels dos objectius 
pot resultar en un sistema de control de velocitat en el qual el PC actuï com a 
supervisor, introduint consignes i visualitzant la resposta del procés, o fins i tot 
actuï directament com a regulador, enviant per Ethernet les ordres d’actuació. 

Un dispositiu d’aquestes característiques pot tenir diverses aplicacions i finalitats, 
tant industrials com docents. En el món industrial, el fet de poder actuar sobre 
un procés a distància és cada dia més present, cosa que demostra el fet que 
cada cop hi hagi més dispositius de control amb diverses interfícies de 
comunicació (Ethernet, wi-fi, GSM,...). La idea del dispositiu a realitzar amb 
aquest projecte podria ser la d’un producte industrial, però de fet s’ha realitzat 
amb una finalitat docent, com pot ser la realització d’un laboratori virtual.  

Així doncs, la intenció és realitzar un sistema de control el qual es pugui 
configurar i supervisar de forma remota per tal d’observar les diferents respostes 
del procés en variar paràmetres com el tipus de regulador, la utilització o no de 
llaç de realimentació o la utilització del PC o del propi dispositiu com a regulador. 

1.2. Antecedents 
La comunicació a través d’Ethernet no és una tecnologia molt moderna (dècada 
dels 70), i per tant, fa molts anys que s’utilitza, tant en el món informàtic com en 
el món industrial.  

Des de fa anys, hi ha industries que controlen processos mitjançant un PC 
industrial, el qual pot tenir connexió Ethernet, i per tant, rebre ordres de forma 
remota. Aquests dispositius, però, són cars, ja que tenen una alta capacitat de 
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processament, una característica que no és necessària per al control de 
processos senzills.  

Actualment, però, la majoria de dispositius amb connexió Ethernet no estan 
formats per un PC industrial, sinó que estan controlats per microcontroladors i 
incorporen transceptors Ethernet integrats. Aquests darrers productes són 
relativament moderns i ofereixen bones prestacions a baix cost. Això ha permès 
la creació de dispositius de control de processos a través d’Ethernet a un cost 
assequible. 

Un exemple d’aquests dispositius és el controlador de motors DC a través 
d’Ethernet Fmod-IPDCMOT 48/1.5 de l’empresa FiveCo. Aquest dispositiu és un 
controlador industrial per a qualsevol model de motor DC fins a 48V i 1.5A. El 
dispositiu es controla i configura a través d’Ethernet, utilitzant els protocols de 
comunicació TCP/IP i HTTP, els quals permeten accedir a la interfície del 
dispositiu mitjançant un explorador d’Internet. Entre altres opcions de 
configuració, el dispositiu Fmod-IPDCMOT 48/1.5 permet controlar velocitat i 
posició i permet configurar els paràmetres de la regulació PID. 

 

Figura 1. Controlador Fmod-IPDCMOT 48/1.5 
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CAPÍTOL 2: 

ENGINYERIA DE 

CONCEPCIÓ 

En aquest capítol s’exposen i discuteixen alguns dels diversos conceptes 
necessaris per poder decidir com realitzar el projecte. En primer lloc es realitza 
una introducció teòrica sobre aspectes de comunicacions, regulació i el software 
de supervisió per tal del poder comparar algunes alternatives de 
desenvolupament, i finalment, realitzar el plantejament general de com es 
desenvoluparà el projecte. 

2.1. Aspectes de comunicacions 

2.1.1. La pila OSI de comunicacions 

La pila OSI (‘Open Systems Interconnection’) és un model de referència que 
defineix les normes que han de complir els sistemes de comunicació per 
l’intercanvi d’informació entre equips de diversos fabricants. Aquest estàndard, 
aprovat per la organització ISO (International Standard Organization) divideix 
l’estructura d’un equip de comunicació en diversos nivells o capes i determina 
com s’han de relacionar entre ells. Els diversos nivells són: 1. Físic; 2. Enllaç; 3. 
Xarxa; 4. Transport; 5. Sessió; 6. Presentació; 7. Aplicació. 

Nivell 1. Físic: El nivell físic s’encarrega de la transmissió física entre dos 
dispositius. Defineix paràmetres físics com el medi (cable de coure, fibra òptica, 
infrarojos, radiofreqüència...), el tipus de cable i les seves característiques, els 
nivells de tensió, el tipus de codificació, mètodes de correcció d’errors (paritat, 
checksum, hamming...) o la freqüència i amplada dels polsos. Alguns exemples 
de protocols que treballen a aquest nivell poden ser RS-232 i RS-485. 

Nivell 2. Enllaç: El nivell d’enllaç s’encarrega de que la transmissió de les dades 
sigui correcta, és a dir, que el missatge arribi al seu destí. Per això, defineix la 
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forma o tamany de les diferents trames de comunicació (datagrames) i estableix 
connexions entre origen i destí per tal que es transmetin de forma segura. 
Aquesta capa es pot dividir en dos subnivells: el subnivell MAC (Medium Access 
Control), que regula l’accés al medi i el subnivell LLC (Link Layer Control), que fa 
d’intermedi entre el subnivell MAC i el nivell de xarxa. 

Nivell 3. Xarxa: Aquest nivell serveix per dirigir i encaminar el missatge entre 
dos nodes que no estan directament connectats. Mitjançant routers o 
encaminadors, en aquest nivell es decideix el camí que ha de seguir un missatge 
per arribar al seu destí. Un dels principals protocols de xarxa és el protocol IP 
(Internet Protocol). 

Nivell 4. Transport: El nivell de transport s’encarrega, principalment, 
d’assegurar la fiabilitat en la transmissió de missatges. En aquest nivell, grans 
paquets d’informació procedents de capes superiors (més complexes i ambigües) 
són dividits i encapsulats en missatges més petits i manejables que es puguin 
transmetre al nivell de xarxa (protocols molt més senzills i definits). A més, 
alguns dels protocols de transport comproven i asseguren que la seva 
transmissió sigui correcta, tornant a enviar, si es donés el cas, el missatge 
perdut. Els principals protocols de transport són TCP (Transmission Control 
Protocol) i UDP (User Datagram Protocol). 

Nivell 5. Sessió: El nivell de sessió s’encarrega de mantenir i sincronitzar el 
diàleg entre els nivells de presentació dels dos equips de comunicació. De fet, 
aquest és potser el nivell de la pila OSI amb menys importància i funcionalitat. 

Nivell 6. Presentació: El nivell de presentació s’encarrega de la representació 
de la informació rebuda, de forma que les diferències entre la representació de 
caràcters o la forma de manejar la informació dels dos equips de comunicació no 
representi un problema. 

Nivell 7. Aplicació: Finalment, en el nivell d’aplicació trobem els diversos 
protocols o aplicacions software que realitzen la comunicació de dades, 
interactuant amb les diferents processos del sistema. A més, en el cas que sigui 
necessari, mostren les dades rebudes a l’usuari. En aquest nivell hi ha una gran 
varietat de protocols com són HTTP, FTP, SMTP, Telnet o DNS. 

 

Figura 2. Pila OSI de comunicacions 
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Tot i que el model de referència OSI intenta establir un estàndard que haurien de 
seguir tots els sistemes de comunicació, a la pràctica en poques ocasions aquest 
s’aplica estrictament. Els tres nivells superiors (sessió, presentació i aplicació) 
tenen una frontera ambigua i sovint un mateix protocol executa la funció de 
totes tres.  

Un altre nivell que no s’aplica estrictament és el subnivell LLC el qual en moltes 
ocasions no s’utilitza. Protocols tant utilitzats com Ethernet ometen aquest 
subnivell i uneixen directament el subnivell MAC amb el nivell de Xarxa. 

2.1.2. Protocol Ethernet 

Ethernet és un estàndard de xarxes de computadors que treballa al nivell Físic 
(Nivell 1) i a nivell d’Enllaç (Nivell 2). Ethernet defineix les característiques de 
cablejat, nivells de la senyal (tensions i freqüències), encapsulament de les 
dades i mètode d’accés al medi. 

El protocol Ethernet, creat a la dècada dels 70, es va prendre com a base per a 
l’estàndard IEEE 802.3, en el qual hi ha molt poques variacions, i per això, 
moltes vegades es consideren IEEE 802.3 i Ethernet com a sinònims. 

Al nivell d’enllaç d’Ethernet, aquest protocol es defineix l’encapsulament de 
les dades i el mètode d’accés al medi. De fet, l’encapsulament forma part de la 
subcapa MAC i per això, en el cas d’Ethernet es coneix com a protocol o 
encapsulament MAC. És en la definició d’aquest encapsulament on apareixen les 
poques diferències entre IEEE 802.3 i Ethernet. 

 

Figura 3. Encapsulament Ethernet 

 

Figura 4. Encapsulament IEEE 802.3 

• Preàmbul: El preàmbul consisteix en un patró alternant de 1 i 0 que 
serveix per establir sincronisme entre emissor i receptor i per indicar que 
s’està enviant una trama. 

• SOF (Start Of Frame): El SOF és un byte que indica el final del preàmbul 
i inici de la direcció de destí. Aquest byte continua el patró del preàmbul 
però acaba amb dos bits a 1 seguits (10101011b).  
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• Direcció destí: Aquesta direcció indica qui és el destinatari de la trama de 
dades. Aquest número és el que es coneix com a direcció MAC i consisteix 
en un número de 6 bytes únic a nivell mundial que identifica el transceptor 
Ethernet. Aquest número està assignat de fabrica i regulat per organismes 
internacionals. 

• Direcció font: És la direcció MAC de l’aparell emissor. 

• Longitud/Tipus: En l’encapsulament Ethernet aquest camp de 2 bytes 
indica la longitud de la trama, comptant tant informació com la capçalera. 
En el cas de IEEE 802.3, aquest camp indica el protocol de nivell superior 
associat a la trama de dades (p. ex. 0800 per al protocol IP). 

• Dades + Farciment: Aquest és el camp de les dades a transmetre i ha de 
tenir una llargada entre 46 i 1500 bytes. La llargada mínima està causada 
pel mètode d’accés al medi CSMA/CD, ja que en trames massa curtes no 
seria possible detectar una col·lisió. En cas que el tamany de les dades a 
transmetre sigui inferior a 46, s’afegeixen bytes de farciment fins a arribar 
a aquest valor. 

• CRC: Aquest camp consisteix en 4 bytes de comprovació d’errors 
mitjançant el mètode CRC (Cyclic Redundance Code).  

Una altre de les definicions importants a nivell d’enllaç és el funcionament del 
mètode d’accés al medi CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Detection), és a dir, Accés Múltiple per Sensat de Portadora amb Detecció de 
Col·lisió.  

En aquest mètode, abans de transmetre l’emissor “escolta” el canal de 
transmissió i comprova si està ocupat. En el cas que ho estigui espera un temps i 
ho torna a provar, repetint el procés fins que el canal estigui lliure.  

Quan el canal està lliure envia la trama d’informació i comprova si hi ha hagut 
col·lisió amb algun altre emissor que hagi començat a enviar al mateix temps. En 
aquest cas, s’envia uns bits específics per informar als altres transmissors que hi 
ha hagut una col·lisió i s’espera un temps pseudo-aleatori abans de tornar a 
enviar. Si després d’esperar el temps aleatori es tornés a col·lisionar aquest 
procés s’aniria repetint fins a 15 vegades, moment en el qual es desestimaria el 
missatge. 

El temps pseudo-aleatori que esperen els transmissors després d’una col·lisió 
està determinat per l’algoritme de BEB, segons el qual el temps que han 
d’esperar és: 

 sRtespera μ2,51⋅=  (1) 

on R és un nombre enter aleatori escollit del grup següent  

 ( ){ }12 −k  (2) 

En el qual k és el nombre vegades que s’ha intentat transmetre la trama de 
dades i s’ha col·lisionat. 

Una de les principals característiques del nivell físic d’Ethernet és que la 
informació es transmet en banda base, és a dir, sense modulació, però amb una 
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codificació Manchester. Ethernet és un sistema asíncron, que per tant, no 
transmet una senyal de rellotge mitjançant un cable auxiliar i per això s’ha 
d’utilitzar algun altre mètode per mantenir el sincronisme entre els diferents 
equips. És per aquest motiu que s’utilitza aquest tipus de codificació, ja que, de 
forma implícita, introdueix la senyal de rellotge dins la senyal d’informació. 

La codificació Manchester consisteix en transmetre un flanc ascendent de 0 a 1 a 
la meitat del bit amb informació 1 i un flanc descendent de 0 a 1 a meitat del bit 
amb informació 0. D’aquesta forma i mitjançant un PLL (Phase Lock Loop) es pot 
recuperar la senyal d’informació i la senyal de rellotge de l’emissor. 

 

Figura 5. Codificació Manchester segons el protocol IEEE 802.3 

A la capa física d’Ethernet també està definida la topologia, velocitat i el tipus de 
cable, però no és una definició única, ja que hi ha diverses especificacions 
Ethernet.  

Les especificacions més antigues utilitzaven topologies de bus físic i cable 
coaxial, però actualment només s’utilitza topologia en estrella i cables de parell 
trenat o fibra òptica. La velocitat de connexió pot ser de 10, 100 o fins i tot 
1000Mbps (Gigabit Ethernet). 

2.1.3. Protocols TCP/IP 

La pila o stack TCP/IP consisteix en un conjunt de protocols de nivell 3 (xarxa), 4 
(transport) i 7 (aplicació), utilitzats a nivell global, ja que Internet es basa en 
aquests protocols. 

Tot i que la pila TCP/IP està formada per molts protocols, els més importants són 
el protocol IP (Internet Protocol), el protocol TCP (Transfer Control Protocol), i el 
protocol UDP (User Datagram Protocol).  

Alguns d’aquests altres protocols són: Nivell de Xarxa: ARP, ICMP, IGMP...; Nivell 
d’Aplicació: HTTP, FTP, SMTP, TELNET, SNMP, DNS,... 

IP (Internet Protocol): El protocol IP o Protocol Internet és un protocol de 
nivell 3 no orientat a connexió que s’utilitza en la comunicació de paquets a 
través d’una xarxa. En aquest protocol les dades s’envien en paquets o 
datagrames IP, els quals, igual que en el protocol MAC, porten una capçalera que 
els identifica.  

Un dels principals motius del gran èxit del protocol IP rau en que aquest és un 
protocol enrutable, és a dir, un enrutador que uneixi diferents subxarxes pot 
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rebre un datagrama IP procedent de la subxarxa A i enviar-lo cap al seu 
destinatari de la subxarxa B. 

El servei que ofereix el protocol IP és considerat un sistema de datagrames no 
fiable, ja que no comprova que les dades arribin al seu destí. L’únic sistema de 
seguretat consisteix és un checksum1 de la capçalera, però no de les dades. 

 

Figura 6. Encapsulament d’un datagrama IP 

• Version: Identifica la versió de protocol IP. La versió actual utilitzada a 
Internet és IPv4, on l’adreça IP està formada per 4 bytes, tot i que també 
existeix IPv6, la qual té adreces IP de 6 bytes.  

• IHL (Internet Header Lenght): Indica la longitud de la capçalera en 
paraules de 32 bits. 

• Type of Service: Relacionat amb prioritats especials d’enrutament en la 
tecnologia QoS (Quality of Service). 

• Total Lenght: Longitud total del datagrama, en bytes, comptant 
capçalera i dades. 

• Identification: Quan un paquet és massa gran per cabre en un 
datagrama IP és trossejat i repartit en diferents paquets. Aquest número 
serveix per identificar els diferents datagrames que formen part del mateix 
paquet.  

• Flags: Bits de configuració diversa (reservat, permís de fragmentació i 
més fragments per arribar). 

• Fragment Offset: En un paquet fragmentat, aquest número indica en 
quina posició (en bytes) s’ha d’ensamblar el datagrama rebut. 

                                       

1  Un checksum o suma de verificació consisteix en operació matemàtica amb el valor dels bytes 
del missatge per tal de comprovar, a la recepció, que el missatge ha arribat correctament. 
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• Time to Live (TTL): Indica el número d’enrutadors o routers pels quals 
pot passar abans de ser descartat com a datagrama perdut. 

• Protocol: Indica el protocol de nivell superior de les dades (normalment, 
TCP o UDP). 

• Header Checksum: Checksum o suma de comprovació de la capçalera. 
Operació matemàtica feta a partir dels bits de la capçalera, que serveix 
per comprovar, quan es rep el datagrama, que la informació que conté no 
està malmesa (almenys la de la capçalera). 

• Source IP Address: Adreça IP origen o de l’emissor. Aquesta adreça és 
assignada per l’administrador de la xarxa i identifica els diferents usuaris 
de la xarxa. A diferència de l’adreça MAC, aquesta adreça no ve 
determinada de fabrica i no ha de ser sempre la mateixa. 

• Destination IP Address: Adreça IP destí. 

• IP Options: Diverses opcions de configuració opcionals. 

• Padding: En el cas que s’utilitzin les opcions IP i aquestes no arribin a 32 
bits, s’omple el que falti amb bits de farciment. 

• Data: Informació que s’ha de transmetre. 

TCP (Transfer Control Protocol): TCP o Protocol de Control de Transferència 
és un mecanisme de transport (Nivell 4 de la pila OSI) molt fiable i orientat a 
connexió. La seva feina és, principalment, crear una connexió virtual entre dos 
terminals (també anomenats circuits virtuals) i realitzar la transferència de 
dades. El flux de dades que s’ha d’enviar normalment és molt més gran que el 
que cap en un datagrama IP o Ethernet, i per això els missatges s’han de 
trossejar en diferents paquets. El protocol TCP s’encarrega de dividir els 
missatges, assegurar-se que arriben al seu destí i que el missatge es 
reconstrueix satisfactòriament. Moltes de les principals aplicacions d’Internet 
utilitzen el protocol TCP, com per exemple HTTP (Hypertext Transfer Protocol) i 
FTP (File Transfer Protocol).  

UDP (User Datagram Protocol):  El protocol UDP o Protocol de Datagrames 
d’Usuari és un protocol de nivell de transport que, a diferència de TCP, no està 
orientat a connexió. Aquest protocol es basa en l’enviament de datagrames 
simples i és menys fiable que TCP, ja que no té un control de flux (els paquets 
poden arribar desordenats) ni confirmació sobre la recepció del paquet. 

Tot i això, s’utilitza en un gran nombre d’aplicacions, les quals no necessiten 
tanta fiabilitat o necessiten més velocitat (la capçalera UDP és molt més reduïda, 
i per tant optimitza més el tamany dels paquets). Algunes de les aplicacions de 
nivell superior que utilitzen UDP són: DHCP (Dynamic Host Control Protocol) que 
serveix per assignar una direcció IP dinàmica a un terminal; DNS (Domain Name 
Service) que fa la conversió de les direccions web a les adreces IP; o el procés 
streaming, on es prioritza la velocitat a la fiabilitat. 

Un datagrama UDP està format pels camps següents: 
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Figura 7. Encapsulament d’un datagrama UDP 

• Source Port: És el port origen del paquet UDP. El port és un número que 
determina l’aplicació relacionada amb aquell paquet, de forma que un 
computador pot emetre o rebre diversos paquets a través de UDP per 
aplicacions diferents.  

• Destination Port: Port de destí. 

• Lenght: Longitud en bytes del datagrama UDP (capçalera i dades). 

• Checksum: Suma de comprovació d’errors, incloent la capçalera les 
dades. 

• Application Data: Informació a transmetre. 

2.2. Aspectes de regulació i control 

2.2.1. Sistemes de control 

Un sistema de regulació és aquell procés en el qual pretenem controlar i regular 
una magnitud física en funció d’una consigna.  

Els elements bàsics d’un sistema de control són els següents: 

• Sensors: Els sensors són els que s’encarreguen de mesurar la magnitud 
física a controlar i convertir-la en una senyal elèctrica per tal que pugui ser 
interpretada i processada pel controlador. 

• Dispositius d’entrada d’ordres: Dispositius a través dels quals podem 
donar ordres al procés tal com la consigna de la magnitud a controlar. 

• Controlador: És l’encarregat de llegir les entrades dels sensors i els 
dispositius d’entrada d’ordres, processar-les degudament i actuar sobre les 
sortides (actuadors i dispositius de sortida d’informació). 

• Actuadors: Els actuadors reben ordres del controlador i actuen sobre el 
procés, modificant la magnitud física a controlar. 

• Dispositius de sortida d’informació: La seva funció consisteix en 
proporcionar informació sobre el procés a l’usuari. 

Combinant degudament aquests elements podem obtenir un sistema de 
regulació o control. Aquest sistema, però, es pot classificar en diferents tipus en 
funció de la seva estructura. Els dos tipus principals són els sistemes de llaç 
obert i els sistemes de llaç tancat. 
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Sistemes en llaç obert: El sistema de control més senzill és el sistema de llaç 
obert. Aquest sistema té com a única entrada una consigna, la qual es processa 
mitjançant un controlador que aplica una acció a la sortida. Aquest sistema es 
basa en modelitzacions teòriques sobre el comportament del procés, ja que no hi 
ha realimentació sobre l’estat real del procés mitjançant sensors i no es pot 
saber si l’acció aplicada té l’efecte desitjat o no. Això pot provocar grans errors a 
la sortida, ja que a la pràctica, el procés a controlar sempre es veu afectat per 
pertorbacions externes molt difícils de modelitzar. 

 

Figura 8. Sistema de control en llaç obert 

Sistemes en llaç tancat: En un sistema de control en llaç tancat, la consigna 
d’entrada és comparada amb la mesura real de la magnitud. La senyal resultant 
es coneix com a senyal d’error (diferència entre el valor de la consigna i de la 
magnitud) i és l’entrada del controlador. Aquest, processa la senyal d’error i 
aplica una acció correctiva, de forma que quan la senyal de consigna i la senyal 
de realimentació són iguals, l’entrada és nul·la.  

El llaç que connecta la sortida amb el comparador (passant pels sensors) es 
coneix com a llaç de realimentació. De fet, el control i regulació de processos es 
basa en sistemes realimentats, sovint amb més d’un llaç de realimentació (per 
controlar diverses magnituds relacionades) ja que d’aquesta forma és possible 
controlar les magnituds de sortida amb molta precisió. 

 

Figura 9. Sistema de control en llaç tancat 

Els controladors que processen les senyals d’entrada per determinar l’acció 
correctiva que s’ha d’aplicar poden ser de naturalesa molt diversa (analògics o 
digitals) o poden estar formats per molts elements. Un dels elements d’aquests 
controladors és el regulador, el qual pot estar format per components físics 
(controladors analògics) o pot estar implementat per software (controladors 
digitals), però en ambdós casos realitzen la mateixa funció.  

