
Programa de CTM_SAD
Manual d’usuari del programa CTM_SAD (Sistema d’adquisició de dades)

Nombre: Administrador
Contrasenya: Ctmctm231

Menú principal

Comentari: 
• Quan qualsevol dels dos subprogrames (Calibració o Visualització) estigui 

obert, no tancar aquesta finestra.

Obre el subprograma de 
calibració  

Obre el subprograma de 
visualització



Programa de Configuració
Configuració

New: Borra totes les dades de la pantalla.
Load: Carrega un arxiu de configuració.
Save: Guarda la configuració que es mostra per pantalla, el fitxer s’hauria de guardar en 
format “xml” (exemple:  20090615.xml).
Exit: tanca la pantalla de calibració.
 

Canal en el què 
es treballa

Descripció del 
canal

Clicar si el canal és de pH, de 
Redox o és un canal de 
temperatura

Seleccionar en el menú si el canal està 
vinculat a una temperatura manual o a 
un canal de temperatura

Indica si el canal està actiu



Calibració 

New: Borra totes les dades de la pantalla.
Load: Carrega un arxiu de configuració, paviment creat a la finestra de configuració .
Save: Guarda la configuració que es mostra per pantalla, el fitxer s’hauria de guardar en 
format “xml” (exemple:  15_06_2009.xml).
Exit: tanca la pantalla de calibració.

Comentari: 
• cada cop que es vol calibrar un canal s’ha de carregar l’arxiu de configuració i 

desprès guardar-lo, és a dir desprès d’haver obert un arxiu i configurat el canal 
corresponent i guardar-lo, s’ha de tornar a obrir l’arxiu per configurar el canal 
següent. 

 

Canal en el què 
es treballa

Indica com està configurat el 
canal

En cas que el canal estigui 
configurat amb temperatura 
manual, s’introdueix aquí

Mòdul de calibració 
automàtica, no operatiu

Si el canal 
seleccionat és de pH, 
clicar en l’indicador 
(Manual), i introduir 
els valors 
corresponents a la 
calibració.
(només operatiu E0)

Si el canal seleccionat és 
de temperatura,
clicar en l’indicador 
(Temp) i introduir la 
correcció de temperatura 
calculada experimental-
ment en el display 
“Offset” Si el canal 

seleccionat és de 
Redox, clicar en 
l’indicador 
(Redox), i 
introduir els 
valors de 
calibració.
Ecal)

Si el canal 
seleccionat és de 
pH, seleccionar 
el indicador 
(Manual), e 
introduir els 
valors 
corresponents a 
la calibració.
(només operatiu 
Ecal)



Resultats

New: Inactiu en aquesta finestra
Load: Carrega un arxiu de configuració.
Save: Inactiu en aquesta finestra.
Exit: Tanca la pantalla de calibració.

Indica de quin 
canal es tracta i 
si està actiu

Mostra l’estat de la configuració d’un canal de pH, en cas 
de que sigui el corresponent

Mostra la configuració per a un canal 
de Redox, en cas que sigui aquest el 
seu estat

Valida que els paràmetres del 
canal són correctes (opció no 
habilitada)



Programa de Visualització
Visualització en Temps Real / Històric

Comentaris: 
• En cas de que un canal no estigui actiu, no apareixerà res en la gràfica associada 

al canal en mode temps real, en el mode històric apareixerà una línea recta.
• Si es vol canviar el tipus de representació del gràfic, s’ha de clicar amb el botó 

dret a sobre de l’indicador i en el desplegable seleccionar la configuració més 
adient.

Mostra els valors de cada 
canal en temps real

Selecció de si es vol veure les dades mostrejades 
en temps real o si es prefereix veure l’evolució 
de experiment al llarg del temps (punts guardats)

Indica de quin canal es tracta i 
la seva descripció



Visualització en Temps Real i Històric amb detall

Comentaris: 
• En aquesta gràfica apareixen quatre canals, el canal vermell i verd fan servir 

l’eix Y de la esquerra i el canal blau i el blan el de la dreta.

Descripció del canal 
seleccionat Selecció del canal que 

es desitja veure 



Configuració del la visualització

Comentaris: 
• Si les rutes d’arxius estan buides s’obrirà una finestra emergent que demanarà el 

arxiu.
• Les equacions per als canals de temperatura són:

o Canal 10
y = -179,450 x – 277,89

o Canal 11
y = -146,35 x – 222,87

o Canal 12
y = -190,322 x – 292,53

(els valors de x han d’estar expressats en volts) 
• S'ha de tenir en compte que perquè la correcció dels elèctrodes funcioni s'ha de 

canviar les comes per punts. 

Mòdul de temperatura

Temperatura manual, selecciona el canal i es mostra 
amb quina temperatura manual està relacionada

Temperatura associada a un canal, mostra la 
temperatura que indica el sensor.

En la pestanya temps real, mostra les ultimes hores 
indicades en aquest display

Selector de gravació 

Indica el temps de mostreig per gravar punts 

Ruta de l’arxiu de configuració 

Ruta de l’arxiu on es guardaran les dades 


