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C. Configuració sistemes recepció de dades 

C.1.Configuració i lectura receptors 

Es confecciona un petit manual “pas a pas” per llegir i configurar els receptors. Venen amb 

un programa de configuració i lectura al qual s’accedeix per mitjà de l’explorador web. En 

primer lloc s’explicarà com accedir a les lectures i posteriorment com fer la configuració. 

Lectura via explorador web  

1. Obrir l’explorador i escriure la direcció: 192.168.1.200 (temperatura), apareix el menú 

principal del receptor. (escriure 192.168.1.220 per manòmetres i cabalímetre). 

 

 

Fig. C.1 Menú principal receptors termoparells 

2. En clicar el botó “Readings ” ens demana una contrasenya d’usuari (12345678) .  

 

3. Un cop s’ha introduït correctament la contrasenya, apareix el menú de selecció del grup. 

 

 

Fig. C.2 Menú selecció grups 
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4. Els 32 canals de lectura possibles del receptor estan separats en 4 grups. Com que en 

el nostre cas es tenen 5 aparells emissors, tots es troben al grup A . Un cop seleccionat 

el grup apareix les lectures per pantalla . 

 

Fig. C.3 Lectura dels termoparells 

 

 

Fig. C.4 Lectura dels manòmetres i cabalímetre 

Configuració  

Aquest procés de configuració ens permet definir quins són els senyals arribats als 

emissors, la seva escala o la freqüència d’actualització de les dades per posar uns 

exemples.  

1. Anar a la pantalla de menú principal escrivint 192.168.1.200 pel cas dels termoparells o 

192.168.1.220 pel cas de manòmetres i cabalímetre. Un cop allà clicar el botó “Sensor 

Setup”. 
 

2. Introduir la contrasenya d’usuari. 

 

3. De la mateixa manera que per a les lectures, seleccionar el grup A. 

 

4. Apareix una pantalla amb el menú de selecció d’emissor. 
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Fig. C.5 Menú selecció emissor temperatura per conf iguració 

 

 

Fig. C.6 Menú selecció emissor pressió i cabal per fer configuració 

El menú mostra el nom assignat a cada emissor, la freqüència d’actualització, les unitats, 

la forma d’alimentació i la versió del firmware. 

5. En clicar qualsevol de les caselles disponibles (les que hi ha el nom del sensor), es 

mostra el menú de configuració individual per a l’emissor seleccionat. 
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Fig. C.7 Menú configuració emissor temperatura 

Les possibilitats que et permet modificar són (per ordre d’aparició): 

- Nom del sensor. 

- Freqüència d’actualització, afectarà a la duració de la pila dels emissors. 

- Compensació junta freda, per restar la temperatura ambient de la mesura. 

- Tipus de termoparell , és molt important seleccionar correctament, es pot trobar 

aquesta informació a la taula 5.6 de la memòria del present projecte. 

- Offset , funció que serveix per compensar petits errors en la mesura. 

 

Fig. C.8 Menú configuració emissor manòmetres i/o c abal 
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Possibilitats de canvi en els emissors de pressió / cabal: 

- Nom del sensor 

- Freqüència d’actualització 

- Tipus de senyal que li arriba a l’emissor , en aquest cas corrent 

- Els paràmetres “Input Low”  i “Input High”  permeten seleccionar  la senyal mínima 

i màxima  que li arriba, en aquest cas 4 a 20 mA. 

- Els paràmetres “Reading Low”  i “Reading High”  permeten seleccionar la escala 

de les dades de sortida , 0 a 1 barg per als manòmetres i 0 a 40 kg/h per el 

cabalímetre. 

- Per últim es poden seleccionar les unitats  de les dades de sortida. 

 

6. Un cop finalitzada la configuració i per guardar els canvis, seleccionar “Update ”. 

C.2. Configuració NewPort OPC Server 

Es torna a fer un petit manual “pas a pas”, en aquest cas per a la configuració del programa 

que farà de servidor OPC. És un programa molt senzill en el qual s’ha d’especificar les 

direccions IP dels receptors i més tard configurar cada emissor amb les seves respectives 

lectures. Un cop configurat correctament, les dades poden ser consultades per qualsevol 

client OPC amb els permisos adequats. 

1. Primer de tot s’ha s’afegeix i es configura els receptors. Obrir el programa i clicar la opció 

Device>Add>Communication , apareixerà el següent menú: 

 

 

Fig. C.9 Menú afegir receptor al servidor OPC. 
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A la pestanya “URL or TCPIP Address”  escriure la direcció IP del receptor  

(192.168.1.200 i 192.168.1.220 per als de temperatura i pressió/cabal respectivament). 

Un cop finalitzar clicar “Apply”. A la columna amb el nom “OPC Tag Tree”  apareix la 

nova comunicació. Aquest esquema desplegable ens permetrà posteriorment veure 

quins receptors tenim i quins són els receptors i sensors que en depenen. 

2. Un cop es tenen afegits els receptors, s’han d’afegir i configurar els sensors de cada 

emissor. Es configura cada receptor per separat, es selecciona un dels receptors que 

apareixen al  “OPC Tag Tree” i clicant Device>Add>Measurement  apareix un menú 

que permet seleccionar el tipus d’emissors. A la pestanya “Meter /Measurement 

Device”  seleccionar el tipus zCDR, i a la pestanya “Unit Address”  assignar la 

numeració que li pertoca a cada emissor. Es repeteix l’acció canviant el número fins que 

apareguin tots els emissors de cada (5 de temperatura i 3 de pressió/cabal).  

 

 

Fig. C.10 Menú afegir sensor al servidor OPC. 