Hi ha molts tipus de reguladors, per això, només explicarem els més importants, 
els reguladors no lineals (TOT/RES) i els reguladors lineals (P, PI i PID). 

2.2.2. Regulador TOT/RES 

Els reguladors no lineals, coneguts també com a reguladors ON/OFF o reguladors 
TOT/RES tenen un funcionament molt senzill: quan la senyal d’error (consigna 
menys valor mesurat) és positiu, a la sortida s’aplica una acció correctiva 
màxima (ON) i quan la senyal d’error és negativa s’aplica una acció correctiva 
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mínima (OFF). Això provoca que el procés tingui una resposta oscil·latòria, ja que 
contínuament s’està passant d’acció màxima a acció mínima. 

Sovint, al regulador TOT/RES se li afegeix un procés d’histèresis o marge 
diferencial per tal d’obtenir una resposta menys oscil·latòria. La histèresis 
consisteix en marcar dos valors de consigna pròxims entre ells de forma que 
quan la senyal mesurada és inferior a la consigna mínima s’activi l’acció màxima 
i quan la senyal mesurada superi la consigna superior, s’activi l’acció correctiva 
mínima. D’aquesta forma el nivell de control de senyal de sortida és més ampli 
(varia més) però en canvi, la freqüència d’oscil·lació disminueix, ja que s’està 
més temps entre activació i desactivació. 

 

Figura 10. Regulació TOT/RES 

2.2.3. Regulador PID 

Els reguladors lineals apliquen una funció matemàtica lineal a la senyal d’error i 
en determinen l’acció correctora. Aquest tipus de reguladors són els més 
utilitzats, sobretot en sistemes analògics, però també en controladors digitals. Hi 
ha tres funcions de regulació lineal, la funció proporcional P, la funció integral I i 
la funció derivativa D.  

Aquestes tres funcions s’acostumen a presentar combinades, sumant l’acció 
resultant de cada una d’elles, de forma que es poden aconseguir diversos 
reguladors, cada un d’ells amb característiques diferents. Els més utilitzats són: 
Regulador P, senzill però amb poca precisió (no anul·la mai l’error de sortida); 
Regulador PI, l’acció integral aporta precisió al procés, eliminant l’error de 
sortida, però en canvi, és de resposta lenta; Regulador PD, molt poc precís però 
de resposta molt ràpida; Regulador PID, combinant les tres funcions de forma 
adequada podem obtenir un regulador precís i molt ràpid. 

L’acció proporcional modifica la senyal de control proporcionalment a la 
variació de la senyal d’error, multiplicant-la per una constant de proporcionalitat 
Kp que determina el guany d’aquesta etapa. Aquesta acció, però, no s’aplica 
durant tot el rang de mesura, sinó que només té efecte dins el que s’anomena la 
banda proporcional.  

La banda proporcional (BP) representa el rang que ha de recórrer la magnitud a 
controlar per obtenir una variació de l’acció des del valor màxim al valor mínim. 
Aquest paràmetre s’expressa en valor relatiu respecte a la consigna i equival a la 
inversa del guany o Kp. 
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Per tal d’aconseguir que l’acció proporcional variï des del 100% al 0% dins la 
banda proporcional, a part de multiplicar la senyal d’error pel guany, s’ha de 
realitzar una normalització de variables, la qual consisteix en dividir la resposta 
per la consigna i multiplicar-ho per el 100% d’acció. 

 ( )
consigna

magnitudconsignaKP P
%100

⋅−⋅=   (3) 

Així doncs, quan la magnitud a controlar està al límit inferior de la banda 
proporcional (consigna – consigna·BP), l’acció proporcional tindrà un valor del 
100%. 

 ( )( ) %100%1001
=⋅⋅−−⋅=

consigna
BPconsignaconsignaconsigna

BP
P  (4) 

Les equacions anteriors estan realitzades suposant una banda proporcional per 
sota de la consigna, però a la pràctica s’acostuma a utilitzar una banda 
proporcional simètrica o centrada a la consigna. Això significa que la meitat de la 
banda proporcional estarà per sobre la consigna i l’altre meitat per sota. Utilitzar 
aquest tipus de banda proporcional equival a sumar un 50% d’acció a les 
equacions anteriors per tal d’obtenir una variació des del 100% al 0% al llarg de 
la banda proporcional, i com a conseqüència, s’obté una acció del 50% quan la 
senyal d’error és nul·la. 
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Una altra forma d’entendre el funcionament de la banda proporcional simètrica 
consisteix en substituir la senyal d’error (consigna – magnitud) per un error 
respecte el límit superior de la banda proporcional (límit superior – magnitud). 
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Figura 11. Evolució de l’acció proporcional en variar la variable a 
controlar 

L’acció integral tendeix a eliminar l’error de la magnitud a controlar, ja que 
realitza una acció evolutiva, capaç de proporcionar una sortida no nul·la quan 
l’entrada és nul·la. Aquesta acció consisteix en realitzar la integral en el temps de 
la senyal d’error i multiplicar el resultat per una constant d’integració Ki, 
mesurada en repeticions per minut o per segon.  

Normalment, però, aquesta constant s’expressa com a temps integral (Ti), en 
segons o minuts, i representa el temps que ha de succeir per tal que l’acció 
integral equivalgui a l’acció proporcional. La constant d’integració Ki equival, 
doncs, a la constant de proporcionalitat Kp dividida pel temps integral Ti.  

L’acció I, igual que l’acció P, es realitza només dins la banda proporcional, de 
forma que en el càlcul de l’acció integral s’ha de realitzar també una 
normalització de variables. D’aquesta forma, aconseguim que es compleixi la 
definició del temps integral, ja que si Kp val la unitat i Ti val un segon, la integral 
de l’error durant aquest temps valdrà el mateix que l’acció proporcional.  

 ( )
consigna

dtmagnitudconsigna
T
KI

I

P %100
⋅−⋅= ∫  (8) 

A diferència de l’acció proporcional, la utilització d’una banda proporcional 
simètrica no afecta a l’equació de l’acció integral, ja que es defineix a partir de 
l’equació de l’acció P sense la suma del 50%. 

L’última de les accions del regulador PID consisteix en l’acció derivada. Aquesta 
acció aporta un efecte anticipatiu que s’oposa als canvis de la magnitud a 
controlar, variant proporcionalment a la velocitat de canvi d’aquesta variable. 
Aquest efecte s’obté realitzant la derivada en el temps de la senyal d’error i 
multiplicant-la per una constant de derivació Kd.  

La quantitat d’efecte d’aquesta acció també es pot expressar en forma de temps 
derivatiu Td, mesurat en minuts o segons, ja que la constant Kd equival al 
producte de la constant de proporcionalitat Kp per el temps derivatiu Td. Aquest 
paràmetres representa el temps que ha de succeir perquè l’acció proporcional 
(sense el 50% de la banda proporcional simètrica) iguali a l’acció derivativa. 
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Igual que en l’acció I, perquè es produeixi aquesta definició s’ha de realitzar una 
normalització de variables.  

 
consignadt

magnitudconsignadTKD DP
%100)(

⋅
−

⋅⋅=  (9) 

2.2.4. Regulació en sistemes discrets 

Els anàlisis i suposicions de l’apartat anterior són perfectament vàlids quan 
treballem amb senyals d’error continues en temps i magnitud, però en un 
sistema digital, aquestes senyals passen a ser senyals discretes o mostrejades.  

En un sistema de regulació discret, cada un temps determinat (temps de 
mostreig) es pren una mostra de la magnitud a controlar i es realitza l’algorisme 
matemàtic que sigui equivalent a les funcions de regulació anteriors. Perquè el 
resultat de l’operació sigui fiable, però, la freqüència de mostreig ha de ser molt 
més alta que la freqüència en que varia la magnitud a controlar, ja que sinó es 
perd part de la informació. 

En sistemes de regulació TOT/RES o en una regulació proporcional, el fet 
d’utilitzar un sistema discret no comporta moltes diferències, ja que consisteix en 
aplicar les equacions anteriors per a cada una de les mostres de la magnitud a 
controlar. En les accions integral i derivativa, però, no es poden utilitzar les 
equacions anteriors, ja que no es pot realitzar una integral o una derivada en un 
sistema discret, sinó que s’han d’utilitzar algorismes que s’hi aproximin. 

En un sistema mostrejat, una integral es pot aproximar a la suma de l’àrea dels 
rectangles creats entre cada mesura. Per això, aproximen la integral al sumatori 
d’aquestes àrees, cada una de les quals té com a valor el producte del temps de 
mostreig (Tm) per el valor mig de les dues últimes lectures. 
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Figura 12. Integral mostrejada 

La realització de la derivada, però, és més senzilla, ja que una derivada es pot 
aproximar a la divisió de l’increment de la mesura entre el temps succeït entre 
les dues mesures. Així doncs, l’equació d’una acció derivativa queda com la 
següent: 
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%100

⋅
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2.2.5. Modulació PWM 

El mètode PWM (Pulse With Modulation) o modulació d’amplada de polsos és un 
sistema de modulació que consisteix en variar el cicle de treball o duty cycle dels 
polsos d’una senyal quadrada de freqüència constant. Aquest sistema es pot 
utilitzar per transmetre informació com a senyal modulada o es pot utilitzar com 
a senyal d’actuació sobre motors DC o altres actuadors. 

En una modulació d’amplada de polsos, variant el cicle de treball variem el 
percentatge del temps que la senyal està a nivell alt o que està a nivell baix. 
D’aquesta forma variem el valor mig de la tensió de sortida, i per tant, la 
potència que desenvolupa. La base de la utilització de modulacions PWM en el 
control de motors DC resideix en el fet que per al motor, variar el cicle de treball 
(si treballem a freqüència suficientment elevada) és com variar la tensió 
d’alimentació. Per tant, el control PWM pot ser una forma molt útil de regular la 
velocitat d’un motor DC, ja que aquesta és proporcional a la tensió d’alimentació. 

 

 

Figura 13. Exemples de modulació PWM 

2.3. Software de supervisió i control 
El sistema a implementar en aquest projecte, estarà supervisat i controlat des 
d’un PC que es comunicarà amb el dispositiu a través d’Ethernet. Per a tal 
objectiu, a més d’un dispositiu en base a microcontrolador s’ha d’implementar un 
software de supervisió i control per a PC. 

Hi ha diversos entorns de programació mitjançant els quals es pot implementar 
aquest programa, cada un d’ells amb característiques diferents. Entre altres 
podem distingir els entorns de programació escrita, com són Visual Basic, Visual 
C++ o Delphi, i els entorns de programació gràfica, el principal exemple dels 
quals és LabVIEW. 

LabVIEW és un entorn de programació de National Instruments pensat 
especialment per implementar instruments virtuals, tot i que també és molt útil 
per realitzar aplicacions de supervisió de processos, ja que està molt encarat a la 
comunicació amb dispositius externs (RS-232, Ethernet, GPIB, PCI, etc.) i a la 
visualització i control de dades (interruptors, panells indicadors, gràfics...).  
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Una de les principals característiques de la programació amb LabVIEW és que no 
utilitza llenguatges escrits, sinó que treballa amb el que s’anomena llenguatge G 
o llenguatge gràfic. En efecte, les diferents instruccions de programació no són 
text, sinó que es mostren de forma gràfica. 

L’entorn de programació s’estructura en dos blocs: el panell frontal, on apareixen 
els diferents controls i visualitzadors del VI2, i el diagrama de blocs, on es duu a 
terme la programació gràfica. 

El panell frontal seria l’equivalent al panell de control d’un instrument (pantalla, 
visualitzadors, interruptors, polsadors i altres comandaments), i de fet, intenta 
assemblar-s’hi al màxim possible. Les entrades de dades al sistema, per 
exemple, tenen forma de polsadors, interruptors o controls angulars; i les 
sortides es presenten en forma d’indicadors LED, indicadors d’agulla o gràfics de 
tendència. 

El diagrama de blocs, en canvi, seria l’equivalent al circuit elèctric, i de fet, 
presenta un aspecte semblant a un esquema elèctric i és on s’implementa tot el 
programa. Les instruccions de programació, com per exemple les operacions 
matemàtiques, s’implementen mitjançant blocs i la transferència de dades d’un 
bloc a un altre mitjançant connexions o pistes, tal com si fossin cables. Les 
diferents estructures o iteracions (com seria una instrucció IF, CASE, WHILE, 
FOR...) són requadres que contenen al seu interior les instruccions a realitzar. 

Tot això dóna al sistema una estructura seqüencial i fàcil de comprendre, encara 
que fa el programa menys manejable. 

 

Figura 14. Panell frontal d’un programa realitzat en LabVIEW 

2.4. Alternatives de realització 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, el dispositiu de control de velocitat del 
motor es comunicarà a través d’Ethernet amb un PC, des del qual es supervisarà 
el funcionament del sistema i s’introduiran les ordres de funcionament. El 

                                       

2  VI: Visual Instrument. VI o instrument virtual és la designació que es dóna als programes 
realitzats en LabVIEW. 
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sistema de comunicació, per tant, és una de les parts més importants d’aquest 
projecte. 

El protocol de comunicació a nivell físic i d’enllaç (nivells 1 i 2 de la capa OSI de 
comunicacions) està implícit en l’objectiu del projecte, ja que consisteix en 
comunicació Ethernet. Però perquè el sistema sigui més robust i fàcilment 
accessible des d’un PC, la informació s’ha de transmetre mitjançant protocols de 
xarxa i transport (nivells 3 i 4). L’elecció d’aquests protocols consisteix en un 
dels factors més importants de l’enginyeria de concepció, ja que hem 
d’aconseguir que el sistema sigui robust, però també molt ràpid per poder 
supervisar la velocitat del motor en temps real. 

Per poder decidir quins protocols de nivell 3 i 4 s’utilitzaran s’han d’analitzar 
diversos protocols, comparar-los entre ells i escollir el que més s’adapti a les 
nostres necessitats. En aquest apartat es fa una comparació entre els protocols 
UDP/IP (els finalment escollits), TCP/IP i NetBIOS/NetBEUI. 

La pila TCP/IP engloba un seguit de protocols de xarxa molt utilitzats, sobretot 
en xarxes amb accés a Internet. Inclou protocols en diferents capes del model 
OSI, tot i que a nosaltres només ens interessen tres protocols: IP (Internet 
Protocol), UDP(User Datagram Protocol) i TCP(Transfer Control Protocol). 

El protocol IP és de nivell de xarxa (nivell 3) i s’encarrega d’encaminar els 
missatges al seu destí mitjançant les adreces IP. És un protocol no orientat a 
connexió, i per això, no aporta fiabilitat de transmissió de dades (només un 
checksum de comprovació de la capçalera). 

El protocol UDP és de nivell de transport (nivell 4), tampoc orientat a connexió i 
es basa en l’enviament de datagrames senzills sense comprovació. 

Finalment, el protocol TCP és també un protocol de nivell 4, però a diferència del 
protocol UDP, està orientat a connexió i cada cop que envia un paquet de dades 
comprova que aquest hagi arribat al seu destí. 

Una altra família de protocols molt utilitzats en la comunicació entre 
computadors en xarxes d’àrea local (LAN) és NetBIOS, una API (Application 
Programing Interface) que distingeix els ordinadors amb un nom de fins a 16 
caràcters (16 bytes) i que va ser molt utilitzada en xarxes Microsoft anteriors a 
Windows XP.  

La utilització original d’aquesta API era sobre el protocol de comunicació 
NetBEUI, de nivells 2 i 3 (molt semblant al protocol LLC IEEE 802.2), aquest, 
però, és un protocol no enrutable, i per això ha estat substituït per protocols de 
la pila TCP/IP, ja que l’API NetBIOS també es pot utilitzar sobre aquests 
protocols. 

Windows 2000 va ser l’últim sistema operatiu que portava el protocol NetBEUI 
incorporat, tot i que en Windows XP es pot instal·lar manualment. 

 

Comparació entre UDP/IP, TCP/IP i NetBIOS/NetBEUI: 

Capçalera: Un dels factors més importants a l’hora de decidir quin protocol 
utilitzar és la llargada de la capçalera. En aquesta aplicació, es necessita enviar 
datagrames amb molta freqüència i pocs bytes d’informació (menys de 10 
bytes), de forma que necessitem que les capçaleres dels protocols siguin el més 
curtes possibles. Tot i així, Ethernet necessita un mínim de 48 bytes 
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d’informació, i per tant, ens serveix un protocol amb una capçalera inferior a 38 
bytes. 

En NetBIOS només la capçalera ocupa 44 bytes (12 de varis + 16 adreça origen 
+ 16 adreça destí). Si aquest està implementat sobre el protocol LLC (IEEE 
802.2) s’hi ha de sumar una altra capçalera de 3-4 bytes. Amb aquest sistema, 
abans d’arribar al mínim paquet d’Ethernet ens quedarien entre 1 i 4 bytes lliures 
(si no s’utilitza LLC). 

Utilitzant els protocols TCP/IP s’utilitzen dues capçaleres, la capçalera IP de 20 
bytes i la capçalera TCP de 24 bytes. Això significa que en total s’utilitzen també 
44 bytes de capçalera. A més, en ser TCP un protocol orientat a connexió, 
després de rebre un paquet retorna un missatge de confirmació, de forma que 
s’alenteix el procés de comunicació 

Finalment, utilitzant els protocols UDP/IP utilitzem només 28 bytes de capçalera, 
ja que UDP només utilitza 8 bytes. Amb això obtenim una capacitat mínima de 
20 bytes d’informació, de forma que és el protocol que pot obtenir més velocitat 
de transmissió. 

Implementació: Un altre factor important a tenir en compte és com 
implementar aquests protocols en el nostre projecte, tant en el PC com en el 
microcontrolador. 

En el cantó del PC, una solució per ambdós protocols seria implementar-los 
mitjançant programació escrita (VBasic, VC++, Delphi,...), i tot i que seria la 
implementació més difícil (no és molt habitual accedir a aquest tipus de 
protocols, i per això, és difícil trobar llibreries i exemples), seria possible treballar 
amb qualssevol dels protocols anteriors. 

Una altra solució, molt més senzilla, seria utilitzar LabVIEW, un programa 
preparat per treballar amb sistemes d’adquisició de dades i altres dispositius 
d’entrada/sortida de forma que inclou funcions per treballar sobre els protocols 
UDP i TCP. 

En quant al microcontrolador, la diferència encara és més clara. L’empresa 
Microchip, fabricant del microcontrolador utilitzat, proporciona les rutines que 
implementen tota la pila TCP/IP, i diversos exemples de com utilitzar-les. En 
canvi, per utilitzar NetBIOS s’haurien de crear les rutines per treballar amb 
aquest protocol. 

Compatibilitat: Actualment, mentre que els protocols TCP, UDP i IP estan en 
auge, NetBIOS i sobretot NetBEUI estan en decadència.  

El sistema operatiu Windows XP és l’últim que és compatible amb NetBEUI, però 
tot i així, s’ha d’instal·lar manualment. Les aplicacions que encara utilitzen 
NetBIOS, ho fan ara sobre el protocols TCP/IP, amb el que es coneix com 
NBT(NetBIOS sobre TCP/IP). 

En canvi, les comunicacions de la pila TCP/IP, a part de ser utilitzades en totes 
les xarxes LAN modernes i totes les xarxes connectades a Internet, també 
s’estan estenent al món industrial. Com a exemple, podem parlar de ODVA, una 
associació de fabricants de productes d’automatització que volen crear un 
estàndard industrial conegut com Ethernet/IP, que com el seu nom indica, es 
basa en la utilització de la pila TCP/IP sobre Ethernet en aplicacions industrials. 
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2.5. Plantejament de desenvolupament 
A partir dels diversos aspectes de comunicació i regulació anteriorment explicats 
i les alternatives de realització comparades es farà un plantejament general des 
d’on partirà el desenvolupament del projecte de control de velocitat d’un motor a 
través d’Ethernet. 

2.5.1. Comunicacions 

La nostra comunicació per Ethernet consistirà en trames d’informació curtes, tal 
com ordres de configuració, consignes o valors de mesura, però que es 
transmetran amb molta freqüència. Per això, hem d’utilitzar un protocol ràpid i 
eficient. 

Els protocols escollits seran IP al nivell 3 i UDP al nivell 4, utilitzant per al nivell 
d’aplicació un protocol que s’implementarà de forma específica per aquesta 
aplicació. Això ens permetrà treballar amb datagrames curts i ràpids, tot i que, 
com a conseqüència, poc fiables. 

Un altre dels mètodes de comunicació utilitzats, tot i que només en 
comunicacions internes del dispositiu serà SPI, un mètode de comunicació sèrie 
que s’utilitzarà en la comunicació entre el microcontrolador i alguns dels seus 
perifèrics. 

2.5.2. Regulació i control del motor 

Per tal d’obtenir un bon sistema de control s’utilitzarà un sistema de regulació en 
llaç tancat. La realimentació principal serà de velocitat; mitjançant un encoder, 
un sensor que ens proporcionarà polsos digitals a cada volta del motor. Tot i 
això, el hardware permetrà la possibilitat d’afegir un segon llaç de realimentació 
de corrent, per tal de poder regular també el parell i l’acceleració del motor. 

El regulador estarà implementat per software, de forma que hi ha la possibilitat 
d’implementar més d’un mètode de regulació, tant lineal com no lineal i poder 
configurar quin volem utilitzar. 

El driver que actuarà sobre el motor (el microcontrolador no pot actuar sobre un 
component de tanta potència) estarà controlat mitjançant modulació PWM, i per 
tant, el motor també. Aquest sistema de control ens permet actuar sobre el 
motor de forma efectiva i fàcil de controlar, ja que actualment, molts 
microcontroladors incorporen mòduls PWM. 

2.5.3. Software de supervisió i control 

El procés estarà supervisat i controlat per un programa realitzat amb l’entorn de 
programació LabVIEW. Un dels principals avantatges que ens aporta LabVIEW 
són les llibreries i funcions per comunicar-se a través d’Ethernet mitjançant el 
protocol UDP.  

A més, la supervisió d’una variable és molt senzill d’implementar en LabVIEW, ja 
que disposa de molts component de realització de gràfiques i indicadors.  

