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ANNEX: Supervisió de  la planta IPC 201 :Programes de control ;PCI 1711                                       

 
1. Funcionament  del programa de control de la tarjeta PCI 

 
En aquest apartat s’explicarà com funciona el programa de control de la 

targeta PCI 1711 pro .  
Hi ha tres panells de control ven diferenciats , Adquisició analògica , 

Sortida analògica , Sortides i entrades digitals .   
 

1.1    Adquisició analògica : 
 És el panell principal de tot el programa , i per tant serà el primer que 
observarem al executar el programa .  
 

 
 

Fins que no es doni cap ordre el panell no fa absolutament res . Els dos 
polsadors que hi ha en la part superior , Panell de sortida analògica  i Panell I/O 
digital  ens porten cap els altres dos panells que més endavant es descriuran .  

 
 
El polsador que hi ha just a sota d’aquests dos Configuració targeta PCI  

obrirà una finestra on s’observaran totes les targetes instal·lades en el PC que 
poden ser utilitzades . Un cop haguem escollit la targeta en qüestió , el nom 
s’escriurà automàticament en el buit que hi ha sota d’aquest polsador Device.  
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Seguidament hi han tres indicadors numèrics ; Canal d’inici de lectura , 
Nombre de canals seguits a llegir i Freqüència d’adquisicions .  

 

 
 
El valor numèric del canal d’inici indicarà el primer canal en què 

començarà a fer l’adquisició . El nombre de canals seguits a llegir serà el 
nombre de canals que convertirà la targeta en funció del canal d’inici , és a dir , 
si el canal d’inici és un 6 i el nombre de canals seguits a llegir és un 1 , llavors 
tant sols llegirà el canal 6 .  

La freqüència d’adquisicions és la velocitat en que pren les dades , el 
període d’adquisició . S’ha de puntualitzar que com més canals seguits a llegir 
hi hagi , més lenta es farà l’adquisició . Per tant , la freqüència d’adquisició va 
lligada al nombre de canals seguits a llegir.  

 
Mètode cíclic o no cíclic . Si s’escull cíclic , les lectures es realitzen 

constantment amb la freqüència a la que nosaltres haguem establert . Tota 
l’estona va adquirint dades fins que no prenem el boto de acaba adquisició . En 
el cas de fer-ho de forma no cíclica tan sols es pren una dada segons les 
configuracions de canal .  

 
Tot seguit hi han els valors numèrics que ens informen del valor adquirit 

segons el canal escollit .  

 
 

 
Un cop estan configurats tots els valors podem començar l’adquisició , i 

es fa amb el boto de comença adquisició . 
 

 
 
El boto de acaba adquisició  tan sols és per el mètode cíclic .  
 
A la part inferior hi ha un polsador per abandonar l’aplicació .  
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Hi ha un botó molt interessant que ens porta a un nou panell , que 
consisteix en la lectura d’un sol canal i tot seguit ens crea una gràfica .  

 
 
El panell és el següent ;  
 

 
 
És molt semblant a l’anterior però amb la diferència que tan sols és per 

un canal . El valor numèric nombre de lectures és per la creació de la gràfica . 
És el nombre de punts que volem que tingui la nostre gràfica . Si és un senyal 
amb poca variació amb uns quants punts de referència ja podem obtenir el 
senyal a dibuixar , però en el cas de que el senyal a adquirir tingues una 
freqüència elevada , necessitaríem molts més punts de referència i mirar de 
sincronitzar-la amb la freqüència d’adquisicions.  

 

1.2   Sortida analògica : 
 
La placa Pci disposa de dos canals de sortida analògics . Cosa que fa 

que el programa sigui poc complicat . La pantalla és la següent ;  
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Els dos botons superiors són per moure’ns per els diferents panells .  
 
Els dos displays numèrics és el valor de tensió de sortida.  Polsant a 

enviar activarem la sortida amb aquest valor , i amb el fi  obtindrem el valor de 
0V en la sortida .  

Una observació sobre les sortides analògiques és que no només es pot 
fer això , sinó que es poden crear senyals de tot tipus , com un desitgi . Si es 
vol fer això s’haurà de fer a través de programa enviant els diferents valors .  

 

1.3   I/O digitals  
 
 En un sol panell tenim totes les opcions digitals que disposa la placa . El 
panell és el següent ;  

 

-5- 



ANNEX: Supervisió de  la planta IPC 201 :Programes de control ;PCI 1711                                       

 
 
Com en els dos panells anteriors disposem en la part superior de dos 

botons per moure’ns pels diferents panells . També és disposa del nom de la 
targeta que està treballant.  