 

3. Al finalitzar la operació d’afegir els emissors al servidor, apareixen en el menú 

desplegable “OPC Tag Tree”. Clicant a sobre d’ells es desplega un menú en el que 

apareixen totes les lectures disponibles. 
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Fig. C.11 Opcions de lectura per cada emissor 

El client OPC podria escollir veure tota aquestes informació, el seu significat és: 

- Reading A: Lectura del canal 1 

- Reading B: Lectura del canal 2 

- Reading C: En blanc 

- Reading D: En blanc 

- Sensors: Nombre de sensors (si és correcte ha de mostrar 2) 

- Sequence: Número assignat per l’emissor que indica els número de cops que ha enviat 

senyal des de que s’ha encès. Augmentarà cada cop que s’actualitzi la senyal 

(configurat cada 10 segons) i com a màxim arriba a 255, després s’inicialitza a 0. En el 

cas de perdre el senyal amb l’emissor, apareix el terme LOST. 

- Update:????? 

- Battery: Voltatge de la batería, amb la corba de la pila es pot saber la vida restant 

- Strengh: Qualitat del senyal (%) 

- Success: Èxit en la traducció del senyal a l’emissor (d’analògic a digital) (%) 

- Name: Nom de l’emissor 

- Active: Si es troba actiu (Yes/No) 
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C.3. Configuració MATLAB 

A falta d’un programa de control i adquisició de dades (SCADA) que faci de client OPC, es fa 

servir una eina de MATLAB pensada per treballar específicament amb OPC. Les funcions 

que ens permetrà fer aquesta eina són: 

- Canviar el nom de les variables (per exemple de 192.168.1.200.zDCR00.ReadingA a 

ThC 6) fent més intuïtiu l’assimilació de la informació. 

- Mostrar en temps real el valors 

- Gràfiques en temps real de cada variable 

- Enregistrar totes les variables 

Tot i no ser un programa SCADA pròpiament dit, les opcions que ens permet realitzar el fan 

ser bastant potent. L’única pega que se li pot trobar és no poder afegir un dibuix de la planta 

a on es col·loquin els “tags” amb les lectures. 

1. Obrir el programa i crear un nou model de Simulink. 
 

2. Clicar sobre “Library Browser” . 

 

 

Fig. C.12 Captura de pantalla obrint l’explorador d e llibreries 

3. Desplegar el menú de la llibreria OPC i arrossegar la comanda “OPC Configuration”  a 

la pantalla del Simulink. 
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Fig. C.13 Captura de pantalla llibreria OPC 

4. Donar doble clic sobre la casella “OPC Config Real Time ” arrossegada a Simulink i 

apareix una finestra de configuració del client OPC. 

 
Fig. C.14 Finestra configuració OPC Client 
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5. Clicar sobre “Configure OPC Client”  per mostrar una nova finestreta. En aquest cas cal 

seleccionar “Add..”  i sortirà un menú que permetrà escollir el servidor OPC del qual es 

rebran les dades. Es dona al botó “Select” i s’arriba a la següent finestra a on es 

selecciona el servidor “NewportOPC.iSeries” , que és el configurat anteriorment. Per 

finalitzar cal donar a “OK” a totes les finestres anteriors, un cop acabat aquest procés ja 

es té el Client OPC configurat. 

 
Fig. C.15 Procés configuració OPC Client 

6. Al finalitzar la configuració es connecta automàticament al servidor. 

 

7. Tornar cap a la llibreria de OPC i arrossegar la casella “OPC Read” , per anar cap a la 

configuració de lectures donar doble clic. Seleccionar la opció “Add items” apareixent 

un menú semblant al del “OPC Tag tree” del programa NewportOPC Server. En aquest 

menú apareixen totes les variables configurades anteriorment. Seleccionar només el 

“Reading A i B”  de cada emissor. Per tenir separades les variables d’un i altre receptor, 

es fa servir una caixa “OPC Read” per als termoparells i una altre per als emissors dels 

manòmetres. 
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Fig. C.16 Selecció de les variables a llegir 

8. Com que de la caixa dels sensors de temperatura hi ha 10 lectures diferents i de l’altre 

n’hi ha 6, es posen a la sortida de les caixes uns elements que simulen la funció dels 

desmultiplexors. Per escollir aquestes opcions cal anar a la llibreria Simulink > Signal 

Routing > Demux . 

 

 
Fig. C.17. Connexió del desmultiplexor amb les caix es de lectura 
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9. Per portar el senyal de sortida cap a un visualitzador, una gràfica i el registre. Es posa a 

la sortida del desmultiplexor una etiqueta (‘Go to’) que serveix per portar la informació a 

on es vulgui. Es pot trobar a la llibreria Simulink > Signal Routing > Goto . 

 

Fig. C.18. Configuració del tag Goto 

 

10. Si es vol rebre les dades en diferents punts s’ha de fer servir una etiqueta per recollir les dades 

enviades pel “Goto” (From). Es faran servir 3 etiquetes, una per mostrar les dades a una 

pantalleta de senyal, una per fer gràfics i  per últim un registre. La etiqueta From es pot trobar a la 

llibreria Simulink > Signal Routing > From,  i pel que fa a la mostra de dades, gràfiques i 

registres Simulink > Sinks > Display / Scope / ToFile  respectivament. 

 

Fig. C.19. Mostra d’un sensor totalment configurat 
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11. Per fer la configuració de tots els sensors, cal anar repetint els passos des del punt 

número 9. Finalment totes les variables seran mostrades per displays, seran dibuixades 

en un gràfic i enregistrades. 

 

Fig. C.20. Captura de pantalla amb el sistema total ment configurat 

 

 

 

 
 
 
 