Finalment, hi ha la possibilitat d’utilitzar el PC com a controlador, ja que pot 
rebre les lectures dels sensors i enviar ordres d’acció al microcontrolador. Per tal 
de realitzar aquesta funció, s’hauran d’implementar en LabVIEW subrutines que 
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realitzin les funcions de regulació, tant de tipus lineal (PID) com de tipus no 
lineal (ON/OFF).  

 

Figura 15. Diagrama de blocs del sistema 
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CAPÍTOL 3: 

ENGINYERIA DE 

DESENVOLUPAMENT. 

HARDWARE 

El present capítol compren la primera part d’enginyeria de desenvolupament, 
explicant el hardware del sistema. En aquesta part es descriuen els diversos 
blocs que componen el hardware i se n’explica el funcionament, realitzant els 
diferents càlculs necessaris per al seu desenvolupament.  

3.1. Descripció del circuit electrònic 
El circuit electrònic implementat per al sistema de control de velocitat d’un motor 
a través d’Ethernet consisteix en un dispositiu autònom amb connexió a Ethernet 
mitjançant un connector RJ-45 i sortida per a la connexió del motor DC. El 
dispositiu en qüestió incorpora també un visualitzador LCD, quatre polsadors per 
a la configuració del sistema, connectors per a l’encoder digital i per a la 
programació del microcontrolador i una font d’alimentació lineal, de forma que es 
connecta directament de la xarxa elèctrica. 

El component central del circuit electrònic consisteix en un microcontrolador de 8 
bits, el qual es comunica per SPI (Serial Peripherial Interface) amb el transceptor 
Ethernet, actua sobre el motor mitjançant un driver full-bridge (pont complet) i 
interacciona amb altres dispositius perifèrics, com són una memòria EEPROM 
externa, una pantalla LCD, diversos polsadors i indicadors LED. 



Ricard Picas Prat  

 - 30 - 

 

Figura 16. Diagrama general de hardware 

El microcontrolador utilitzat és un PIC18F4620 de Microchip, un dispositiu de 40 
pins amb comunicació SPI, un mòdul PWM, un mòdul de captura de polsos, 
convertidor analògic-digital i diversos ports d’entrada i sortida. Aquest dispositiu 
està alimentat a una tensió de 5 volts i funciona amb un oscil·lador de 10Mhz, tot 
i que mitjançant un PLL (Phase Locked Loop) ho eleva fins a la freqüència de 
treball de 40Mhz. 

El transceptor Ethernet utilitzat és un ENC28J60 de Microchip, un dispositiu 
autònom que realitza les funcions de la capa d’enllaç i física d’Ethernet del tipus 
10 Base T (10 Mbps i connexió en estrella mitjançant parell trenat). El 
transceptor ENC28J60 es comunica amb el microcontrolador per SPI i mitjançant 
una electrònica externa (resistències, condensadors, inductàncies i 
transformadors) rep les senyals de la comunicació Ethernet. 

Mentre tota l’electrònica digital treballa a 5V, el transceptor ENC28J60 treballa a 
una tensió de 3.3V. Això pot comportar un problema per a la comunicació SPI, ja 
que encara que els pins d’entrada de la comunicació SPI acceptin senyals de 5V, 
els de sortida emeten a 3.3V. Per això, hem d’adaptar els nivells de tensió 
mitjançant un buffer de tensió no inversor. Concretament, s’utilitza un 
SN74LS125 de Texas instruments, el qual detecta correctament els nivells lògics 
del transceptor Ethernet i els transmet amb sortida TTL de 5V. 

Tot i que el component ENC28J60 és un transceptor Ethernet, no té cap adreça 
MAC assignada. Per això es fa necessari l’ús d’una memòria externa que porti 
gravada, de fàbrica, una adreça MAC única. Aquesta memòria és la 25AA02E48 
de Microchip, una memòria EEPROM amb comunicació SPI que porta gravada una 
adreça MAC a les primeres posicions de memòria i que es pot utilitzar com a 
memòria externa d’ús divers. 

Per a l’actuació sobre el motor s’utilitza el pont en H o full-bridge integrat 
LMD18200 de National Semiconductor. Aquest dispositiu està format per un bloc 
lògic per on rep les senyals de control provinents del microcontrolador (direcció 
de gir i modulació PWM) i un bloc de potència, en el qual actua sobre el motor 
mitjançant quatre transistors DMOS, el quals es fa treballar a una tensió de 40V. 
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El motor de DC que s’ha de controlar és un A-max 26 de Maxon, un motor 
d’imants permanents i 6W de potència. Concretament, és la versió de 48V de 
tensió nominal i 6240 revolucions per minut. A més, el motor porta incorporat un 
reductor mecànic de relació 1:18 i un encoder digital HEDL 5540 amb sortides 
digitals d’un pols per volta i 500 polsos per volta. 

Com a dispositius de sortida d’informació s’utilitzen una pantalla LCD Displaytech 
162B amb retroil·luminació LED i quatre díodes LED, dos per a la indicació de la 
comunicació Ethernet (controlats pel ENC28J60) i dos més per a usos diversos 
(controlats pel microcontrolador). 

Com a dispositius d’entrada d’ordres hi ha, a part de la connexió Ethernet, quatre 
polsadors connectats per un cantó al microcontrolador i per l’altre a massa. Per 
al funcionament d’aquests polsadors no és necessari la utilització de resistències 
de pull-up externes, ja que el port B del microcontrolador (on estan connectats) 
incorpora pull-ups interns. 

Finalment, tot el circuit està alimentat per dues fonts d’alimentació. La font 
d’alimentació per a la part de potència del driver del motor, la qual proporciona 
una tensió de 40V no estabilitzada, i la font d’alimentació per a l’electrònica 
digital, que proporciona dues sortides estabilitzades de 5V i 3.3V. 

 

Figura 17. Fotografia del circuit electrònic 

3.2. Bloc del controlador i perifèrics 
Com ja s’ha explicat anteriorment, el controlador d’aquest sistema de control 
consisteix en un microcontrolador PIC18F4620 de Microchip. Aquest és un 
microcontrolador de 8 bits d’alta gama, amb diversos dispositius perifèrics 
integrats, com per exemple, el mòdul PWM o el convertidor analògic/digital. 

És un dispositiu de 40 pins, 36 dels quals es poden utilitzar com a 
entrada/sortida, i està equipat amb una memòria de programa Flash de 
64Kbytes i memòries de dades SRAM (Static RAM) de 3968 bytes i EEPROM de 
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1024 bytes. Com a dispositius perifèrics trobem un convertidor A/D amb 
resolució de 10 bits i 13 canals multiplexats; dos mòduls CCP3 que realitzen les 
funcions de PWM i de captura de polsos procedents de l’encoder amb resolució 
de 10 bits; quatre Timers (un de 8 bits i tres de 16 bits); un mòdul MSSP 
(Master Synchronous Serial Port) per a la comunicació SPI i I2C; dos 
comparadors analògics i un mòdul EUSART (Enhanced Universal Serial 
Asynchronous Receiver Transmitter) per realitzar comunicacions RS-232 i RS-
485. 

La seva freqüència de treball màxima és de 40 MHz i incorpora un PLL (Phase 
Locked Loop) intern que permet multiplicar la freqüència per quatre, de forma 
que podem utilitzar un cristall de quars de 10MHz i treballar a 40MHz. A més, per 
casos en que es necessiti poca velocitat es pot utilitzar un oscil·lador intern que 
pot treballar a freqüències des de 31kHz a 8 MHz. 
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Figura 18. Bloc del controlador i perifèrics 

A part de les diverses connexions amb els altres blocs del circuit (bloc de 
comunicació Ethernet i bloc de control del motor), el microcontrolador presenta 
connexions amb alguns dels perifèrics d’entrada d’ordres i sortida d’informació. 
El principal dispositiu de sortida d’informació consisteix en una pantalla LCD 
Displaytech 162B, un visualitzador de 2 línies de 16 caràcters que es controla 
amb només quatre bits de dades i presenta retroalimentació LED. Els altres 

                                       

3  Capture Compare PWM. El mòdul CCP pot treballar com a sortida PWM, com a sortida digital 
quan s’igualen els valors del registre CCPR i els Timers 1 o 3 (Compare) o com a entrada, 
capturant el valor dels Timers 1 o 3 (Capture).  
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perifèrics de sortida d’informació consisteixen en dos díodes LED de color vermell 
i verd, connectats en sèrie amb una resistència de 270Ω.  

 Ω→Ω=
−

=
−

= 270280
10

2.25
mA

VV
I

VV
R CC γ

 (12) 

Els únics dispositius d’entrada d’informació són quatre polsadors, els quals 
curtcircuiten un port del microcontrolador a massa quan es polsen. Per realitzar 
aquesta funció normalment s’utilitzen resistències de pull-up per forçar un nivell 
alt quan el polsador està desactivat, però en aquest cas no són necessaris, ja 
que el port B del microcontrolador incorpora resistències de pull-up internes. 
Finalment, s’utilitza un connector per tal de poder realitzar programació in-
circuit4.  

3.3. Bloc de comunicació Ethernet 
El circuit integrat ENC28J60 és un transceptor Ethernet autònom amb la capa 
MAC i Física integrada. Tot i que és compatible amb xarxes 10/100/1000Base-T, 
la capa física accepta només xarxes 10Base-T (xarxa en estrella a 10Mbps i cable 
de parell trenat). Aquest component s’alimenta a una tensió de 3.3V i utilitza un 
oscil·lador de 25MHz. 

La comunicació amb el microcontrolador es fa mitjançant una interfície SPI 
(Serial Peripheral Interface), un bus de comunicació sèrie molt utilitzat en 
comunicacions entre circuits integrats. És mitjançant aquest bus que el 
microcontrolador transmet les ordres de control al transceptor i rep o envia els 
paquets de comunicació Ethernet. 

El transceptor utilitza diversos registres i buffers interns mitjançant els quals es 
configuren els diferents paràmetres dels paquets de comunicació (adreça MAC 
origen, adreça MAC destí, tipus de comunicació, dades a transmetre...) i 
paràmetres de funcionament (full-duplex o half-duplex, configuració del mòdul 
SPI, retransmissió en col·lisions, etc.). A més, incorpora dos pins de sortida per 
controlar dos díodes LED, la funció dels quals també es pot configurar 
(enviament, recepció, detectar comunicació,...). Aquests díodes LED estan 
acompanyats d’una resistència en sèrie de 110Ω. 

 Ω=
−

=
−

= 110
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2.23.3
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VV
I

VV
R CC γ

 (13) 

                                       
4  Programació in-circuit: Escriptura sobre la memòria de programa del microcontrolador sense 

haver de desconnectar-lo del circuit. 
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Figura 19. Bloc de comunicació Ethernet i memòria EEPROM externa 

Per tal de poder funcionar, el transceptor ENC28J60 necessita una electrònica 
externa que consisteix en components passius, principalment resistències i 
condensadors però de valors molt concrets. Alguns d’aquests components són 
intrínsecs a l’especificació Ethernet com els transformadors d’alta freqüència de 
relació 1:1, les resistències de 75Ω i el condensador de 1nF i 2kV, i per això ja 
estan integrats dins el mateix connector RJ-45. 

A més de la comunicació SPI, el transceptor es comunica amb el 
microcontrolador mitjançant un pin d’interrupció que, degudament configurat, 
s’activa en rebre o enviar dades. 

3.3.1. Adreça MAC 

L’adreça MAC és un número de 48 bits únic per a cada dispositiu que es connecta 
a Ethernet i serveix per identificar-lo. Aquesta adreça, sovint està implementada 
físicament al transceptor, tot i que aquest no és el cas del ENC28J60.  

En aquest projecte, l’adreça MAC està gravada en una memòria EEPROM amb 
interfície SPI utilitzada només per a aquesta funció. La memòria en qüestió és la 
25AA02E48 un model del fabricant Microchip que incorpora l’adreça MAC 
programada de fàbrica. 
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3.3.2. Comunicació SPI 

La comunicació SPI entre el transceptor i el microcontrolador es duu a terme 
mitjançant el mòdul MSSP (Master Synchronous Serial Port), un mòdul sèrie que 
permet comunicacions SPI i I2C. La comunicació en el mode SPI utilitza 4 pins: 
els dos pins de dades SDO (Serial Data Out) i SDI (Serial Data In), un pin de 
rellotge SCK (Serial Clock) i un quart pin per a la selecció del dispositiu amb el 
qual volem comunicar (CS – Chip Select). Per aquesta última funció s’utilitzen 
pins d’entrada/sortida d’ús general, concretament, del port D (RD3 per a la 
selecció del ENC28J60 i RD2 per a la selecció de la memòria externa 
25AA02E48). 

La freqüència de rellotge de la comunicació ve imposada per l’element que actua 
com a Master, en aquest cas el microcontrolador. La màxima freqüència que es 
pot obtenir és la freqüència d’oscil·lació dividida per 4 (FOSC/4), la qual cosa 
comporta una velocitat màxima de 10Mbps (la freqüència màxima del 
microcontrolador és de 40MHz). 

 MbpsMHzMHzFF OSC
SPI 1010

4
40

4
→===  (14) 

Els nivells de tensió de la comunicació SPI són els de l’alimentació del 
microcontrolador, per tant, 0-5V, mentre que el transceptor ENC28J60 treballa 
amb una tensió d’alimentació de 3.3V. Els pins d’entrada de la comunicació SPI 
del transceptor accepten tensions de 5V, però en canvi els del microcontrolador 
no entenen senyals de 0 a 3.3V. Per això s’utilitza un buffer de tensió 
SN74LS125, el qual entén els valors lògics de 0 a 3.3V i els transforma en 
senyals de 0 a 5V. 

3.4. Bloc de control del motor 
Una altra part important del projecte consisteix en el sistema de control i 
regulació de velocitat del motor. Un cop definida la consigna de velocitat, 
aquesta es compara amb la velocitat actual del motor i s’aplica una acció 
reguladora, obtenint un sistema de regulació en llaç tancat. Per obtenir un 
resposta amb acceleració i frenada més suau, es pot realitzar un segon llaç de 
regulació, en el que la variable a controlar sigui la corrent que circula pel motor. 
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Figura 20. Bloc de control del motor 

3.4.1. Accionament del motor 

L’actuació sobre el motor es fa mitjançant un driver de potència, ja que el 
microcontrolador no és capaç de proporcionar la potència necessària per activar 
el motor. El driver utilitzat consisteix en el pont en H de transistors integrat 
LMD18200 de National Semiconductor, el qual és capaç de proporcionar un 
corrent nominal de 3A i una tensió de 55V. A més de transistors MOSFET de 
potència, incorpora una etapa de control compatible tant amb tecnologia TTL 
com CMOS. 

El control del pont es fa mitjançant tres entrades: PWM, DIRECTION i BRAKE. Tal 
i com indica el seu nom, l’entrada PWM (pin 5) està connectada a la sortida PWM 
del microcontrolador, la qual defineix el valor de la senyal d’actuació sobre el 
motor. L’entrada DIRECTION (pin 3) defineix si el corrent circularà de la sortida 1 
cap a la sortida 2 o a l’inrevés, o el que és el mateix, defineix el sentit de gir del 
motor. Finalment, el pin BRAKE (pin 4) serveix per frenar el motor curtcircuitant-
lo a massa; en aquesta aplicació, aquesta entrada no s’utilitzarà i es mantindrà 
connectada a massa. 

Una altra característica d’aquest integrat és que incorpora una sortida especial 
per a mesures de corrent (CURRENT SENSE OUTPUT – pin 8). Aquesta sortida 
proporciona un corrent de 377μA/A, que mitjançant una resistència de valor 
adequat, podem mesurar amb el convertidor analògic-digital del 
microcontrolador. El valor d’aquesta resistència per mesurar la corrent s’ha 
escollit de forma que el marge de corrent que circula pel motor (0-460mA) 
proporcioni una tensió de 0-5V, valor que serà llegit amb el convertidor analògic-
digital, concretament, pel canal 6 (AN6 -pin 9). 
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3.4.2. Mesura de la velocitat 

La velocitat del motor es mesurarà mitjançant un encoder HEDL 5540 el qual 
està acoblat al motor. En aquesta aplicació s’utilitza la sortida Channel A de 
l’encoder (pin 6), la qual proporciona 500 polsos per cada volta. Per mesurar la 
velocitat del motor a partir dels polsos de l’encoder es pot realitzar mitjançant 
dos mètodes diferents, el mètode del periodímetre, que consisteix en mesurar el 
temps que passa entre un temps i un altre i el mètode del freqüencímetre, el 
qual consisteix en comptar el nombre de polsos en un temps fix. Per tal de poder 
implementar qualssevol dels dos mètodes, s’utilitzarà el mòdul CCP per comptar 
els polsos o per mesurar el temps, ja que en el mode Capture guarda el valor del 
Timer 2 cada cop que es produeix un nou pols. 

Per determinar el sentit de gir del motor es farà mitjançant la sortida Channel B 
de l’encoder, la qual proporciona la mateixa sortida que Channel A però 
desplaçada mig pols, de forma que quan s’activa la sortida Channel A, la segona 
sortida estarà a 0 o a 1 en funció del sentit de gir del motor. 

 

Figura 21. Sortides de l’encoder HEDL 5540 

3.4.3. Convertidor PWM 

El control PWM es farà mitjançant el mòdul del ECCP (Enhanced Capture 
Compare PWM) del microcontrolador, un modulador PWM que té una resolució de 
10 bits i defineix el seu període a partir de la configuració del Timer 2. Tot i que 
la freqüència de treball que permet és molt elevada, a la pràctica està limitada 
pels temps de retard del circuit integrat LMD18200.  

L’amplada de pols mínima que permet aquest circuit és de 1μs, i per tant, per 
poder treballar amb la màxima resolució del mòdul PWM (1024 valors) 
necessitaríem un període T de 1024μs. El període màxim del Timer 2, però, 
treballant amb una freqüència d’oscil·lació de 40MHz, pot ser de 409,6μs.  
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Per aquest motiu, els valors de duty cicle5 molt petits (de valor 1 o 2 punts del 
convertidor) o molt grans (1021 o 1022 punts) no es podran implementar, 
confonent-se amb els valors del 0% i el 100% respectivament. 

3.5. Font d’alimentació 

3.5.1. Descripció del circuit d’alimentació 

El circuit electrònic realitzat incorpora un bloc de font d’alimentació, de forma 
que s’alimenta a la tensió de la xarxa (230V) i a la font d’alimentació és redueix, 
rectifica i filtra aquesta tensió. 

El circuit elèctric d’aquest aparell necessita tres preses de tensió diferents: una 
de 40V per al funcionament del motor, una de 5V per a la lògica digital i una de 
3.3V per a l’alimentació del transceptor Ethernet. Per poder aconseguir aquestes 
tres preses de tensió s’han dissenyat dues fonts d’alimentació lineals en paral·lel, 
una per a la presa de 40V i una altra per a les preses de 5V i 3.3V. 

La primera font d’alimentació, de 40V, està formada per un transformador de 
24VA i relació 2x115/2x15V, és a dir, dues preses d’entrada de 115 volts i dues 
sortides de 15V, un pont de Graentz (rectificador) integrat (W08G) i un 
condensador de 2200μF per filtrar l’arrissat de tensió.  

Si connectem les dues preses d’entrada i les dues de sortida en sèrie obtenim un 
transformador de 230V/30V. Amb això, obtenim una tensió de pic de 42.4V, a la 
qual restem la tensió llindar dels díodes rectificadors i obtenim una tensió de pic 
de 41V. Així doncs, si suposem un arrissat de tensió de 2V, obtenim un valor mig 
de tensió de 40V. Aquesta tensió pot semblar poc exacte, però per a 
l’alimentació del motor de DC no és necessari que sigui un valor estabilitzat. 
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5 Duty Cicle: Cicle de treball del modulador PWM, és a dir, el quocient entre el temps en estat alt 

(Ton) i el període total (T). 



 Control de velocitat d’un motor a través d’Ethernet 

 - 39 - 

5VA

230V

9V

9V

115V

115V 15V

15V

24VA

230V
50Hz

40 V

2200μF

2200μF
0.33μF 0.1μF

KA78M05 5 V

MCP1700
3302E

1μF
1μF

3.3 V

 

Figura 22. Font d’alimentació 

La segona font d’alimentació, que proporciona una presa de 5V i una altra de 
3.3V, està formada per un transformador de 5VA i relació 230/2x9 (dues sortides 
de 9V), un pont de Graentz W08G, un condensador de 2200μF i dos regulador de 
tensió lineals, un de 5V (KA78M05 de Fairchild) i un de 3.3V (MCP1700-3302E de 
Microchip). 

Per tal d’obtenir un màxim de corrent més alt, unim les dues sortides del 
transformador en paral·lel, les quals són de 9V cada una. D’aquesta forma 
obtenim una tensió de pic de 12.7V, que restant la caiguda de tensió als díodes 
del pont rectificador obtenim una tensió màxima de 11.3V. Utilitzant un 
condensador de 2200μF obtenim una tensió mínima de 9.9V, suficient perquè 
l’estabilitzador pugui funcionar correctament.   

 

VVVVVV

VVVVVV

V
F

msmA
C

TI
V

t
VC

dt
dVCI

VVVVV

VVV

m

c

c

pic

pic

6.107.03.11
2

9.94.13.11

4.1
2200

103002
1

3.117.027.122

7.1229

max

maxmin

max

=−=
Δ

−=

=−=Δ−=

=
⋅

=
⋅⋅

=Δ→
Δ
Δ

⋅=⋅=

=⋅−=⋅−=

=⋅=

μ

γ

 (18) 

El regulador de 3.3V, en canvi, s’alimenta directament de la sortida estabilitzada 
de 5V, ja que el regulador de 3.3V té una caiguda de tensió mínima molt petita i 
una tensió de 5V és suficient. 

3.5.2. Càlculs de potències 

Per tal de determinar la potència que ha de proporcionar cada transformador és 
necessari realitzar el càlcul de consum de cada un dels components que integren 
el circuit. 
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Per al circuit de potència s’utilitza un transformador de 24VA, un valor molt 
sobredimensionat per a la potència nominal, ja que s’ha calculat per a la potència 
d’arrencada del motor. A més, sempre és aconsellable sobredimensionar els 
transformadors per l’efecte del factor de potència. 

El valor mig de la tensió d’alimentació de sortida és de 40V i la intensitat 
d’arrencada és de 455mA. Amb això obtenim una potència d’arrencada de 
18.2W. 

 WAVIVP 2,18455,040 =⋅=⋅=  (19) 

Per al càlcul del transformador de l’electrònica digital s’ha calculat el consum de 
cada component, incloent el pont de díodes i s’ha obtingut una tensió a la sortida 
del transformador de 11.3V de valor mig i una intensitat de 348.1mA, de forma 
que obtenim una potència aproximada de 3.7W. A continuació es detalla la 
intensitat i la potència consumida per cada un dels components. 

• Transceptor Ethernet ENC28J60: 
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•  Regulador de 3.3V MCP1700-3302E: 
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•  Memòria EEPROM 25AA02E48: 
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• Microcontrolador PIC18F4620: 
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•  LCD Displaytech 162B: 
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•  Buffer de tensió SN74LS125: 
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•  Encoder HEDL 5540: 
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•  Pont en H LMD18200: 
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• Regulador de 5V KA78M05: 
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• Pont de díodes W08G: 
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VV
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 (29) 

Per tant, a partir dels càlculs anteriors podem obtenir la potència total que ha de 
proporcionar el transformador, la qual és de 4.178W. 
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3.5.3. Càlculs tèrmics 

Dels components anteriors, el que dissipa més potència és el regulador de 5V 
KA78M05. La potència que dissipada és de 1.95W, un valor bastant alt per un 
component en encapsulat TO-220. Aquesta potència dissipada es transforma en 
energia tèrmica, augmentant la temperatura del component fins al punt que si 
no té suficient capacitat d’evacuació de la temperatura pot arribar a causa la 
seva destrucció. És per això que en components que dissipin molta potència es 
col·loquen radiadors tèrmic per tal d’augmentar la seva capacitat d’evacuació. 

La resistència tèrmica que presenta el component sense dissipador és de 
66ºC/W, i la temperatura màxima que pot aguantar és de 150ºC. Si calculem la 
temperatura que adquirirà el component quan dissipa la potència abans 
calculada, observem que, sense dissipador, el nucli arribaria a massa 
temperatura. 
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Per tal de tenir un marge de seguretat en el càlcul del radiador o dissipador 
tèrmic imposarem una temperatura màxima al nucli de 120ºC, considerant una 
resistència entre la unió i l’encapsulat de 2.5ºC/W i una resistència d’unió entre 
l’encapsulat i el dissipador (unió directa) de 0,5ºC/W. 
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El dissipador final que s’ha escollit és de 33ºC/W de resistència tèrmica. 
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CAPÍTOL 4: 

ENGINYERIA DE 

DESENVOLUPAMENT. 

SOFTWARE 

En el capítol anterior, “Enginyeria de desenvolupament. Hardware” es realitza el 
desenvolupament del hardware del dispositiu remot de control de velocitat del 
motor. En aquest capítol, el qual conforma la segona part d’enginyeria de 
desenvolupament, es detalla i desenvolupa el software d’aquest sistema, tant el 
software del microcontrolador com el software del PC. 

4.1. Funcionalitat del sistema 
El sistema anteriorment plantejat i dissenyat es basa en un software de 
supervisió i control per a PC que es comunica per Ethernet amb un 
microcontrolador encarregat de regular la velocitat del motor. L’esmentat 
software de supervisió, realitzat en LabVIEW, es comunica amb el 
microcontrolador a través d’Ethernet, utilitzant el protocol de transport UDP i un 
protocol d’aplicació específic per a aquest sistema. El software del PC envia al 
microcontrolador les diferents ordres de funcionament i aquest retorna, a la 
freqüència de mostreig, la velocitat del motor. 

Les principals funcions que permet realitzar el sistema són: regulació de la 
velocitat del motor a nivell local (des del microcontrolador), transmetent des del 
PC la consigna de velocitat i observant l’evolució de la mateixa; regulació de la 
velocitat des del PC, en la qual el procés de regulació el realitza el software de 
supervisió; i regulació en llaç obert, funció en la qual s’envia des del PC el nivell 
d’acció que s’ha aplicar al motor. A més d’aquestes tres funcions principals, des 
del software de supervisió també es pot configurar el regulador que s’utilitzarà 
(regulador PID o TOT/RES) i configurar-ne els paràmetres. 

Aquests paràmetres, juntament amb altres paràmetres de comunicació com 
l’adreça IP o els ports UDP utilitzats, també es poden configurar directament des 
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del circuit electrònic, mitjançant el visualitzador LCD i quatre polsadors per 
navegar pels diferents menús. 

A continuació s’exposen els ordinogrames del funcionament general del software 
del PC i del software del microcontrolador, el programa dels quals es detallarà en 
capítols posteriors. 

4.1.1. Ordinograma del software de supervisió i control  

 

Figura 23. Ordinograma del software de supervisió i control 

Després de realitzar les inicialitzacions pertinents de variables i processos, el 
software de supervisió i control entra en una iteració infinita dins la qual pot 
realitzar diverses operacions, depenent del mode d’operació, les ordres de 
control introduïdes des de la interfície d’usuari o la recepció de dades per 
Ethernet. 

En el cas que l’ordre introduïda sigui la variació de la consigna de velocitat, en 
primer lloc es comprova el mode de funcionament. En el cas que el mode activat 
consisteixi en la regulació a nivell local, s’envia la nova consigna al 
microcontrolador com a instrucció de regulació en llaç tancat. Si el mode de 
funcionament consisteix en la regulació des del PC, el sistema inicia el procés de 
regulació PID o TOT/RES (opció activada també des de la interfície d’usuari), 
realitzant-se l’algorisme corresponent cada cop que es reben dades pel port de 
comunicacions, i s’envia l’acció resultant per UDP com a instrucció de regulació 
en llaç obert. Finalment, si el mode de funcionament és el funcionament en llaç 
obert es retorna a la iteració principal, ignorant el canvi de consigna. 
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Quan l’ordre introduïda per l’usuari consisteix en la variació de l’acció en llaç 
obert i el mode de funcionament és la regulació en llaç obert, s’envia el nou valor 
al microcontrolador precedit de la instrucció de regulació en llaç obert. 

Una altra de les ordres que pot introduir l’usuari consisteix en l’ordre d’aturar el 
motor, amb la qual, a més d’aturar el moviment del motor s’atura l’enviament de 
la mesura de velocitat i en el cas d’estar en mode de funcionament de regulació 
des del PC, s’atura aquest procés. 

Finalment, l’última ordre que pot realitzar l’usuari consisteix en la configuració 
dels paràmetres de regulació. Si el mode de regulació està configurat com a PID, 
s’enviaran al microcontrolador els nous paràmetres de Kp, Ti i Td6, precedits de 
la instrucció corresponent, i si el mode de regulació és TOT/RES, s’enviarà el 
paràmetre d’histèresis, juntament amb la instrucció pertinent. 

A més de les ordres activades per l’usuari, quan el sistema rep mesures de 
velocitat procedents del microcontrolador, les representa en un gràfic juntament 
amb la consigna, i si el mode de funcionament consisteix en la regulació des del 
PC, són utilitzades com a entrada del regulador en qüestió. Aquestes dades, a 
més, si està activat l’indicador de guardar dades, s’emmagatzemen en un arxiu 
extern en format “.tab”. 

4.1.2. Ordinograma del software del microcontrolador 

 

Figura 24. Ordinograma del software del microcontrolador 

                                       
6 Constant de proporcionalitat (Kp), temps integral (Ti) i temps derivatiu (Td). 
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A grans trets, el programa del microcontrolador es basa en llegir les ordres que 
arriben per Ethernet i executar la instrucció corresponent.  

En primer lloc, es realitza la configuració de registres del microcontrolador i 
s’inicialitzen les diferents variables i processos. A continuació es comprova la 
posició de menú actual, escrivint per pantalla, si és necessari, la nova posició. En 
cas que la posició de menú sigui la corresponent al control del motor a través 
d’Ethernet, es llegeixen les dades que arriben per comunicació UDP i en funció de 
la instrucció rebuda, es realitza un procés o un altre. 

Si la instrucció rebuda és de regulació en llaç obert, s’aplica directament al mòdul 
PWM el nivell d’acció rebut, i cada cop que s’activa el temporitzador del temps de 
mostreig es mesura la velocitat del motor i s’envia per UDP. Aquest temps de 
mostreig és el que regula la seqüenciació de la regulació, i per tal que sigui un 
temps relativament curt s’ha escollit un temps de 10ms. 

Si la instrucció és la de regulació en llaç tancat, s’inicia el procés de regulació de 
la velocitat des del microcontrolador. Cada cop que s’activa el temporitzador de 
mostreig es mesura la velocitat i amb el valor obtingut i la consigna rebuda es 
realitzen els algorismes de regulació PID o TOT/RES, depenent del regulador 
activat. El valor obtingut d’aquests algorismes s’aplica al mòdul PWM i 
posteriorment, igual que en la regulació en llaç obert, s’envia el valor de la 
velocitat per UDP. 

Una altra de les possibles instruccions que es poden rebre consisteix en la 
d’aturar el motor, que senzillament atura el funcionament del motor i dels 
processos de regulació i reinicialitza els paràmetres necessaris per poder tornar a 
iniciar els processos de regulació. 

Finalment, les dues possibles instruccions restants consisteixen en la configuració 
dels paràmetres PID (Kp, Ti i Td) i en la configuració de la histèresis de la 
regulació TOT/RES. A més, la configuració dels paràmetres de un dels reguladors 
també s’utilitza per indicar que es vol utilitzar aquell regulador. 

4.1.3. Mesura de velocitat 

Tal i com es comenta al capítol de hardware (apartat 3.4.2) hi ha dos mètodes 
per mesurar la velocitat mitjançant un encoder digital. El primer mètode, 
conegut com el mètode del periodímetre consisteix en mesurar el temps que ha 
passat entre dos polsos diferents i calcular la velocitat del sistema. Aquest 
mètode, tot i comportar molta resolució té el problema que no és lineal, ja que la 
variable a mesurar, el temps, s’utilitza com a divisor en el càlcul de la velocitat. 
Això pot comportar problemes a velocitats relativament baixes, ja que el temps 
entre pols i pols és molt alt (comparat amb velocitats altes) i a nivell de software 
pot provocar el desbordament dels registres utilitzats, impossibilitant la mesura 
de velocitat. 

L’altre mètode de mesura de velocitat consisteix en el mètode del 
freqüencímetre, el qual consisteix en comptar el número de polsos en un temps 
fix. Aquest mètode és molt fàcil de calcular, ja que si sabem el nombre de polsos 
que proporciona l’encoder durant una volta, aleshores sabem la distància angular 
entre pols i pols, i per tant, podem conèixer la velocitat. A diferència del mètode 
anterior, aquest és un mètode lineal, però en canvi tenim una pèrdua de 
resolució important, ja que l’únic increment de velocitat mesurable és el causat 
per un pols durant el temps fix. 
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En aquest sistema s’utilitza el mètode del freqüencímetre, ja que utilitzant el 
temps de mostreig com a temps de mesura s’obté una resolució de velocitat 
acceptable. El número de polsos que proporciona l’encoder en una volta és de 
500, i per tant, la separació angular entre cada un d’ells és de 0.72º. 

 pols
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Si la mesura es fa cada 10ms (temps de mostreig) això comporta una resolució 
de velocitat de 12 rpm, un valor acceptable, ja que la velocitat a fons d’escala és 
aproximadament 6000rpm, cosa que significa un error de mesura del 0,2%. 
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La resolució de la mesura és un dels motius pels quals s’ha escollit aquest temps  
de mostreig, ja que temps més petits implicaven menys resolució, i temps massa 
grans podien produir que no es complissin les equacions d’un sistema de 
regulació mostrejat. 

4.1.4. Protocol de comunicació de nivell d’aplicació 

Com s’ha explicat anteriorment, el software de supervisió pot enviar 5 ordres 
diferents al microcontrolador, a més d’enviar el valor de la consigna de velocitat, 
el nivell d’acció que s’ha aplicar al motor, o el valor dels paràmetres de regulació 
que s’han de configurar.  

Per realitzar aquesta comunicació s’ha implementat un protocol de nivell 
d’aplicació que s’encarrega de la interpretació de les instruccions i dades, ja els 
protocols de nivell d’enllaç (IP) i transport (UDP) ja s’encarreguen de la 
identificació del destinatari i de comprovar la fiabilitat del missatge. 

 

Figura 25. Protocol d’aplicació des del PC al microcontrolador. 

Els missatges enviats des del PC al microcontrolador estan formats per 7 bytes. 
El primer és el byte d’instrucció i indica quina funció ha de fer el 
microcontrolador i què signifiquen els bytes següents. Els següents 6 bytes 
formen els bytes de dades, agrupats en tres paquets de 2 bytes o words. Els 
diferents missatges que es poden enviar són els següents: 
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• Regulació en llaç obert: El valor del byte d’instrucció és 0x107 i només 
s’utilitzen els dos primers bytes de dades per indicar l’acció que s’ha 
d’aplicar al motor (10 bits). 

• Regulació en llaç tancat: El valor del byte d’instrucció és 0x20 i només 
s’utilitzen els dos primers bytes per indicar la consigna de velocitat. 

• Aturar el motor: El byte d’instrucció val 0x30 i no s’utilitza cap byte de 
dades. 

• Configuració PID: El byte d’instrucció té un valor de 0x40 i és l’única 
instrucció que utilitza els 6 bytes de dades. Aquests indiquen, 
respectivament, els paràmetres P, I i D, i el seu valor s’envia multiplicat 
per 100, 1000 i 10000 per evitar transmetre valors amb decimals. 

• Configuració de la histèresis: El valor del byte d’instrucció és 0x50 i 
utilitza els dos primers bytes de dades per transmetre el valor de la 
histèresis 

Aquest protocol defineix només els missatges que s’envien des del PC al 
microcontrolador, però no a la inversa. Els missatges que envia el 
microcontrolador al PC són molt més senzills i utilitzen un protocol més senzill. 

 

Figura 26. Protocol d’aplicació des del microcontrolador al PC 

Els missatges que envia el microcontrolador consisteixen només en bytes de 
dades, ja que només s’envia la velocitat del motor. Aquests missatges estan 
formats per un sol word de dos bytes que indica la velocitat del motor en aquell 
moment. 

4.2. Software del microcontrolador 

4.2.1. Estructura del projecte en C18 

Els projectes del compilador C18 estan formats, principalment, per dos tipus 
d’arxius: els arxius de capçalera (header files), que contenen instruccions per al 
compilador, tal com la crida a altres arxius, configuracions hardware del 
microcontrolador o les definicions de constants, estructures i funcions; i els 
arxius de codi font (source files), els quals contenen el codi del programa 
principal i de les diferents funcions que s’utilitzen. 

 

Arxius de capçalera: Els arxius de capçalera, són arxius amb terminació “.h” 
que contenen instruccions necessàries per que es puguin compilar els arxius de 

                                       
7 La notació 0x indica que el valor que segueix està expressat en hexadecimal. 
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codi font. Generalment, hi ha un arxiu de capçalera per a cada arxiu de codi font, 
el qual carrega la seva capçalera a l’inici de la compilació. 

Els arxius de capçalera utilitzats en aquest projecte estan formats per la 
capçalera del programa principal i algunes de les seves funcions, les capçaleres 
de les funcions del visualitzador LCD i del modulador PWM, algunes capçaleres 
genèriques (pic18f4620.h, stdlib.h i delays.h) i les capçaleres necessàries per als 
protocols TCP/IP. 

La capçalera del programa principal (capçaleraPFC.h) és la primera que 
s’executa, ja que es carrega a l’inici del programa principal. En aquest arxiu es 
carreguen les principals capçaleres restants; es defineix l’estructura del protocol 
de comunicació (el primer byte d’instrucció i els 6 restants de dades); es 
defineixen alguns pins d’entrada/sortida (com els pins dels polsadors o els LED) i 
altres constants; es realitzen les principals configuracions hardware (oscil·lador, 
watchdog o proteccions de lectura) i es defineixen les funcions implementades en 
l’arxiu del programa principal. 

 

Figura 27. Arxius de capçalera utilitzats 

En el bloc de les capçaleres dels protocols TCP/IP trobem les definicions de les 
funcions utilitzades pels protocols de comunicació (ARP, IP, UDP, etc.) i 
capçaleres de configuració, com les capçaleres (TCPIP.h) i (TCPIPConfig.h), en 
les quals es troben les configuracions necessàries per escollir quins protocols 
s’utilitzen i com s’utilitzen. 

 

Arxius de codi font: Els arxius de codi font formen el cos del programa i és on 
troba el codi en C a compilar. Aquests arxius estan formats per quatre blocs 
principals: el programa principal, els protocols TCP/IP, el arxius del modulador 
PWM i els arxius del visualitzador LCD. 

El programa principal consisteix en el codi implementat expressament per a la 
realització d’aquest projecte, mentre que els altres arxius consisteixen en 
llibreries que incorpora el compilador i que han estat adaptades a les necessitats 
d’aquest projecte, com els arxius de PWM i del LCD, o en el cas dels arxius de 
TCP/IP, llibreries proporcionades per l’empresa Microchip. 
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Mereix especial esment l’arxiu StackTask_UDP_punters.c, el qual regula el 
funcionament de tots els protocols TCP/IP i que, tal com s’explica posteriorment, 
ha estat adaptat per tal de poder ser utilitzat directament des del programa 
principal. 

 

Figura 28. Arxius de codi font utilitzats 

4.2.2. Algorisme del programa 

Com s’ha explicat anteriorment, el codi del microcontrolador està format per un 
programa principal que utilitza diverses rutines i funcions, algunes 
implementades expressament per aquest projecte i altres d’externes. L’algorisme 
que s’explica a continuació detalla el funcionament d’aquest programa principal i 
de les principals funcions i subrutines que utilitza. Tot i que no s’ha considerat 
necessari explicar les rutines externes del visualitzador LCD, el mòdul i PWM i els 
protocols TCP/IP, sí que es detalla la funció StackTask, la qual estructura la 
recepció de dades dels protocols TCP/IP i que ha estat adaptada a les necessitats 
d’aquest projecte. 

 

Per a una millor comprensió de l’algorisme, en primer lloc es descriuen algunes 
de les principals variables utilitzades al llarg de l’algorisme. 

• Pantalla: Indica en quina pantalla del menú estem, i per tant, regula el 
flux del programa. 

• Ethernet: Indica si s’ha de comprovar la recepció de dades i realitzar el 
control de velocitat del motor. 

• Byte_mostrat: En el menú de configuració de la direcció IP, indica quants 
bytes hem configurat. 

• Regulador: Indica quin tipus de regulador utilitzem: TOT/RES o PID. 

• Kp: Quantitat d’acció proporcional. 
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• BP: Banda proporcional. És la inversa de Kp i indica, en tant per u, 
l’amplada de la banda dins la qual actua el regulador PID. 

• Ti: Temps integral. 

• Td: Temps derivatiu. 

• H: Histèresis del regulador TOT/RES 

• Dades.instruccio: Variable on es guarda el primer byte rebut per UDP. 
Indica l’ordre o instrucció a realitzar. 

• Dades.valor[3]: Vector format per tres “words” (variables de 2 bytes) on 
es guarden els sis bytes següents rebuts per UDP. El primer valor s’utilitza 
normalment per indicar el valor de consigna en llaç tancat i el valor d’acció 
en llaç obert. Quan la instrucció rebuda consisteix en modificar els 
paràmetres PID, el primer valor indica el paràmetre KP, el segon Ti i el 
tercer Td. 

• Llaç_obert: Indica que s’està treballant en mode de regulació en llaç 
obert (arriba des del PC l’acció que s’ha d’aplicar al control PWM). 

• Llaç_tancat: Indica que s’està treballant en mode de regulació en llaç 
tancat (s’ha d’aplicar el control TOT/RES o PID). 

• MultiplicadorP, multiplicadorI i multiplicadorD: Aquestes variables 
depenen de Kp, Ti, Td i la consigna i s’han de multiplicar per l’error, la 
integral de l’error i la derivada de l’error respectivament en la regulació 
PID. Com que aquests factors són constants durant tota la regulació, 
només es realitza l’operació cada cop que es varia la consigna. 

• Consigna: Indica la velocitat que volem que assoleixi el motor. 

• Velocitat: Velocitat actual del motor. Aquesta variable es calcula cada 
10ms a partir del nombre de polsos proporcionats per l’encoder en aquest 
temps. Com que l’encoder proporciona 500 polsos per volta, la velocitat en 
rpm és igual al nombre de polsos multiplicat per 12. 

• Flag: Aquesta variable és activada pel Timer 0 (TMR0) cada 10 ms i 
permet la mesura i regulació de la velocitat, tant en llaç tancat com en llaç 
obert. 

• Lectura[3]: Vector on es guarden les tres últimes lectures de velocitat, 
segons el mètode de la finestra temporal. D’aquesta forma es pot realitzar 
un filtre software d’interferències pel mètode de la mediana. 

• Polsos: Aquest és el valor del comptador de polsos augmentat pel mòdul 
CCP2. 

• Polsos2: Cada cop que s’activa el Timer 0 (10ms) es guarda el valor del 
comptador de polsos en aquesta variable i posteriorment és reiniciat a 0. 

• Direcció: Indica el sentit de gir del motor a partir de l’estat del pin D5 
quan es detecta un pols al mòdul CCP2.  

• Limit_superior: Marca el límit superior de la banda proporcional. Està 
determinat per la funció 
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• Limit_inferior: Marca el límit inferior de la banda proporcional. Està 
determinat per la funció 

• Error_anterior: Indica el valor anterior de l’error, utilitzat en el càlcul de 
l’acció integrali l’acció derivativa  

• Error: Diferència entre la consigna i la velocitat actual. 

• ErrorP: Diferència entre el límit superior i la velocitat actual. Aquest 
paràmetre s’utilitza per calcular l’acció proporcional, ja en una regulació P 
amb banda proporcional simètrica (centrada en la consigna) quan l’error 
és 0 el resultat de l’acció proporcional ha de ser el 50%, i quan la velocitat 
és igual al límit superior l’acció proporcional ha de ser el 0%. 

• Acció: En la regulació en llaç tancat és el valor de sortida del regulador 
PID, i per tant, el valor que aplicarà el control PWM. 

• Acció_anterior: Valor de l’última acció necessari per al regulador 
TOT/RES amb histèresis. En aquest regulador, si l’error està dins la 
histèresis l’acció es manté en l’estat que estava. 

• Integral: Aquesta variable global serveix per guardar el sumatori de la 
mitjana de les variables error i error anterior, és a dir, la integral 
mostrejada d’aquest paràmetre. 

 

A continuació es procedeix al detall de l’algorisme del programa principal.  

A l’inici del programa es duen a terme la configuració dels diferents registres del 
microcontrolador, com són la definició dels pins d’entrada i sortida, la 
configuració del mòdul PWM el comptador ràpid CCP2 i el Timer 0, l’activació de 
les resistències de pull-up internes en els pins dels polsadors, la configuració del 
mòdul SPI i l’activació de les interrupcions. 

A continuació es duen a terme les inicialitzacions de les variables, la inicialització 
de les diferents subrutines externes i l’obertura del port UDP per a la recepció de 
dades. 

Configuració del microcontrolador 
Inicialització de variables 
Inicialització del motor i LCD 

 

//Inicialització d’Ethernet 
Inicialització valors IP i MAC  
Inicialització Stack TCP/IP 
Obrir socket UDP rebre 

Seguidament comença el bucle infinit que realitza les diferents tasques del 
programa. El flux d’aquestes tasques es regula mitjançant la variable pantalla, 
que indica la posició de menú en que està el programa. En funció d’aquesta 
posició el microcontrolador realitzarà diverses accions, llegint només la recepció 
de dades per Ethernet i realitzant la regulació de la velocitat del motor quan la 
posició de pantalla sigui control_Ethernet (activa la variable Ethernet). 
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MENTRE (VERITAT){ 

 //Menú principal 
SI pantalla=menú_principal ALESHORES{ 

Escriure menú principal  
SI BOTO2 ALESHORES 

Disminuir opció de menú 
SI BOTO3 ALESHORES 

Augmentar opció de menú 
SI BOTO4 ALESHORES 

Accedir a l’opció seleccionada 
} 

//Opció de control de la velocitat des d’Ethernet 
SI pantalla=control_Ethernet ALESHORES{ 

Ethernet=1  //Permetre Recepció de dades i regulació de 

//velocitat del motor 
SI BOTO1 ALESHORES 

Tornar al menú principal //pantalla = menú principal 
} 

//Menú de configuració de paràmetres Ethernet 
SI pantalla=configuració_Ethernet ALESHORES{ 

Escriure menú configuració Ethernet  
SI BOTO1 ALEHORES 

Tornar al menú principal 
SI BOTO2 ALESHORES 

Disminuir opció de menú 
SI BOTO3 ALESHORES 

Augmentar opció de menú 
SI BOTO4 ALESHORES 

Accedir a l’opció seleccionada 
} 

//Opció de configuració IP 
SI pantalla=configuració_IP ALESHORES 

Llegir bytes IP 
Escriure primer byte IP  
SI BOTO1 ALEHORES 

Tornar al menú de configuració Ethernet 
SI BOTO2 ALESHORES 

Disminuir byte IP 
SI BOTO3 ALESHORES 

Augmentar byte IP 
SI BOTO4 ALESHORES 

Guardar byte IP i mostrar el següent 
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SI byte_mostrat = 4 ALESHORES 
Tornar a la pantalla configuració IP 

} 

//Opció de visualització adreça MAC 
SI pantalla=visualització_MAC ALESHORES 

Llegir direcció MAC 
Conversió_Hexadecimal_String 
Escriure direcció MAC  
SI BOTO1 ALEHORES 

Tornar al menú de configuració Ethernet 
} 

//Menú de configuració de paràmetres de regulació 

SI pantalla=configuració_sistema_regulació ALESHORES{ 
Escriure menú configuració sistema regulació  
SI BOTO1 ALEHORES 

Tornar al menú principal 
SI BOTO2 ALESHORES 

Disminuir opció de menú 
SI BOTO3 ALESHORES 

Augmentar opció de menú 
SI BOTO4 ALESHORES 

Accedir a l’opció seleccionada 
} 

//Opció de configuració del tipus de regulador 
SI pantalla=configuració_regulador ALESHORES{ 

Escriure regulador actual  
SI BOTO1 ALEHORES 

Tornar al menú configuració sistema regulació  
SI BOTO2 ALESHORES 

Canviar a regulador següent 
SI BOTO3 ALESHORES 

Canviar a regulador anterior 
SI BOTO4 ALESHORES 

Guardar regulador actual //regulador=1 (PID) 

//regulador=2 (TOT/RES) 
} 

//Menú de configuració de paràmetres PID 
SI pantalla=configuració_paràmetres_PID ALESHORES{ 

Escriure menú configuració paràmetres  
SI BOTO1 ALEHORES 

Tornar al menú configuració sistema regulació  
SI BOTO2 ALESHORES 
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Disminuir opció de menú //paràmetre anterior 
SI BOTO3 ALESHORES 

Augmentar opció de menú //paràmetre següent 
SI BOTO4 ALESHORES 

Accedir a configurar el paràmetre  
} 

//Opció de configuració del paràmetre Kp 
SI pantalla= paràmetre_Kp ALESHORES{ 

Modificar_parametres(Kp) 
} 

//Opció de configuració del paràmetre Ti 
SI pantalla= paràmetre_Ti ALESHORES{ 

Modificar_parametres(Ti) 
} 

//Opció de configuració del paràmetre Td 
SI pantalla= paràmetre_Td ALESHORES{ 

Modificar_parametres(Td) 
} 

Quan el menú està a la posició de control de la velocitat del motor des del PC 
(posició control_Ethernet) s’activa la variable Ethernet i es permet la comunicació 
amb el PC i la regulació de la velocitat del motor.  

Aquest procediment comença amb la funció StackTask, que entre altres funcions, 
prepara la recepció de dades. En el cas que arribin dades mitjançant el protocol 
UDP, aquestes es llegeixen i es guarden a les variables dades.instruccio i 
dades.valor. En funció de la instrucció rebuda es poden realitzar diverses 
accions: regulació en llaç obert o regulació des del PC (rebem per UDP l’acció que 
s’ha d’aplicar al mòdul PWM); regulació en llaç tancat (regulació PID o TOT/RES); 
aturar el motor i el procés de regulació; configuració del regulador PID i 
configuració del regulador TOT/RES. 

En la configuració dels paràmetres PID les dades rebudes consisteixen en els 
paràmetres P, I i D multiplicats per 100, 1000 i 10000 respectivament, ja que 
d’aquesta forma evitem enviar valors decimals, els quals necessitarien més bytes 
per ser enviats. 

MENTRE (VERITAT){ 

 ··· 

SI Ethernet=1 ALESHORES{ 
StackTask  //Tasques automàtiques de la pila TCP/IP, com el 

//protocol ARP o la preparació dels datagrames IP 

//per poder ser llegits des del mòdul UDP 
SI recepció_dades_UDP ALESHORES{  

 //Guardem el primer byte com a instrucció 
Llegir primer byte UDP (dades.instruccio) 
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//Guardem el bytes restants com a dades al vector 

//dades.valor 

Llegir següents 6 bytes (dades.valor[n]) 
Reiniciar mòdul UDP 
SEGONS_SIGUI dades.instruccio{ 

//Regulació en llaç obert o regulació des del PC 
0x10: Habilitar interrupció CCP2 

ConversorPWM(dades.valor[0])  //activar PWM al 

// valor indicat 
Llaç_obert=1  //engeguem el procés de 

//regulació en llaç obert 
Habilitar TMR0 

 

//Regulació en llaç tancat 
0x20: Escriure consigna 

Habilitar interrupció CCP2 
Consigna = dades.valor[0] 

//Normalització de variables: 
multiplicadorP = 1023*Kp/Consigna 

//Multipliquem la constant d’integració pel 

//període de mostreig (només si Ti és diferent 

//de 0). 

SI Ti <> 0 ALESHORES{  
multiplicadorI = multiplicadorP *0.01/Ti  

     } 

//Dividim la constant de derivació pel 

//període de mostreig  
multiplicadorD = multiplicadorP *Td/0.01  

//Calculem els límits superior i inferior de 

//la banda proporcional 

limit_superior=consigna*(1+BP/2)  
limit_inferior= consigna*(1-BP/2) 
Llaç_tancat =1  //Iniciem el procés de 

//regulació en llaç tancat 
//Activem la variable flag per tal d’iniciar 

//el procés de regulació d’immediat 

Flag=1  
Habilitar TMR0 

 

//Aturar el motor i la regulació 
0x30: Aturar motor //PWM a 0 

Deshabilitar TMR0 
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Recarregar el TMR0 per temporitzar 10ms 
Deshabilitar interrupció CCP2 
Reiniciar variables 

 

//Configuració del regulador PID 
0x40: Kp=dades.valor[0]/100 

BP=1/Kp 
Ti=dades.valor[1]/1000 
Td=dades.valor[2]/10000 
regulador = PID 

 

//Configuració del regulador TOT/RES 
0x50: H=dades.valor[0] 

regulador=TOT/RES  

 

}FI_SEGONS_SIGUI dades.valor 
}FI_SI recepció_dades_UDP 

Si la instrucció a realitzar consisteix en la regulació en llaç obert o llaç tancat 
s’activen les variables amb el mateix nom i s’inicia el degut procés. Aquests dos 
processos, però, només es realitzen quan hi ha activada la variable flag, és a dir, 
cada 10 mil·lisegons. 

En el cas de la regulació en llaç obert o regulació des del PC, l’única tasca que 
s’ha de realitzar és mesurar la velocitat del motor. Per fer això, comencem 
actualitzant les variables de la finestra temporal (lectura[n]), després calculem la 
mesura actual de la velocitat i finalment apliquem el filtre del mètode de la 
mediana als valors de la finestra temporal. 

MENTRE (VERITAT){ 

 ··· 

SI Ethernet=1 ALESHORES{ 

  ··· 

SI (Flag=1 & Llaç_obert=1){  //Regulació en llaç obert 
lectura[2]=lectura[1]  //Desplaçament de la finestra 

temporal 
lectura[1]=lectura[0] //de mesura de velocitat 
SI direccio=0 ALESHORES{ 

lectura[0] = - polsos2*12 //mesura de velocitat 
}SINO{ 

lectura[0] = polsos2*12  
}FI_SI direccio=0  

//mediana de lectura[2], [1] i [0]  
velocitat= mediana de les tres últimes lectures  
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}FI_SI (Flag=1 & Llaç_obert=1)  

En el cas de la regulació en llaç tancat, iniciem el procés mesurant la velocitat i 
calculant les variables d’error i errorP. En funció del valor de la variable regulador 
utilitzarem el regulador PID o el regulador TOT/RES amb histèresis.  

Si el regulador utilitzat és el PID, primer es comprova si la mesura de velocitat 
està dins o fora de la banda proporcional i s’activa la regulació PID o la regulació 
TOT/RES sense histèresis respectivament.  

En el cas d’utilitzar el regulador TOT/RES amb histèresis, en funció del valor de la 
variable error s’aplicarà a la sortida una acció del 0% o del 100%. Finalment, el 
resultat proporcionat pel regulador PID o TOT/RES s’aplica al mòdul PWM 
mitjançant la funció convertidor PWM. 

MENTRE (VERITAT){ 

 ··· 

SI Ethernet=1 ALESHORES{ 

  ··· 

SI (Flag=1 & Llaç_tancat=1){  //Regulació en llaç tancat 
//MESURA DE LA VELOCITAT 
lectura[2]=lectura[1]  //Desplaçament de la finestra  

//temporal de mesura 
lectura[1]=lectura[0] 
SI direccio=0 ALESHORES{ 

lectura[0] = - polsos2*12 //mesura de velocitat 
}SINO{ 

lectura[0] = polsos2*12  
}FI_SI direccio=0  
//mediana de lectura[2], [1] i [0] 
velocitat= mediana de les tres últimes lectures  

 

//REGULACIÓ 
Error_anterior=error  //Guardem el valor de l’últim 

//error (necessari per I i D) 
error=consigna – velocitat //Calculem l’error actual 

//Per a calcular l’acció P, es considera l’error respecte  

//al limit superior 
errorP=limit_superior-velocitat  

accio_anterior = accio  //Guardem el valor de l’última 

// acció (necessari per TOT/RES) 
SI (consigna>=0){ 

SI regulador = PID ALESHORES{ 

//Si està fora de la Banda Proporcional 
SI(velocitat>=limit_superior| 
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velocitat<=limit_inferior)ALESHORES{  
accio=reguladorTOT_RES_Positiu(error, 

accio_anterior, 0)  

}SINO{ 
accio=LimitadorPositiu( 

reguladorP(multiplicadorP,errorP)+reguladorI (multiplicadorI, error, 

error_anterior)+reguladorD (multiplicadorD, error, error_anterior)) 
}FI_SI (velocitat>=limit_superior | 

velocitat<=limit_inferior) 
}SINO{ 

accio=reguladorTOT_RES_Positiu(error, 

accio_anterior, H) 
}FI_SI regulador=PID 

}SINO{ 
SI regulador = PID ALESHORES{ 

//Si està fora de la Banda Proporcional 
SI (velocitat>=limit_inferior | 

velocitat<=limit_superior) ALESHORES{  
accio=reguladorTOT_RES_Negatiu(error, 

accio_anterior, 0)  

}SINO{ 
accio=LimitadorPositiu( 

-reguladorP(multiplicadorP,errorP)-reguladorI (multiplicadorI, error, 

error_anterior)-reguladorD (multiplicadorD, error, error_anterior)) 
//Com que els multiplicador P,I i D depenen de 

//la consigna, quan aquesta és negativa s’ha 

//d’invertir el resultat dels diferents 

//reguladors 
}FI_SI (velocitat>=limit_inferior | 

velocitat<=limit_superior) 
}SINO{ 

accio=reguladorTOT_RES_Negatiu(error, 

accio_anterior, H) 
}FI_SI regulador = PID 

}FI_SI (consigna>=0) 
conversorPWM(accio) 

}FI_SI (Flag=1 & Llaç_tancat=1) 

Després de realitzar la regulació pertinent (llaç obert o llaç tancat) s’ha d’enviar 
la mesura de velocitat per Ethernet, de forma que el programa de supervisió del 
PC pugui graficar l’evolució de la velocitat del motor o realitzar-ne la regulació.  

MENTRE (VERITAT){ 

 ··· 
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SI Ethernet=1 ALESHORES{ 

  ··· 

SI Flag=1 ALESHORES{ 
Flag=0 
Obrim socket UDP enviar 
Enviar UDP (velocitat)  
Tancar socket UDP enviar 

}FI_SI Flag=1 
}FI_SI Ethernet=1 

}FI_MENTRE (VERITAT) 

A continuació es detalla l’algorisme de les interrupcions utilitzades en el 
software del microcontrolador. 

Per tal de mesurar la velocitat del motor i controlar el temps de mostreig 
s’utilitzen dues interrupcions amb diferent prioritat. 

La interrupció d’alta prioritat està causada pel mòdul CCP2 configurat en mode 
Capture quan es produeix un flanc de pujada al pin B3, connectat a l’encoder del 
motor. Quan es produeix aquesta interrupció, en primer lloc llegim l’estat del pin 
D5, connectat a la sortida complementaria de l’encoder, de forma que en funció 
del seu estat podem saber el sentit de gir del motor. Seguidament augmentem la 
variable polsos per tal de comptar el número de polsos que es produeixen en un 
temps determinat. 

InterrupcióH{ //Interrupció d’alta prioritat. Interrupció CCP2 
Llegir direcció de gir  //Comprovem l’estat del pin D5 
Augmentar el comptador de polsos  //Comptem el nombre de polsos en  

//un temps fix (temps de mostreig) 
} 

La interrupció de baixa prioritat està causada pel Timer 0 cada 10 mil·lisegons. 
Quan es produeix aquesta interrupció activem la variable flag per tal que es 
produeixi la mesura de velocitat i es dugui a terme el procés de regulació. A 
continuació es guarda el a la variable polsos2 el valor de la variable polsos i es 
reinicia el seu valor.  

InterrupcioL{ //Interrupció de baixa prioritat. Interrupció TMR0 
Recarregar el TMR0 per temporitzar 10ms 
Flag=1  //Activem la variable flag perquè es dugui a terme la  

//mesura de velocitat i el procés de regulació 
polsos2=polsos  //Guardem el valor del comptador de polsos 
polsos=0  //Reiniciem el comptador de polsos 

} 

Finalment, com a últim bloc de l’algorisme es detallen les diferents subrutines i 
funcions utilitzades al llarg del programa principal. 
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Conversió d’un número hexadecimal a String. Per tal de poder escriure per 
la pantalla LCD un número hexadecimal, abans s’ha de convertir en un String8 de 
caràcters ASCII. L’entrada d’aquesta subrutina consisteix en un número 
hexadecimal (hex) i la sortida consisteix en dos caràcters ASCII (c[0] i c[1]). 

SUBRUTINA Conversio_Hexadecimal_String (BYTE hex, BYTE c[2]){  
c[0]= 4 bits de major pes de hex 
c[1]= 4 bits de menor pes de hex 
SI c[n] >= 10 ALESHORES{ //El dígit és una lletra (A,B,C,D,E o F) 

c[n]=c[n]+55//El número ASCII de les lletres A, B, C, D, E o F 

//és 65, 66, 67, 68, 69 i 70 
}SINO{ 

c[n]=c[n]+48//El número ASCII de les xifres decimals van del 48 

//(“0”) al 57 (“9”) 
}FI_ SI c[n] >= 10 

} 

Mostrar per pantalla un número en coma flotant. Tot i que hi ha 
implementades diverses rutines per poder imprimir diversos tipus de dades, no 
existeix en aquest compilador una funció per mostrar per pantalla un número en 
coma flotant9. Aquesta rutina separa el número d’entrada en part entera i part 
decimal i les escriu per separat. 

SUBRUTINA ImprimirFloat (FLOAT in){ 
Separar in en part entera i part decimal 
Mostrar per pantalla la part entera 
SI decimal >= 0.0001 ALESHORES{  //La màxima resolució dels nombres 

//utilitzats és de 0.0001 
Escriu “.” 
SI decimal < 0.1 ALESHORES{  

Escriu 0  
SI decimal < 0.01 ALESHORES{  

Escriu 0  
SI decimal < 0.001 ALESHORES{  

Escriu 0  
}FI_SI decimal < 0.001 

}FI_SI decimal < 0.01 
}FI_SI decimal < 0.1  
MENTRE decimal no sigui enter FER{ 

decimal=decimal*10 //màxim 4 vegades, per evitar escriure 

 //decimals molt petits 
}  

                                       
8 Definició d’un String. 
9 Definició d’un número en coma flotant. 
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Escriure decimal 
} FI_SI decimal >= 0.0001  

} 

Iniciar configuracions IP (AppConfig). Aquesta rutina ja estava 
implementada en una llibreria externa, però per a més comoditat s’ha traslladat 
al programa principal. S’encarrega d’iniciar la variable AppConfig, en la qual 
s’emmagatzemen diversos paràmetres IP i l’adreça MAC, la qual està guardada a 
la memòria EEPROM externa. 

SUBRUTINA InitAppConfig{ 
Iniciar EEPROM externa 
Llegir EEPROM externa a la direcció 0xFA 
Guardar valor com a direcció MAC 
Configurar valors de la direcció IP, Màscara IP, Gateway i DNS. 

} 

Reguladors Proporcional. Aquesta funció realitza el càlcul de l’acció 
proporcional. En aquesta aplicació, el resultat consisteix en el producte de 
multiplicadorP per errorP. 

FUNCIÓ reguladorP (FLOAT Kp, WORD in){ 
resultat = Kp *in 

} 

Regulador Integral. La funció del regulador integral realitza el sumatori de la 
mitjana de l’error i l’error anterior i multiplica el resultat per multiplicadorI.  

FUNCIÓ reguladorI (FLOAT Ki, WORD in, WORD in_ant){ 
Calcular la mitjana de in i in_ant 

//Una integral mostrejada consisteix en el sumatori en el temps de la 

//variable a integrar, multiplicat pel temps de mostreig (inclòs en 

//el multiplicadorI) 
integral = integral + mitjana   

resultat = Ki* integral  
} 

Regulador Derivatiu. En aquesta funció es calcula l’increment de l’error des de 
l’última lectura i es multiplica el resultat per multiplicadorD. 

FUNCIÓ reguladorD (FLOAT Kd, WORD in, WORD in_ant){ 
//Una derivada en un sistema discret consisteix en l’increment de la 

//variable en qüestió dividit pel temps de mostreig (inclòs en 

//multiplicadorD) 

Increment=in-in_ant  
Resultat = Kd*Increment 

} 

 



 Control de velocitat d’un motor a través d’Ethernet 

 - 63 - 

Limitador positiu. La suma de les accions proporcional, integral i derivativa pot 
proporcionar un valor superior al 100% d’acció (com que el convertidor PWM és 
de 10 bits, el 100% és 1023) o un valor negatiu. Per això, abans d’aplicar el 
resultat del regulador PID, aquesta funció en limita el resultat. 

FUNCIÓ LimitadorPositiu (WORD in){ 
SI in>1023 ALESHORES{ 

Resultat = 1023 
}SINO{ 

SI in<0 ALESHORES{ 
Resultat = 0 

}SINO{ 
Resultat = in 

}FI_SI in<0 
}FI_SI in>1023 

} 

Limitador negatiu. Aquesta funció realitza la mateixa tasca que l’anterior però 
per una consigna negativa, on el 100% equival a -1023. 

FUNCIÓ LimitadorNegatiu (WORD in){ 
SI in>0 ALESHORES{ 

Resultat = 0 
}SINO{ 

SI in<-1023 ALESHORES{ 
Resultat = -1023 

}SINO{ 
Resultat = in 

}FI_SI in<-1023 
}FI_SI in>0 

} 

Reguladors TOT/RES positiu i negatiu. Aquesta funció realitza una acció de 
regulació TOT/RES amb histèresis, proporcionant una sortida del 100% quan la 
senyal d’error és superior a la meitat de la histèresis, una senyal del 0% quan és 
inferior a la meitat de la histèresis negativa i quan no es compleix cap de les 
premisses anteriors s’aplica a la sortida la mateixa acció anterior. 

Aquesta mateixa funció s’utilitza com a regulador TOT/RES pur (sense histèresis) 
quan en la regulació PID la consigna està fora de la banda proporcional. 

Igual que en el cas dels limitadors, aquesta funció té una versió positiva i 
negativa. 

FUNCIÓ Regulador_TOT_RES_Positiu (WORD in, WORD sortida_anterior, WORD 

histèresis){ 
SI in>=(histèresis/2) ALESHORES { 

Resultat = 1023 
}SINO{ 
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SI in<=(-histèresis/2) ALESHORES{ 
Resultat = 0 

}SINO{ 
Resultat = sortida_anterior 

} 
} 

} 

 

FUNCIÓ Regulador_TOT_RES_Negatiu (WORD in WORD sortida_anterior, WORD 

histèresis){ 
SI in>=(histèresis/2) ALESHORES { 

Resultat = 0 
}SINO{ 

SI in<=(-histèresis/2) ALESHORES{ 
Resultat = 1023 

}SINO{ 
Resultat = sortida_anterior 

} 
} 

} 

Conversor PWM. Aquesta funció s’encarrega de modificar el cicle de treball del 
mòdul PWM i el sentit de gir del motor, depenent de si l’entrada és positiva o 
negativa. 

SUBRUTINA ConversorPWM (WORD in){ 
SI in>=0 ALESHORES{ 

PIN_DIRECCIO=0 
Guardar valor in al mòdul PWM 

}SINO{ 
PIN_DIRECCIO=1 
Guardar valor in al mòdul PWM 

} 
} 

 

Mediana. Un mètode d’eliminació d’errors de mesura consisteix en calcular la 
mediana de les últimes mesures i prendre el resultat com a valor vàlid. 
D’aquesta forma és possible eliminar moltes mesures errònies que no segueixin 
la dinàmica de creixement de la variable. 

FUNCIÓ Mediana (WORD lect1, WORD lect2, WORD lect3){ 
SI lect1 és el valor entremig de lect2 i lect3 ALESHORES{ 

Resultat = lect1 
}SINO{ 
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SI lect2 és el valor entremig de lect1 i lect3 ALESHORES{ 
Resultat = lect2 

}SINO{ 
SI lect3 és el valor entremig de lect1 i lect2 ALESHORES{ 

Resultat = lect3 
} 

} 
} 

} 

Modificar paràmetres PID. El procés de modificació dels diferents paràmetres 
de la regulació PID és pràcticament idèntic, variant només l’increment amb el 
qual s’han de modificar. Per això, s’ha implementat una rutina que serveixi per 
modificar els tres paràmetres. 

SUBRUTINA Modificar_paràmetres (BYTE num_paràmetre, FLOAT variació){ 
SEGONS_SIGUI num_paràmetre{ 

1:  paràmetre = P //Carreguem el valor del paràmetre  
2:  paràmetre = I  
3: paràmetre = D  

} 
ImprimirFloat (paràmetre) 
SI BOTO1 ALEHORES 

Tornar al menú configuració de paràmetres  

//Retornem al menú sense haver modificat el paràmetre 
SI BOTO2 ALESHORES 

paràmetre=paràmetre–variació 
SI BOTO3 ALESHORES 

paràmetre=paràmetre+variació 
SI BOTO4 ALESHORES{ 

SEGONS_SIGUI num_paràmetre{ 
1:  P = paràmetre //Guardem el valor del paràmetre 

BP = 1/P  
2:  I = paràmetre  
3:  D = paràmetre 

} 
Tornar al menú configuració de paràmetres  

} 
} 

StackTask. Aquesta és la funció principal de la pila o stack TCP/IP, ja que 
realitza les tasques de preparació per a la recepció de dades, rebutjant els 
paquets MAC i IP erronis. A més, realitza les tasques automàtiques del protocol 
ARP. La funció original ha estat modificada per tal que retorni VERITAT en cas de 
rebre un paquet UDP i perquè proporcioni les dades de xarxa de l’emissor del 
paquet (adreça MAC i IP). 



Ricard Picas Prat  

 - 66 - 

FUNCIÓ StackTask (NODE_INFO node){ 
Preparar per rebre paquets UDP 
MENTRE (VERITAT){ 

Preparar per rebre un nou paquet UDP 
SI no hi ha cap paquet MAC ALESHORES{ 

Resultat = FALS 
Sortir de la iteració 

} 
SEGONS_SIGUI protocol de xarxa { 

ARP:  Realitza les tasques ARP 
Resultat = FALS 
Sortir de la iteració 

IP:  SI no hi ha cap paquet IP ALESHORES{ 
Resultat = FALS 
Sortir de la iteració 

} 
SI protocol de transport = UDP ALESHORES{ 

SI paquet UDP no és erroni ALESHORES{ 
node = node d’origen 
Resultat = VERITAT 
Sortir de la iteració 

}FI_ SI paquet UDP no és erroni 
}FI_SI protocol de transport = UDP  

}FI_SEGONS_SIGUI protocol de xarxa  
}FI_MENTRE (VERITAT)  

} 

4.3. Software de supervisió i control 
El software de supervisió i control, tal com s’ha explicat anteriorment, està 
realitzat amb LabVIEW, un entorn de programació que es basa en llenguatge G o 
llenguatge gràfic. 

Mitjançant el software de supervisió i control l’usuari es comunica amb el sistema 
de control de velocitat del motor, enviant diferents ordres de funcionament, com 
introduir la consigna de velocitat que es vol assolir, variar directament el nivell 
d’acció que s’aplica al motor o configurar els diversos paràmetres de regulació, i 
visualitzant l’evolució de la velocitat del motor.  

L’esmentat programa s’estructura en dues parts, el panell frontal o interfície 
d’usuari i el diagrama de blocs, que consisteix en els algorismes que regulen el 
funcionament del programa. 
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4.3.1. Panell frontal 

El panell frontal consisteix en la interfície que veu l’usuari i és des d’on 
s’introdueixen les diferents comandes i on es visualitza la velocitat del motor en 
temps real.  

Aquesta interfície està formada per 8 blocs principals, cada un dels quals amb 
una funció diferent. Els tres blocs superiors (Dades de connexió, Mode de 
funcionament i Guardar dades) serveixen per configurar el funcionament del 
software; els blocs centrals (Paràmetres de regulació, Consigna de velocitat, 
Control en llaç obert i Aturar motor) són els utilitzats per a l’enviament d’ordres 
al microcontrolador, i finalment, el bloc inferior (Gràfic de consigna i velocitat 
respecte el temps) s’utilitza per visualitzar gràficament la consigna de velocitat i 
la velocitat actual del motor. 

 

Figura 29. Panell frontal del software de supervisió i control 

El bloc de Dades de connexió s’utilitza per introduir els paràmetres de xarxa 
per poder comunicar amb el dispositiu remot i per finalitzar la connexió. Aquests 
paràmetres són els ports UDP de comunicació i l’adreça IP del dispositiu. El valor 
predeterminat d’aquests paràmetres és 4700 per al port d’enviament de dades, 
4701 per al port de recepció i 192.168.3.1 per a la direcció IP. A més de les 
caselles de configuració dels paràmetres també hi ha un botó per a finalitzar la 
connexió, tancant els ports de comunicació i aturant l’execució del programa. 
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Aquests paràmetres s’utilitzen en iniciar el software, quan s’obren els ports de 
comunicació, i per això els canvis en la configuració només tindran efecte quan 
es reiniciï l’execució del programa. 

El bloc de Mode de funcionament consisteix en un formulari de selecció amb 
tres opcions d’es d’on es configura el mode de funcionament de la regulació. Les 
opcions permeses són regulació local (el microcontrolador realitza el procés de 
regulació), regulació des del PC (es software de supervisió realitza el procés de 
regulació) o regulació en llaç obert (s’aplica directament al motor el nivell d’acció 
desitjat sense realitzar cap algorisme de regulació). Al costat de cada opció hi ha 
un indicador lluminós, de colors verd, vermell i blau respectivament, que ens 
indica quina opció està activada. 

El bloc de Guardar dades serveix per escollir si volem emmagatzemar les dades 
de velocitat del motor en un arxiu extern per poder ser tractades posteriorment. 
En el moment que s’activa la casella que indica que es volen guardar les dades 
s’obre una finestra emergent per tal d’escollir on volem guardar l’arxiu que es 
crearà. 

En aquest arxiu s’emmagatzemen les dades de velocitat que arriben des del 
microcontrolador, juntament amb el temps (es suposa un temps de 10ms entre 
cada dada, ja que aquest és el temps de mostreig del microcontrolador) en 
format “.tab”, un format estàndard que es pot visualitzar mitjançant el Bloc de 
Notes o una fulla càlcul. 

El següent bloc, el de Paràmetres de regulació, ja consisteix en un control 
d’enviament d’ordres al dispositiu remot. Des d’aquest bloc es selecciona el tipus 
de regulador (PID o TO/RES) i es configuren els corresponents paràmetres, la 
contant de proporcionalitat (Kp), el temps integral (Ti) i el temps derivatiu (Td) 
per al regulador PID i la histèresis per al regulador TOT/RES. Aquests paràmetres 
serveixen tant per a la regulació des del PC com per a la regulació local, però 
perquè tinguin efecte en aquest últim mode s’ha de clicar el botó de Configurar, 
el qual envia els paràmetres al microcontrolador. 

En el cas que el paràmetre Ti de la regulació PID sigui zero, la constant 
d’integració passa a ser també 0 en comptes de valdre infinit (la constant 
d’integració val Kp dividit per Ti), de forma que s’elimina l’acció integral de la 
regulació. 

El bloc de Consigna de velocitat és un dels blocs més importants de la 
interfície d’usuari. Aquest control, en forma de barra lliscant serveix, tal com el 
seu nom indica, per introduir la consigna de velocitat que volem que assoleixi el 
motor en els modes de funcionament de regulació local i regulació des del PC. El 
seu rang d’operació va des d’una consigna de -5700 rpm fins a 5700 rpm, 
velocitats màximes del motor en buit, i té una resolució de 12 rpm, ja que 
aquesta és la resolució de la mesura de velocitat. A més de la barra lliscant, el 
control disposa d’una casella numèrica des d’on es pot introduir la velocitat que 
es vol adquirir. 

Aquest control, a més d’especificar la consigna de velocitat regula el flux del 
funcionament del programa. Si està activat el mode de funcionament de 
regulació local, cada cop que es varia la consigna s’envia la nova consigna al 
microcontrolador, i en el cas que el motor estigui aturat, s’inicia el seu 
funcionament. De la mateixa forma, en el mode de funcionament de regulació 
des del PC, si el procés està aturat s’activa en variar la consigna del motor. 
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El bloc de Control en llaç obert funciona de forma molt semblant a l’anterior. 
Està format per una barra lliscant vertical que indica el nivell d’acció (%) que 
s’aplica al motor i un interruptor per seleccionar el sentit de gir. Quan està 
configurat el mode de funcionament en llaç obert, en variar la barra lliscant 
s’envia al microcontrolador el nivell d’acció seleccionat, realitzant prèviament una 
conversió del percentatge d’acció a punts del convertidor PWM (0-1023). 

L’últim bloc d’enviament d’ordres consisteix en el bloc d’Aturar motor, el qual 
consisteix en un botó que envia al dispositiu remot l’ordre d’aturar el procés i el 
motor. Aquesta instrucció atura els processos de regulació en qualsevol dels 
modes de funcionament i reinicialitza les variables necessàries. En aturar aquests 
processos, també s’atura l’enviament de la velocitat per part del 
microcontrolador.  

Finalment, l’últim bloc és el Gràfic de consigna i velocitat respecte el temps, 
el qual mostra per pantalla l’evolució de la velocitat al llarg del temps. Mitjançant 
uns eixos de velocitat (rpm) i temps (ms), cada cop que arriba una mesura de 
velocitat procedent del microcontrolador el control la dibuixa al gràfic els nous 
valors de velocitat (color vermell) i de consigna (color blanc), entenent una 
separació temporal entre cada punt equivalent al temps de mostreig (10ms). 

A més del gràfic de consigna i velocitat, el control està acompanyat d’una barra 
d’eines per poder navegar pel gràfic (zoom i desplaçar-se pel gràfic), un 
controlador dels eixos de coordenades (rang i format de la numeració) i una 
llegenda acompanyada del valor numèric de l’ultima mesura, des de la qual es 
pot variar el color o gruix de les línies de punts. Per acabar, clicant amb el botó 
dret del ratolí sobre el gràfic s’obre un menú desplegable que ens permet 
realitzar diferents opcions, la més important de les quals és “clear chart” 
(esborrar gràfic), la qual neteja la pantalla del gràfic i retorna els eixos de 
coordenades a la posició inicial. 

4.3.2. Diagrama de blocs 

En un programa en LabVIEW el diagrama de blocs conforma el codi o algorisme 
de funcionament del programa, implementat de forma gràfica. 

Aquest diagrama està format per components visuals que formen les funcions i 
operacions, units per línies o cables que regulen el flux de dades, i estan 
continguts dins de requadres que actuen com estructures condicionals o 
iteratives, equivalents a estructures IF o WHILE en programació clàssica. Tots els 
controls d’entrada i sortida de dades del panell frontal tenen la seva 
representació al diagrama de blocs i formen el nexe d’unió amb la interfície 
d’usuari. 

A continuació es mostren algunes de les principals estructures i funcions per tal 
de facilitar la comprensió del diagrama de blocs del software de supervisió i 
control.  
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Estructures i components Descripció 

 

Components del panell frontal: 
Aquests components són la 
representació al diagrama de blocs dels 
elements del panell frontal. 

 

Components de comunicació i 
escriptura en arxius: Els 
components de l’esquerra s’encarreguen 
de les tasques de comunicació UDP, i el 
component de la dreta s’encarrega 
d’escriure dades en un arxiu extern. 

 

Components numèrics i lògics: 
Aquests components s’encarreguen de 
realitzar diferents tasques numèriques i 
lògiques. De dalt a baix i d’esquerra a 
dreta són: multiplicació, divisió, 
comparació, operació lògica AND, 
transformar a 16 bits, unió de dos 
vectors, inicialització d’un vector, 
comparació respecte la última iteració i 
conversió a String. 

 

Estructures bàsiques: Aquestes són 
les principals estructures utilitzades en 
programes fets en LabVIEW. 

L’estructura de l’esquerra consisteix en 
una iteració (WHILE) que s’atura quan 
arriba un 1 lògic al símbol d’aturar 
(cantó inferior dret). A més, compta el 
número d’iteracions que ha realitzat 
(indicador blau del cantó inferior 
esquerre). 

L’estructura de la dreta consisteix en un 
condicional (CASE o IF), el qual executa 
la pestanya True o False en funció del 
valor lògic de l’entrada (interrogant del 
lateral esquerre). 

Figura 30. Estructures i components de LabVIEW 

Les línies de transmissió de dades, també anomenades cables, uneixen els 
diferents components i fan la funció de variables utilitzades en la transmissió de 
dades. Igual que els components d’entrada i sortida, són de colors diferents en 
funció del tipus de dades que transportin. Els principals colors i tipus de dades 
són: 
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• Blau per a les dades numèriques de 8, 16 o 32 bits. 

• Taronja per a les dades numèriques en coma flotant de precisió senzilla o 
doble 

• Verd per a les dades booleanes. 

• Rosa per a les dades de tipus String. 

• Blau turquesa per als identificadors de comunicació UDP (sockets). 

• Groc i negre per a les dades d’error. 

Generalment les dades es transmeten mitjançant aquests cables, però per a més 
comoditat en la programació es poden utilitzar variables locals, indicades per una 
etiqueta amb el seu nom, que consisteixen en els components d’entrada i sortida 
del panell frontal. Per tal de realitzar variables d’operació que no formin part de 
la interfície d’usuari, s’utilitzen controls del panell frontal i es configuren com a 
invisibles. 

La majoria de funcions que s’han utilitzat al llarg del programa consisteixen en 
rutines (en llenguatge de LabVIEW s’anomenen SubVI o Sub instruments 
virtuals) incorporades en les llibreries de l’entorn de programació, però per tal de 
realitzar algunes funcions, com la regulació PID, s’han implementat alguns SubVI 
externs. 

4.3.3. Programa principal 

El programa principal està format per un bucle o iteració que es repeteix durant 
tot el funcionament del programa, el qual conté diversos condicionals que 
s’executen en funció de l’ordre introduïda des del panell frontal. Aquesta iteració, 
representada pel requadre de color gris que ocupa la majoria del diagrama de 
blocs, finalitza quan polsem el botó de tancar els ports de comunicació i finalitzar 
el programa.  

 



Ricard Picas Prat  

 - 72 - 

 

Figura 31. Diagrama de blocs del software de supervisió i control 

En primer lloc trobem la inicialització de la direcció IP, en la qual s’uneixen els 
diferents bytes IP (en format String) i el caràcter “.” com a separador en una 
sola cadena String. A continuació aquesta cadena es converteix en format 
numèric (32 bits) mitjançant la funció de conversió de String a direcció IP. 

A sota d’aquest procés trobem la inicialització i obertura dels ports de 
comunicació UDP. Per realitzar aquesta tasca s’utilitza el component amb 
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aquesta funció, en el qual s’hi introdueix el número del port UDP i proporciona 
l’identificador de la comunicació, necessari per a totes les funcions de 
comunicació UDP. 

La resta de variables inicialitzades consisteixen en variables booleanes i 
numèriques explicades posteriorment. 

 

Figura 32. Diagrama de blocs: Inicialització de variables 

Després de la inicialització de variables s’entra dins la iteració que engloba la 
resta d’instruccions del programa. Aquestes instruccions no són estricament 
seqüencials, sinó que a cada iteració s’analitza l’estat de tots els condicionals i 
posteriorment s’executen d’esquerra a dreta i de dalt a baix. 

El primer condicional que s’executa és la configuració del mode de funcionament. 
En funció de l’opció seleccionada en el control de Mode de funcionament, es duu 
a terme una de les tres accions possibles (en aquest cas, l’estructura condicional 
actua com una funció SWITCH en programació clàssica). 

En cada un dels modes de regulació, es posa a 1 la variable amb el mateix nom 
que el mode de funcionament i a 0 les variables amb els noms dels altres dos 
modes de funcionament. Aquestes variables locals són la representació dels 
indicadors lluminosos del panell frontal que indiquen el mode de funcionament 
seleccionat. 

   

Figura 33. Diagrama de blocs: Mode de funcionament 

El següent condicional consisteix en el bloc de regulació en llaç obert. Aquest 
condicional s’activa quan la variable Llaç obert val 1 o “veritat” i es varia el valor 
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d’acció que es vol aplicar al motor (al panell frontal, barra lliscant del bloc de 
control en llaç obert). Si l’entrada del condicional és 0 o “fals” no es duu a terme 
cap acció. 

Per comprovar això es fa l’operació lògica AND de la variable en qüestió i la 
sortida de la funció que detecta si el valor a la seva entrada ha variat respecte 
l’ultima iteració. 

Si l’entrada del condicional és certa, en primer lloc es converteix el nivell d’acció 
(valor entre 0 i 100) a un valor en punts del convertidor PWM. Depenent de la 
posició del commutador de sentit de gir, el resultat de l’operació serà positiu o 
negatiu (l’entrada superior del multiplicador valdrà 1023 o -1023). Un cop 
realitzada l’operació i convertit el resultat a una dada de 16 bits, es converteix el 
resultat en String de forma que el byte de menor pes consisteix en el segon 
caràcter. 

Seguidament s’uneix als bytes de dades un byte d’instrucció, de valor 0x10, i 
s’envia el String resultant per UDP. La transmissió de les dades es realitza 
mitjançant la funció UDPWrite, a la qual s’hi ha d’indicar la direcció IP destí, el 
port UDP destí i l’indicador del socket de comunicacions creat en l’obertura del 
port d’enviament de dades. 

 

Figura 34. Diagrama de blocs: Regulació en llaç obert 

Un dels blocs més importants consisteix en el bloc de regulació des del PC. 
Aquest bloc s’encarrega de realitzar el procés de regulació PID o TOT/RES quan 
està configurat el mode de funcionament adequat i d’enviar al motor el nivell 
d’acció resultat de l’operació. 

El procés de regulació es realitza cada cop que arriba una mesura de velocitat 
per UDP, indicat mitjançant la variable Actuar. Per aquest motiu, cada cop que 
s’inicia el procés (variant la consigna de velocitat quan està activat el mode de 
funcionament de regulació des del PC) s’activa un condicional que posa a 1 les 
variables Actuar i Aturat. Aquesta última, quan està a 0 indica que s’ha aturat el 
procés (s’ha clicat el botó d’Aturar motor), i per tant no s’ha de realitzar el 
procés de regulació. 

Així doncs, l’entrada del condicional que realitza l’algorisme de regulació està 
activa quan les variables Actuar, Aturat i Regulació PC valen 1 o “veritat”. Dins 
aquesta estructura es reinicia la variable Actuar (es posa a 0), es realitza la 
regulació PID o TOT/RES depenent del valor del seleccionador de regulador (al 
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panell frontal, bloc de Paràmetres de regulació) i s’envia el resultat per UDP de la 
mateixa forma que en la regulació en llaç obert. 

 

Figura 35: Diagrama de blocs: Regulació des del PC 

Si la regulació utilitzada és PID, es realitza un algorisme molt semblant a la 
regulació PID del microcontrolador, el qual s’ha implementat en una funció o 
SubVI extern. Aquest regulador utilitza com a entrades la consigna, les variables 
Kp, Ti(ms) i Td(ms), les quals representen els controls del panell frontal amb 
aquest mateix nom (bloc de Paràmetres de regulació) i la variable velocitat, que 
indica el valor de velocitat calculat a partir de l’última recepció de dades. 

Seguidament, el resultat d’aquesta funció es limita mitjançant les funcions de 
limitador positiu o limitador negatiu, també implementades en SubVI externs. La 
utilització d’aquestes dues últimes funcions depèn d’un altre condicional, en el 
qual si la consigna és positiva s’utilitza el Limitador positiu, i si la consigna és 
negativa s’utilitza el Limitador negatiu. Les dues versions es poden observar a la 
Figura 35 (regulador PID amb limitador negatiu) i a la Figura 36 (regulador PID 
amb limitador positiu). 

 

Figura 36. Diagrama de blocs: Regulador PID amb limitador positiu 

En el cas que el regulador utilitzat sigui TOT/RES s’utilitzarà la funció amb el 
mateix nom, també implementada en un subVI extern. De forma semblant al 
regulador PID, aquest component utilitza com a entrades la consigna, la variable 
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velocitat i la variable Histèresis, paràmetre configurat des del panell frontal al 
bloc de Paràmetres de regulació. 

 

Figura 37. Diagrama de blocs: Regulador TOT/RES 

Un altre dels blocs principals consisteix en el bloc de regulació local. Semblant al 
bloc de regulació des del PC, aquest condicional s’activa quan es varia el nivell de 
consigna de velocitat i està activat el mode de funcionament adequat (Regulació 
local). L’acció que realitza aquest bloc condicional és molt senzilla, ja que 
consisteix en enviar la nova consigna per UDP de la mateixa forma que en la 
regulació en llaç obert, però amb el byte d’instrucció de valor 0x20. 

 

Figura 38. Diagrama de blocs: Regulació local 

El bloc de configuració de la histèresis està s’activa en polsar el botó de 
Configurar quan el commutador de regulador està en la posició de TOT/RES (al 
panell frontal, bloc de Paràmetres de regulació). Quan s’activa aquest condicional 
s’envia al microcontrolador el valor de la histèresis, juntament amb l’indicador 
d’instrucció corresponent (0x50). 

 

Figura 39. Diagrama de blocs: Configuració de la histèresis 
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Un altre bloc molt semblant consisteix en el bloc de configuració dels paràmetres 
PID. El condicional que regula aquesta acció funciona de forma molt semblant a 
l’anterior, polsant el botó Configurar però quan el commutador de regulador està 
en posició PID. Aquesta acció és la única en que s’envien 6 bytes de dades dos 
per a cada paràmetre de regulació. 

Dels paràmetres PID, però, n’hi ha dos (Kp i Td(ms)) que són valors numèrics 
amb decimals, és a dir, són variables en coma flotant. Aquest tipus de dades 
ocupa més de 2 bytes d’informació, i per això, abans d’enviar-los es converteixen 
es dades de 16 bits. És per això que les variables Kp i Td(ms) es multipliquen per 
100 i 10 respectivament, ja que així es converteixen les dades en valors enters, i 
posteriorment es converteixen a 16 bits. A continuació, les dues variables 
transformades i la variable Ti(ms), de 16 bits, es converteixen en dades tipus 
String, s’uneixen en una sola cadena String, juntament amb l’indicador 
d’instrucció (0x40) i s’envien per UDP al microcontrolador. 

 

Figura 40. Diagrama de blocs: Configuració dels paràmetres PID 

L’últim bloc d’enviament d’ordres al microcontrolador consisteix en el bloc 
d’Aturar motor. Quan el polsa el botó Aturar motor s’activa el condicional que 
regula el funcionament d’aquest bloc, en el qual es reinicien algunes variables i 
s’envia al microcontrolador l’ordre d’aturar el motor i els processos de regulació i 
enviament de dades (instrucció 0x30). 

Les diferents variables que es reinicien en aquest condicional són la variable 
Actuar, la qual es posa a 0, la variable Aturat, que en posar-se a 0 indica que 
s’ha aturat el procés de regulació, i la variable global Integral, que també es 
reinicia a 0. 

Les variables globals consisteixen en variables que representen controls en un 
arxiu extern. Aquests controls no formen part de cap SubVI, sinó que 
s’emmagatzemen en un arxiu de variables globals. L’única variable amb aquestes 
característiques utilitzada en aquest sistema consisteix en la variable Integral, 
utilitzada per la funció externa PID, i és on s’emmagatzema el valor del sumatori 
de la integral mostrejada. 



Ricard Picas Prat  

 - 78 - 

 

Figura 41. Diagrama de blocs: Aturar motor 

El següent bloc forma una altra de les parts importants d’aquest programa, ja 
que engloba la recepció de dades, la seva representació en el Gràfic de consigna 
i velocitat respecte el temps i l’emmagatzemament de dades en un arxiu extern. 

La funció UDPRead, que serveix per llegir els missatges rebuts al port de recepció 
de dades comprova constantment l’arribada de dades. Si després d’esperar un 
temps determinat no ha rebut cap dada crea un missatge d’error indicant que ha 
passat el temps d’espera. Per evitar aquest missatge, la sortida d’error del 
component es connecta al bloc NO TIMEOUT, el qual elimina aquest missatge 
d’error. 

Quan no s’està rebent cap dada, a la sortida del component de lectura del port 
UDP apareix una cadena String buida (un String amb valor “”), de forma que el 
condicional de recepció de dades s’ha d’activar sempre que l’entrada sigui 
diferent d’una cadena buida (default10). 

En el cas que s’hagin rebut dades i activat el condicional, en primer lloc es 
modifica el valor de la variable Actuar, guardant-hi un 1 o veritat, de forma que 
es pugui dur a terme la regulació des del PC. Paral·lelament es converteixen les 
dades rebudes en format String a un vector o array de bytes. Seguidament es 
separen els bytes del vector i es reconverteixen en una dada de 16 bits, 
multiplicant el byte de major pes per 256. El resultat d’aquesta operació és la 
mesura de velocitat del motor, la qual es guarda a la variable velocitat, es 
dibuixa al gràfic i si està activada l’opció de guardar dades, s’emmagatzema 
aquest valor en un arxiu extern. 

Per poder mostrar al mateix temps el valor de consigna i velocitat en el gràfic, 
s’han d’introduir les dades al component de realització del gràfic (Waveform 
Chart) en format de matriu de dues dimensions. Per tal de realitzar aquesta 
matriu primer s’inicialitzen dos vectors de tamany 1 amb el valor de la consigna i 
de la velocitat, i posteriorment s’uneixen els dos vectors en una sola matriu. 

Si l’opció de guardar les dades rebudes està activada, el valor de al velocitat es 
converteix en format String i s’uneix en una mateixa cadena amb el valor del 
temps en mil·lisegons i un espai de tabulació entre ells. El valor del temps 
consisteix en una variable, que s’incrementa 10ms cada cop que es rep una 
dada. La cadena obtinguda de la unió d’aquestes valors, de forma semblant a 

                                       
10 L’expressió default indica tots els casos restants. 
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com s’introdueixen les dades en el component de realització del gràfic, s’utilitza 
per inicialitzar un vector de tamany 1, el qual s’utilitzarà com a dada d’entrada al 
component que s’encarrega d’escriure les dades a l’arxiu extern. 

 

Figura 42. Diagrama de blocs: Recepció de dades 

Abans de poder guardar dades en un arxiu, però, aquest s’ha d’obrir i indicar en 
quina posició es vol guardar. Aquesta tasca, realitzada per el condicional de 
capçalera arxiu guardar, només s’ha de fer una vegada. Per aquest motiu, una 
de les variables que activen el condicional, Inici guardar, la qual s’inicialitza a 1 
al principi del programa, es posa a 0 dins aquest mateix condicional per tal 
d’evitar que es torni a activar el condicional.   

En activar-se aquest condicional s’obre una finestra emergent per tal d’introduir 
el nom i direcció de l’arxiu on volem guardar les dades. Un cop introduïda 
aquesta direcció es crea l’arxiu i s’hi escriu una capçalera amb el títol de “Mesura 
de velocitat del motor” i la indicació de les dades de temps i les dades de 
velocitat. Igual que per guardar-hi les dades, per poder escriure la capçalera s’ha 
hagut de crear un vector de tamany 1. 

Quan aquest condicional està desactivat, la direcció de l’arxiu no es transmet fins 
al component d’escriure a l’arxiu, ja que el control per entrar la direcció queda a 
l’altre opció del condicional. Per això s’ha creat un llaç de realimentació, el qual 
utilitza el valor de la variable (direcció de l’arxiu) durant l’última iteració i el 
guarda fins la iteració següent, durant la qual travessa l’opció “fals” del 
condicional de capçalera arxiu guardar i alimenta el component d’escriure a 
l’arxiu i l’entrada del propi llaç de realimentació. 
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Figura 43. Diagrama de Blocs: Llaç de realimentació en la capçalera 
de l’arxiu per guardar dades 

Finalment, l’últim condicional del diagrama de blocs consisteix en el condicional 
de tancar ports i finalitzar la iteració. Quan es clica el botó de tancar ports (al 
panell frontal bloc de Paràmetres de connexió) es tanquen els ports d’enviament 
i recepció de dades i es finalitza el programa, mitjançant el símbol de finalització 
de la iteració. 

 

4.3.4. Funcions i subrutines 

Les funcions o SubVI realitzats en LabVIEW consisteixen en programes 
independents en els quals es defineixen un controls d’entrada i sortida i es 
connecten en un dels nodes de la icona del programa. Com a programes 
independents que són, aquestes funcions estan formades per un diagrama de 
blocs i un panell frontal, tot i que aquest últim, si s’utilitzen com a part d’un 
programa superior, no és visible. 

En les diferents funcions implementades en aquesta aplicació el panell frontal 
consisteix únicament en els controls d’entrada i sortida, de forma que només 
s’explicarà el diagrama de blocs. Tal i com s’ha vingut introduint al llarg de 
l’apartat anterior, les diferents funcions utilitzades consisteixen en el regulador 
PID, el regulador TOT/RES i els limitadors positiu i negatiu. 

La funció de Regulador PID realitza l’algorisme de regulació tant quan la 
velocitat està dins dels límits de la banda proporcional, com quan sobrepassa 
aquests límits (regulació TOT/RES sense histèresis). La icona d’aquesta funció 
conté 6 nodes, 5 d’entrada i 1 de sortida. Els nodes d’entrada són la consigna, 
els paràmetres PID (Kp, Ti i Td) i la velocitat. El node de sortida consisteix en 
l’acció de regulació la qual pot ser superior al 100% d’acció (en aquesta aplicació 
els 1023 punts del convertidor PWM), de forma que ha d’anar succeït per un 
limitador. 
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Figura 44. Icona de la funció Regulador PID 

En iniciar la funció, es guarda la variable que conté l’error anterior (error_ant), 
es calcula l’error de la mesura de velocitat (consigna - velocitat) i es calculen i 
adapten altres paràmetres necessaris, com la banda proporcional (BP), els límits 
superior i inferior d’aquesta banda i les constants d’integració (Kp/Ti) i de 
derivació (Kp · Td). La contant de d’integració, però, només es calcula si el valor 
de Ti és diferent de 0, ja que sinó aquesta constant tindria un valor infinit. A 
continuació es realitzen els algorismes de regulació, diferenciant mitjançant un 
condicional si la consigna és positiva o negativa. 

En el cas que la consigna sigui positiva es comprova si la velocitat actual està 
dins la banda proporcional mitjançant dos condicionals encadenats. Si la velocitat 
és menor que el límit inferior de la banda proporcional (resultat “veritat” en el 
primer condicional) es realitza una regulació TOT/RES, connectant directament a 
la sortida una acció del 100% (1023). Si el resultat de la comparació és “fals”, 
s’accedeix a un segon condicional, en el qual es comprova si la velocitat és major 
que el límit superior, connectant a la sortida una acció del 0% si la resposta és 
“veritat”. Si la resposta dels dos condicionals és “fals”, significa que la velocitat 
està dins la banda proporcional, i per tant, es realitza l’algorisme PID. 

 

Figura 45. Diagrama de blocs: Regulador PID amb consigna positiva i 
velocitat dins la banda proporcional 
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Figura 46. Diagrama de blocs: Regulador PID amb consigna positiva i 
velocitat major que el límit superior 

 

Figura 47. Diagrama de blocs: Regulador PID amb consigna positiva i 
velocitat menor que el límit inferior 

L’algorisme PID consisteix en el càlcul de les tres accions per separat i sumar-les 
abans de connectar el resultat a la sortida. La funció de cada una d’aquestes 
accions segueix la teoria d’un regulador PID mostrejat amb banda proporcional 
simètrica, explicada als apartats 2.2.3 i 2.2.4. 

En el càlcul de l’acció proporcional es calcula l’error respecte al límit superior 
(límit superior - velocitat), es multiplica per la constant de proporcionalitat Kp i 
es realitza la normalització de variables (es multiplica pel 100% d’acció i es 
divideix per la consigna). Finalment, el resultat de l’operació es converteix en 
una dada de 16 bits per tal d’evitar decimals. 

 
consigna

errorPKpAccióP 1023
⋅⋅=   (36) 

L’acció integral consisteix en el sumatori de les àrees de valor d’error, cada una 
de les quals es calcula mitjançant la mitjana dels dos últims valors (mitjana de 
les variables error i error anterior) multiplicada pel temps de mostreig (10ms). 
Aquest sumatori, el qual s’emmagatzema a la variable global Integral es 
multiplica per la constant d’integració Ki i igual que en l’acció proporcional es 
realitza la normalització de variables. Abans de sumar el resultat a l’acció 
proporcional es converteix el resultat en una dada de 16 bits. 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

∑⋅⋅= Tmerroranterror
consigna

KiAccióI
2

_1023
 (37) 

Per calcular l’acció derivada es realitza la derivada de l’error calculant l’increment 
d’error (error - error anterior) i dividint-ho pel temps de mostreig. Posteriorment, 
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aquest valor es multiplica per la constant de derivació i igual que en els casos 
anteriors, es normalitzen les variables i es converteix en una dada de 16 bits.  

 
Tm

anterrorerror
consigna

KdAccióD _1023 −
⋅⋅=  (38) 

Quan la consigna és negativa, el procediment que es segueix molt semblant, 
però en treballar amb valors negatius canvien però les comparacions per 
comprovar si la velocitat és dins la banda proporcional i els resultats de la 
regulació TOT/RES. Es considera que la velocitat està fora de la banda 
proporcional quan la velocitat és major que el límit inferior, aplicant una acció del 
100% (acció de -1023), i quan la velocitat és menor que el límit superior, 
aplicant una acció del 0%. Si no es compleix cap d’aquests condicionals s’aplica 
el mateix algorisme PID, però en la normalització de variables el resultat de les 
accions P, I i D es multiplica per -1023. 

 

Figura 48. Diagrama de blocs: Regulador PID amb consigna negativa i 
velocitat dins la banda proporcional 

Una altra de les funcions implementades en un instrument virtual extern 
consisteix en la funció del regulador TOT/RES amb histèresis. Aquest 
regulador proporciona a la sortida una senyal del 100% d’acció o del 0% en 
funció del valor de la senyal d’error. Els nodes d’entrada d’aquesta funció són les 
dades de consigna, velocitat i histèresis, i com a node de sortida l’acció que s’ha 
d’aplicar. 
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Figura 49. Icona de la funció Regulador TOT/RES amb histèresis. 

La funció del regulador TOT/RES comença calculant la senyal d’error (consigna - 
velocitat) i guardant a la variable Accio_ant el valor de la variable Acció de 
l’última utilització de la funció. A continuació s’accedeix a un condicional que 
diferencia entre una consigna positiva o una consigna negativa. 

Quan la consigna és positiva, en primer lloc es comprova si el valor de l’error és 
superior a la meitat de la banda d’histèresis (la velocitat és menor que el límit 
inferior d’aquesta banda), comparació en la qual si el resultat és positiu s’ha 
d’aplicar a la sortida una acció del 100% (1023). Si el resultat és negatiu o “fals” 
es comprova si el valor de l’error és més negatiu que la meitat de la banda 
d’histèresis (velocitat major que el límit superior), cas en que s’hauria d’aplicar 
una acció del 0%. Finalment, en el cas que el valor de l’error estigui dins la 
histèresis l’acció de sortida no varia, ja que s’aplica a la sortida el valor de l’acció 
anterior. 

 

Figura 50. Diagrama de blocs: Regulador TOT/RES amb consigna 
positiva i error fora de la banda d’histèresis 

  

Figura 51. Diagrama de blocs: Regulador TOT/RES amb consigna 
positiva quan l’error és superior a la histèresis i quan està dins la banda 

d’histèresis 
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Quan la consigna és negativa el procediment és gairebé el mateix, però amb 
lleugeres diferències causades pel canvi de signe. En el cas que la senyal d’error 
sigui superior a la meitat de la banda d’histèresis, s’aplica a la sortida una acció 
del 0%, i si la senyal d’error és més negativa que la meitat de la banda 
d’histèresis s’aplica una acció del 100%, és a dir, de -1023. 

 

Figura 52. Diagrama de blocs: Regulador TOT/RES amb consgina 
negativa 

Finalment, les dues últimes funcions utilitzades són el limitador positiu i el 
limitador negatiu. Aquestes dues funcions s’encarreguen de limitar la senyal 
d’entrada, que en aquesta aplicació prové del regulador PID, per tal que sigui 
positiva i inferior a 1023 en el limitador positiu i negativa i superior a -1023 en el 
limitador negatiu. Com que el funcionament d’aquestes dues funcions és 
complementari només s’explicarà el funcionament del limitador positiu, donant 
per suposat la comprensió del limitador negatiu. 

 
 

Figura 53. Icones dels limitadors positiu i negatiu 

El funcionament del limitador positiu és molt senzill. En primer lloc es comprova 
si l’entrada és positiva, proporcionant una sortida de valor 0 en el cas que no ho 
sigui. Si l’entrada és positiva es comprova que sigui menor de 1023, de forma 
que si és superior s’aplica a la sortida aquest valor màxim, i si és inferior es 
connecta directament l’entrada amb la sortida. 

 

Figura 54. Diagrama de blocs: Limitador positiu amb una entrada 
major de 1023 
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Figura 55. Diagrama de blocs: Limitador positiu amb entrada negativa 
i entrada dins el rang acceptable 
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CAPÍTOL 5:  

RESULTATS PRÀCTICS 

En aquest capítol es recullen els resultats pràctics d’evolució de la velocitat del 
motor obtinguts en diferents assaigs realitzats amb regulacions, consignes i 
condicions diferents. En aquests assaigs s’ha utilitzat l’opció de guardar el 
resultat en un arxiu extern i posteriorment s’ha recreat la gràfica mitjançant el 
software Microsoft Excel. 

Els diferents assaigs realitzats consisteixen en l’ajust dels paràmetres PID 
mitjançant els mètodes de Zieger-Nichols en llaç obert i llaç tancat, l’evolució de 
la velocitat amb regulacions locals PID i TOT/RES i la comparació entre una 
regulació PID local i una regulació des del PC.  

5.1. Ajust dels paràmetres de regulació PID 
El primer assaig realitzat consisteix en l’ajust dels paràmetres PID del sistema 
mitjançant el mètode de Zieger-Nichols en llaç obert, el qual consisteix en 
observar l’evolució del sistema en llaç obert davant una entrada en graó de valor 
conegut. 

A partir de les dades obtingudes durant l’assaig s’aproxima el resultat a una 
evolució lineal i es calcula el valor de la pendent principal (Pe) i del temps mort 
aparent (tma), temps succeït entre l’inici de l’assaig i l’inici de la recta 
linealitzada. 

El resultat obtingut en una regulació en llaç obert davant una entrada en graó del 
100% d’acció ha estat la següent: 
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Resposta en llaç obert davant una entrada en graó del 100% d'acció

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 100 200 300 400 500 600 700

Temps (ms)

V
el

oc
ita

t (
rp

m
)

 

Figura 56. Resposta del sistema en llaç obert davant una entrada en 
graó del 100% d’acció 

Tal i com s’observa a la figura podem considerar que la recta principal de 
creixement es desenvolupa entre els punts 2 i 3 (10ms i 20ms) entre els quals es 
produeix un augment de velocitat de 1740 rpm. Si considerem que 5784 rpm és 
una velocitat del 100%, podem calcular la pendent de la recta principal i el 
paràmetre RES, que expressa la relació entre la pendent i l’entrada. 
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El valor de temps mort aparent sovint es pot mesurar gràficament, però en 
aquest assaig aquest és un temps molt petit, i per tant el calcularem de forma 
analítica. Aquest càlcul el realitzarem a partir del valor de la recta de creixement 
i el primer punt de mesura del pendent. 
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Així doncs, a partir dels valors calculats anteriorment i les fórmules de càlcul de 
Zieger-Nichols podem calcular el valor dels paràmetres del regulador PID.  
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Aquests valors, però són resultats teòrics i resulten insostenibles a la pràctica, 
fent el sistema gairebé inestable. Això és degut a que estem treballant amb un 
sistema de regulació mostrejat, per el qual funciona millor el mètode de Zieger-
Nichols en llaç tancat, que consisteix en utilitzar una regulació proporcional i 
augmentar l’acció proporcional fins a obtenir una oscil·lació constant. Un cop 
obtinguda la oscil·lació, mitjançant el valor de Kp, i la freqüència natural 
d’oscil·lació es poden determinar els paràmetres PID. 

Regulació P amb Kp=1,8 i consigna=3504rpm
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Figura 57. Resposta del sistema amb regulació local P amb el menor 
valor de Kp que crea una resposta ocil·latoria per a una consigna de 

3504rpm. 

Aquesta figura mostra la resposta oscil·latòria del sistema quan s’utilitza un 
sistema de regulació local P (en aquest sistema valors de Ti i Td nuls) amb el 
valor de Kp límit entre una resposta estable i una resposta oscil·latòria. A partir 
d’aquest valor de Kp (1,8), que anomenarem Ku, i el període d’oscil·lació natural 
del sistema, el qual és de 60 ms, podem calcular els paràmetres de regulació 
PID. 
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 msPT n
D 5.7

8
==  (47) 

Els paràmetres obtinguts amb el mètode de regulació en llaç tancat són menys 
exagerats que els obtinguts amb el mètode anterior, i per tant, hi ha més 
possibilitats d’obtenir una resposta PID adequada. 

A l’apartat següent es realitza una comparació entre els resultats obtinguts 
mitjançant els dos mètodes i una tercera configuració obtinguda empíricament. 

5.2. Regulació PID 
En aquest assaig es realitza una comparació de la regulació PID local (des del 
microcontrolador) amb una consigna de 3504 rpm utilitzant els paràmetres 
calculats mitjançant els mètodes de llaç obert i llaç tancat de Zieger-Nichols i 
utilitzant una tercera configuració de paràmetres ajustats de forma empírica. 

En el primer assaig, mitjançant el mètode de Zieger-Nichols de llaç obert s’ha 
obtingut el resultat de 10,26 per a la constant de proporcionalitat (Kp), 13ms per 
al temps integral (Ti) i 1,6ms per al temps derivatiu (Td).  

Regulació PID amb Kp=10.26, Ti=13ms i Td=1,6ms
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Figura 58. Resposta del sistema amb regulació local PID amb els 
paràmetres obtinguts mitjançant el mètode de Zieger-Nichols de llaç 

obert davant una consigna de 3504 rpm 

En aquesta primera gràfica podem observar el comportament del regulador PID 
utilitzant els paràmetres de regulació obtinguts mitjançant el mètode de Zieger-
Nichols de llaç obert. En aquests paràmetres el guany de l’acció proporcional i la 
constant d’integració tenen un valor massa elevat, provocant una resposta 
oscil·latòria del sistema. 

La utilització d’una constant Kp elevada causa una banda proporcional BP 
reduïda, de forma que només s’aplica la regulació PID en una franja reduïda, 
realitzant una regulació TOT/RES fora d’aquesta banda. En un sistema molt ràpid 
i de poca inèrcia, com és el cas d’un motor DC sense càrrega, la utilització d’una 
banda proporcional reduïda comporta que gairebé no es treballi dins aquesta 
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banda, utilitzant només la regulació TOT/RES i obtenint una resposta oscil·latòria 
com la de la figura 58. 

A continuació es mostra la regulació PID utilitzant els paràmetres obtinguts en el 
mètode de Zieger-Nichols de llaç tancat. 

Regulació PID amb Kp=0.9, Ti=60ms i Td=7.5ms
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Figura 59. Resposta del sistema amb regulació local PID amb els 
paràmetres obtinguts mitjançant el mètode de Zieger-Nichols de llaç 

tancat davant una consigna de 3504 rpm. 

Com es pot comprovar a la figura, la resposta obtinguda mitjançant els 
paràmetres del mètode de Zieger-Nichols de llaç tancat proporcionen una 
resposta molt més bona, amb un temps d’estabilització reduït (200ms) i un 
sobreimpuls poc pronunciat (10%). 

Tot i això, aquesta no és la millor resposta possible. A continuació es mostra la 
resposta del sistema utilitzant uns paràmetres PID obtinguts empíricament: 

Regulació PID amb Kp=0.5, Ti=50ms i Td=4ms
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Figura 60. Resposta del sistema amb regulació local PID amb els 
paràmetres obtinguts empíricament davant una consigna de 3504 rpm. 
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En aquesta tercera gràfica, observem una regulació PID que proporciona una 
resposta molt més bona, amb un temps d’estabilització inferior a l’anterior 
(aproximadament, 120ms) i amb un sobreimpuls també menor que en la 
regulació anterior (7%).  

En alguns punts de la gràfica, sobretot en les oscil·lacions, l’extrem dels impulsos 
semblen retallats. Això és degut al mostreig de la senyal, que només capta tres 
punts de l’extrem de la corba, i del filtrat de soroll mitjançant la tècnica de la 
mitjana, amb la qual s’elimina l’extrem d’aquestes corbes. 

5.3. Regulació TOT/RES 
En aquest assaig s’ha realitzat una regulació local de velocitat mitjançant el 
regulador TOT/RES amb dos valors d’histèresis diferents per tal d’observar el seu 
comportament. 

En aquest cas, la consigna de velocitat utilitzada ha estat de 3000rpm i els valors 
de la histèresis de 1200rpm i 3000rpm. 

Regulació TOT/RES amb histèresis de 1200 rpm i consigna 3000rpm
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Figura 61. Resposta del sistema amb regulació local TOT/RES i 
histèresis de 1200rpm davant una consigna de 3000rpm. 

Regulació TOT/RES amb histèresis de 3000 rpm i consigna 3000 rpm
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Figura 62. Resposta del sistema amb regulació local TOT/RES i 
histèresis de 3000rpm davant una consigna de 3000rpm. 
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Tal i com es pot comprovar a les imatges, la regulació TOT/RES causa una 
resposta oscil·latòria centrada en la consigna. Tot i això, l’amplada i freqüència 
de l’oscil·lació provocada per la commutació entre estat alt (TOT) i estat baix 
(RES) varia en funció de la histèresis de la regulació. 

En la regulació amb una histèresis més reduïda (figura 59) observem com 
l’oscil·lació és de més freqüència però de menys amplada, ja que s’està menys 
temps en travessar tota la histèresis i canviar d’estat. En canvi, la regulació 
TOT/RES amb una histèresis superior (figura 60) presenta un temps entre 
commutacions major (menys freqüència) però una desviació respecte la 
histèresis major.  

5.4. Regulació des del PC 
Finalment, l’últim assaig consisteix en comparar dues regulacions PID realitzades 
amb els mateixos paràmetres, però una en mode de regulació local i l’altre en 
mode de regulació des del PC, cas en que el dispositiu envia la velocitat del 
motor al PC i aquest retorna el nivell d’acció que s’ha d’aplicar al motor. 

Regulació PID local i des del PC

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

0 200 400 600 800 1000 1200

Temps (ms)

Ve
lo

ci
ta

t (
rp

m
)

Regulació local Regulació des del PC
 

Figura 63. Resposta del sistema amb regulació PID local i des del PC 
davant una consigna de 3504rpm. 

La figura anterior mostra dues regulacions PID amb els paràmetres d’ajust 
obtinguts empíricament (apartat 5.2) però amb regulació local (color blau) i 
regulació des del PC (color vermell). Tot i que les dues respostes hagin estat 
obtingudes amb els mateixos paràmetres el resultat presenta diferències 
evidents. En la regulació local es pot observar que el sistema s’estabilitza amb 
menys de 150ms i el sobreimpuls és inferior al 7%. En canvi, en la regulació des 
del PC el temps d’estabilització és aproximadament de 250ms, i el sobreimpuls 
superior al 35%. 

Aquestes diferències són a causa de dos factors principals. Primerament, el 
retard que s’introdueix al sistema, ja que la mesura de velocitat, realitzada cada 
10ms, s’envia per Ethernet al PC, es realitza l’algorisme de regulació i es retorna 
també per Ethernet l’acció que s’ha d’aplicar. Per tant, s’ha d’afegir el retard de 
dues trames de comunicació Ethernet, el qual equival a 115µs per a cada 
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mostreig de 10ms (un 1,15% de retard). Aquest retard és vàlid només en el cas 
que no es produeixin col·lisions amb altres nodes, com en el cas d’aquest assaig 
en el qual s’ha realitzat mitjançant una connexió Ethernet punt a punt. 

Un altre factor que pot causar les diferències entre la regulació local i des del PC 
pot ser la diferència entre els codis d’execució del microcontrolador i del PC. Tot i 
que s’ha procurat realitzar els algorismes de regulació de la forma més semblant 
possible, el resultats de compilació del codi en LabVIEW i el codi en C18 poden 
ser diferents, demostrant-se amb aquestes diferències de comportament.
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CAPÍTOL 6: MANUAL 

D’UTILITZACIÓ 

Aquest capítol pretén ser un manual d’utilització del software i el dispositiu de 
control de velocitat d’un motor a través d’Ethernet. En aquest manual es descriu 
el dispositiu, explicant les seves connexions i es detallen els diferents menús a 
través dels quals es poden configurar alguns dels paràmetres del sistema, així 
com també es descriu el software de supervisió i control explicant el procés 
d’instal·lació i com realitzar el procés de control del motor. 

6.1. Descripció del hardware 
Tal i com ja s’ha comentat en l’apartat de hardware, el dispositiu implementat 
consisteix en un aparell autònom, que s’alimenta de la xarxa elèctrica i té una 
connexió Ethernet (RJ-45) i una connexió per al motor i l’encoder. El dispositiu 
també utilitza un visualitzador LCD, quatre polsadors de control i diversos 
indicadors LED. 

La connexió d’alimentació es troba a la part superior dreta del dispositiu i 
consisteix en un terminal de dues vies i 5mm de separació entre elles. Aquest 
tipus de connector també és el que s’utilitza per a la connexió del motor, en el 
qual el terminal positiu es connecta a la via esquerre i el terminal negatiu a la via 
dreta. 

Al cantó inferior esquerre del dispositiu trobem la connexió Ethernet, la qual es 
duu a terme mitjançant un connector RJ-45. Per tal que el dispositiu tingui 
connexió amb el PC es poden connectar ambdós en una mateixa xarxa local 
(LAN) o es pot utilitzar una connexió directa entre el PC i el dispositiu sense 
utilitzar cap enrutador de xarxa. 

Les altres connexions que presenta el dispositiu consisteixen en una connexió 
de programació, implementada mitjançant 5 pins verticals, una connexió per 
a l’encoder del motor i diversos pins de mesura distribuïts per tot el circuit 
imprès. La connexió de l’encoder incorpora un allargament que encreua les 
connexions de la primera i segona fila, connectant al lloc del pin número 1 el 
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número dos. Així doncs, utilitzant aquest allargament encreuador, l’encoder es 
connecta amb pin número 2 (cable de color verd) al cantó superior esquerre de 
la connexió del circuit imprès. 

 

Figura 64. Connexions, polsadors i indicadors del dispositiu 

Un component molt important del dispositiu consisteix en el visualitzador LCD, 
el qual s’utilitza per a diverses funcions, com són la visualització de la consigna 
de velocitat mentre el motor està en funcionament i configuració de diversos 
paràmetres del dispositiu. Per a la configuració d’aquests paràmetres s’utilitzen 
un seguit de menús i opcions, entre les quals s’hi navega mitjançant els 
polsadors de control. 

Finalment, els últims dispositius de sortida d’informació són els indicadors LED, 
els quals ens informen de l’estat de diversos processos. Primer tenim els 
indicadors LED de procés, els quals es situen entre els connectors de 
programació i de l’encoder. Aquests indicadors, un verd i un de vermell, 
serveixen per indicar l’estat d’una regulació PID. Quan l’indicador verd està encès 
significa que la velocitat del motor està dins la banda proporcional i s’està 
realitzant l’algorisme PID, en canvi, l’indicador vermell significa que la velocitat 
és fora de la banda proporcional i funciona la regulació TOT/RES. 



 Control de velocitat d’un motor a través d’Ethernet 

 - 97 - 

Els indicadors LED de comunicació estan controlats directament pel transceptor 
Ethernet i indiquen estats sobre la comunicació. Quan s’activa l’indicador vermell 
significa que el transceptor ha rebut un missatge provinent de l’exterior, i quan 
s’encén l’indicador verd significa que el transceptor està enviant un missatge cap 
al PC. 

6.2. Configuració del dispositiu 
Mitjançant el visualitzador LCD i els polsadors de controls es pot navegar pels 
diferents menús del dispositiu i configurar diversos paràmetres, com són la 
direcció IP, el tipus de regulador i els paràmetres de regulació PID. 

En connectar el dispositiu, ens apareix una pantalla de benvinguda. En alguns 
casos, el software del dispositiu LCD no s’inicia correctament i en comptes 
d’aparèixer la pantalla d’inici apareixen caràcters estranys. Si succeeix això es 
pot reiniciar el software del visualitzador mitjançant el botó 1. Un cop s’ha iniciat 
correctament s’accedeix al menú principal mitjançant el botó 4. 

El menú principal està format per tres opcions anomenades “Control Ethernet”, 
“Configuració IP” i “Sistema control”. La primera d’aquestes opcions serveix per 
controlar la velocitat del motor a través d’Ethernet, activant els diferents 
protocols de comunicació i mostrant per pantalla la consigna de velocitat rebuda 
des del PC. La segona opció serveix per configurar la direcció IP i comprovar 
l’adreça MAC que utilitza el transceptor Ethernet. I finalment, la tercera opció 
serveix per configurar el tipus de regulador i els paràmetres PID. 

Tal i com indica la segona línia de caràcters del visualitzador LCD, es pot passar 
d’una opció de menú a l’altre mitjançant els botons 2 i 3 i accedir al menú en 
qüestió mitjançant el botó 4. El botó 1 serveix per tornar enrere, que en el menú 
principal significa tornar a la primera opció de menú, és a dir a “Control 
Ethernet”. 

 

Figura 65. Menú principal i "Control Ethernet" 

Si s’accedeix al menú de “Configuració IP” trobem un altre menú amb dues 
opcions: “IP” i “MAC”. Igual que en la resta de menús es canvia d’opció 
mitjançant els botons 2 i 3, s’hi accedeix mitjançant el botó 4 i es torna enrere 
mitjançant el botó 1. 
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Accedint a l’opció “IP” podem configurar la direcció IP del dispositiu. En activar 
aquesta opció ens apareix un text indicant-nos que introduïm la direcció IP i es 
mostra el primer byte de la direcció actual. Mitjançant els botons 2 i 3 podem 
augmentar o disminuir aquest valor, retornant al valor 0 quan sobrepassem 255. 
Un cop s’hagi configurat el valor adequat es polsa el botó 4, mostrant el següent 
byte de la direcció IP. Un cop s’ha configurat l’últim byte i es polsa el botó 4 es 
retorna al menú anterior, on es pot escollit entre “IP” i “MAC”, però havent 
configurat la nova direcció IP. Si en qualssevol moment del procés de 
configuració es polsa el botó 1 es retornarà al menú anterior però sense guardar 
els canvis realitzats. 

L’altre opció del menú, anomenada “MAC”, serveix per visualitzar la direcció MAC 
guardada a la memòria EEPROM externa, la qual serà utilitzada pel transceptor 
Ethernet. Aquesta adreça està formada per 6 bytes i es mostra en format 
hexadecimal. Com que aquesta direcció no es pot modificar, l’únic polsador que 
té efecte en aquesta opció consisteix en el botó 1 el qual ens retorna al menú 
anterior. 

 

Figura 66. Menú de "Configuració IP" 

El tercer menú consisteix en “Sistema control”, el qual serveix per configurar 
alguns paràmetres del sistema de regulació. Tots els paràmetres que es poden 
configurar des d’aquest menú també es poden configurar des del software de 
supervisió i control, però tot i així s’ha considerat interessant mantenir la 
configuració des del visualitzador LCD. En accedir a aquest menú trobem dues 
opcions diferents: “Regulador” i “Paràmetres”. 

Si s’accedeix a la primera opció (“Regulador”) es pot configurar el tipus de 
regulador utilitzat. Mitjançant els botons 2 i 3 podem canviar el tipus de 
regulador (PID o TOT/RES) i guardar la nova opció mitjançant el botó 4. Si es 
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polsa el botó 1 es retorna al menú anterior sense guardar el tipus de regulador 
escollit. 

La segona opció (“Paràmetres”), en canvi, està formada per tres opcions de 
menú més. Aquestes tres opcions formen els tres paràmetres PID, mostrant-nos 
en primer lloc el valor actual del paràmetre i permetent-nos configurar-lo si hi 
accedim mitjançant el botó 4. Igual que en les altres configuracions, quan 
s’accedeix al paràmetre que es vol configurar es pot variar el seu valor 
mitjançant els botons 2 i 3 i guardar el nou valor mitjançant el botó 4. 
L’increment que es produeix amb els botons 2 i 3 és diferent en cada paràmetre, 
sent la resolució mínima del paràmetre en qüestió (0,01 per a Kp, 0,001 per a Ti 
i 0,0001 per a Td). 

 

Figura 67. Menú de "Sistema control" 

6.3. Software de supervisió i control 
El software de supervisió i control consisteix en un arxiu executable que no 
necessita instal·lació. Tot i això, precisa del driver LabVIEW Run-Time Engine 
8.2 per tal que el PC interpreti aquest executable. Aquest driver és de distribució 
gratuïta i es proporciona en el CD-ROM, juntament amb l’arxiu executable del 
software de supervisió i control. 

La interfície d’usuari del software de supervisió i control presenta un aspecte 
senzill i fàcil de comprendre. Aquesta interfície està formada per diversos botons, 
barres lliscants i panells numèrics mitjançant els quals es configura i controla el 
dispositiu remot de control de velocitat d’un motor a través d’Ethernet. A més 
dels controls utilitzats per configurar el dispositiu o el funcionament del software 
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de supervisió i control, incorpora uns altres controls afegits per l’entorn de 
programació LabVIEW que serveixen per controlar el procés d’execució. 

 

Figura 68. Controls d’execució del software de supervisió i control 

Aquests controls serveixen per aturar i iniciar l’execució del programa sense 
haver de tancar la finestra, opció necessària per a la configuració dels 
paràmetres de connexió. Els controls d’execució estan formats per tres botons: 
iniciar execució, aturar execució i execució cíclica. Aquest últim no s’utilitza ja 
que només serveix en programes que tinguin un final determinat. 

A part dels controls d’execució, el software de supervisió i control està format per 
8 blocs diferents, cada un dels quals serveix per a una funció de configuració o 
control diferent. 

 

Figura 69. Panell frontal del software de supervisió i control 
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El primer bloc, Dades de connexió, serveix per configurar alguns paràmetres 
de comunicació, com la direcció IP del dispositiu remot i els ports UDP, a més de 
poder tancar finalitzar la connexió i el programa. Aquests paràmetres només 
s’utilitzen en iniciar el programa, de forma que per canviar-los s’ha d’aturar 
l’execució del programa (botó vermell dels controls d’execució), canviar els 
paràmetres i tornar a iniciar l’execució (primer botó dels controls d’execució). 

El bloc Mode de funcionament consisteix en un formulari de selecció múltiple 
on es pot escollir un dels tres modes de funcionament de la regulació. Les 
diferents opcions són: regulació local (el microcontrolador realitza el procés de 
regulació), regulació des del PC (es software de supervisió realitza el procés de 
regulació) o regulació en llaç obert (s’aplica directament al motor el nivell d’acció 
desitjat sense realitzar cap algorisme de regulació).  

El bloc Guardar dades s’utilitza per escollir si volem emmagatzemar les dades 
de velocitat del motor en un arxiu extern en format “.tab”. Aquest format és 
compatible amb programes de fulls de càlcul com per exemple Microsoft Excel, 
amb els quals es pot tractar les dades posteriorment. En el moment que s’activa 
la casella que indica que es volen guardar les dades s’obre una finestra emergent 
per tal d’escollir on volem guardar l’arxiu que es crearà. 

El següent bloc, Paràmetres de regulació, serveix per configurar alguns 
paràmetres de regulació, com el tipus de regulador (PID o TO/RES) i els seus 
corresponents paràmetres: Kp, Ti i Td per al regulador PID i histèresis per al 
regulador TOT/RES. Si es vol eliminar alguna acció del regulador PID només cal 
configurar el paràmetre corresponent amb el valor 0, inclòs per a l’acció integral, 
ja que en configurar Ti amb valor 0 es desactiva l’acció integral. 

Aquests paràmetres serveixen tant per a la regulació des del PC com per a la 
regulació local, però perquè tinguin efecte, després de cada canvi s’ha de clicar el 
botó “Configurar”, el qual envia els paràmetres al microcontrolador.  

El bloc Consigna de velocitat és un dels blocs més importants del programa, ja 
que aquest control en forma de barra lliscant serveix per introduir la consigna de 
velocitat que volem que assoleixi el motor, tant en el mode de funcionament de 
regulació local com en el mode de regulació des del PC. Cada cop que es varia la 
consigna de velocitat s’envia al dispositiu el nou valor, activant el motor en el cas 
que estigui aturat. 

El seu rang d’operació va des d’una consigna de -5700 rpm fins a 5700 rpm i té 
una resolució de 12 rpm. A més de la barra lliscant, el control disposa d’una 
casella numèrica on es pot introduir la consigna de velocitat. 

El bloc de Control en llaç obert funciona de forma molt semblant a l’anterior, 
però només en el mode de regulació en llaç obert. Cada cop que es varia la 
posició d’aquesta barra vertical s’aplica al motor el nou nivell d’acció (%), podent 
canviar el sentit de gir mitjançant un interruptor. 

El bloc Aturar motor consisteix en un botó que envia al dispositiu remot l’ordre 
d’aturar el procés i el motor. Aquesta instrucció atura els processos de regulació 
en qualsevol dels modes de funcionament i reinicialitza les variables necessàries.  

L’últim bloc és el Gràfic de consigna i velocitat respecte el temps, el qual 
mostra per pantalla l’evolució de la velocitat mentre tenim activat algun procés 
de regulació. Mitjançant uns eixos de velocitat (rpm) i temps (ms), cada cop que 
arriba una mesura de velocitat procedent del microcontrolador el control la 
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dibuixa al gràfic els nous valors de velocitat (color vermell) i de consigna (color 
blanc), entenent una separació temporal entre cada punt equivalent al temps de 
mostreig (10ms). 

A més del gràfic de consigna i velocitat, el control està acompanyat d’una barra 
d’eines per poder navegar pel gràfic (zoom i desplaçar-se pel gràfic), un 
controlador dels eixos de coordenades (rang i format de la numeració) i una 
llegenda acompanyada del valor numèric de l’ultima mesura, des de la qual es 
pot variar el color o gruix de les línies de punts. Per acabar, clicant amb el botó 
dret del ratolí sobre el gràfic s’obre un menú desplegable que ens permet 
realitzar diferents opcions, la més important de les quals és “clear chart” 
(esborrar gràfic), que neteja la pantalla del gràfic i retorna els eixos de 
coordenades a la posició inicial. 
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CAPÍTOL 7: 

CONCLUSIONS I 

POSSIBLES MILLORES  

En aquest document s’ha intentat mostrar el treball realitzat durant dos 
quadrimestres, en les assignatures de PFC1 i PFC2, en les quals s’ha realitzat el 
procés de disseny i construcció del dispositiu de control de velocitat d’un motor a 
través d’Ethernet i el software de supervisió i control. Igualment, s’ha intentat 
explicar tots els detalls tècnics per tal que sigui possible reconstruir i millorar el 
sistema implementat en aquest projecte. 

La idea de partida d’aquest projecte consistia en dissenyar i construir un sistema 
de control de velocitat d’un motor controlat a distància mitjançant comunicació 
Ethernet. Tot i que aquesta idea podia conduir cap a diferents camins, s’ha 
realitzat un sistema amb caràcter docent, en el qual es pot observar la diferència 
de funcionament entre diversos tipus de regulació. Una de les diferències més 
notables es pot observar entre una regulació a nivell local, en la qual el dispositiu 
actua com a regulador, i una regulació a distància, on el dispositiu actua com a 
intermediari entre el PC i el motor, ja que en aquesta última es poden observar 
els efectes de retard que introdueix una comunicació Ethernet. 

El sistema presenta diverses opcions de funcionament, com són la regulació a 
nivell local, regulació a distància i regulació en llaç obert i pot treballar amb els 
sistemes de regulació PID i TOT/RES, en els quals es poden configurar els 
paràmetres de funcionament. Tot i això, hauria estat interessant afegir altres 
opcions de configuració, com per exemple, regulació amb un segon llaç de 
corrent, ja que el hardware permet aquesta opció, o poder escollir entre els 
protocols de comunicació UDP i TCP per tal de poder observar les diferències de 
funcionament en la regulació des del PC. 

A part d’aquestes millores de caràcter general també s’en podrien realitzar 
algunes d’altres per tal de millorar el funcionament del sistema, com per 
exemple, permetre que les dades de configuració es guardin en una memòria 



Ricard Picas Prat  

 - 104 - 

EEPROM, ja sigui la memòria externa o la interna del microcontrolador; afegir 
l’opció de configurar els ports de comunicació UDP que volem que utilitzi el 
dispositiu remot o afegir la configuració manual del paràmetre d’histèresis. 
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