 
Tant les entrades com les sortides digitals tenen el mateix tipus de 

funcionament , que son tres ; Un sol bit ,  un byte o dos bytes .  
 
Si es vol fer la lectura d’un sol bit , amb el selector d’escollir el canal es 

fa a l’instant . És a dir , si volem llegir el canal 4 desplacem el cursor fins la 
posició del bit 4 .  

 

 
 
No és pot fer la sortida d’un sol bit , sinó que com a mínim tot un port .  
 
Si volem realitzar la lectura de tot un port , 1 byte , cliquem sobre el 

polsador corresponent . En el cas de voler fer la lectura dels dos ports amb el 
polsador llegeix els dos canals . 
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Amb les sortides digitals com a mínim s’ha de fer la sortida de tot un port 
, per fer això primer s’han d’escollir els valors d’aquests mitjançant les fletxes 
de cada bit.  

 

 
 
Un cop escollits els valors podem transmetre’ls a un sol port o als dos 

ports depenent del polsador escollit.  
 

1.4   Observació : 
 

S’ha de remarcar que la targeta PCI 1711 com molt d’altres , disposa 
d’un buffer de dades de 2k  per l’adquisició analògica , i un mal control 
d’aquesta repercuteix amb una bolcat de dades erroni , que fa que els bussos 
de DMA quedin col·lapsats de dades no intel·ligibles per l’ordenador i per tant 
aquest es pengi.   
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2. Funcionament  del programa de control dels PID 
 

En aquest apartat s’explicarà com funciona el programa de control dels 
PID .  

Tan sols té dos panells , el principal de lectures i control , el de 
configuració del port RS-232 .  

 
El panell principal és el següent ;  
 

 
 

Avanç de començar a explicar el funcionament del panell , s’ha de 
puntualitzar que amb el sistema de protocol CompoWay es tenen accés a totes 
les variables dels PID , al final de la descripció d’aquest trobareu totes les 
variables de control amb la direcció de memòria corresponent .  

En cas de voler ampliar les lectures de control tan sols s’ha d’obrir el 
programa i seguir les instruccions que hi han escrites . El programa està 
dissenyat de tal forma que sigui fàcil de treure i posar variables de control . 
Com més variables de control i posem , més lent serà el programa degut a la 
transmissió sèrie .  
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La taula de controls serveix per a configurar o llegir les dades . Hi han 
variables que no es té accés a configuració com pot ser el valor PV , en aquest 
cas el valor numèric només és un indicador.  

 
 

En aquest programa hi ha 6 variables de control per a cada PID . Si 
volem fer una modificació en alguna de les variables tan sols hem de polsar 
sobre el valor numèric que vulguem canviar i sortiran dos fletxes , ja podem 
canviar-lo.  

 
En el cas de voler fer la lectura de totes les variables d’algun dels 3 PID , 

tan sols em de polsar sobre l’icona en qüestió . Observarem com els valors de 
la gràfica canvien .  

 
 
Hi ha tres comandes de control que serien ;  
 
 Entrar en mode manual o automàtic . 
 Parar el PID , és a dir , que deixi de fer el control sobre la planta . 
 Fer el resset del PID per tal de tornar a les configuracions inicials.  

 

 
 

A la part superior esquerra hi ha un indicador per tal de saber si la 
trama ha estat rebuda amb èxit .  
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Si es vol procedir a fer una configuració del port sèrie , a la part 
inferior hi ha un polsador que ens obrirà un nou panell amb tots els 
valors de configuració ;  

 

 
 

2.1   Configuració : 
 
El panell és el següent: 
 

 
 
Aquí hi ha totes les possibles configuracions del port ;  
 
 Número de port ; El port sèrie del PC on estan connectats els PID . Si es 
polsa a sobre s’obrirà una cortina amb tots els ports disponibles. 
 

Baud Rate :  És la velocitat de transmissió de dades entre servidor i els 
PID , aquest ha de ser exactament el mateix pels dos .  Si el polsa a 
sobre s’obrirà una cortina amb els diferents valors de Baud Rate 
possibles. 
 
Paritat : És la paritat de control d’errors que fa el PC sobre cada byte 
enviat per el port . S’obrirà una cortina amb 3 possibles valors , parell 
,imparell o cap.  
 
Numero de bits de transmissió :  Longitud amb bits de cada caràcter que 
s’envia pel port sèrie. També s’obra una cortina.  
 
Bits de stop: És el nombre de bits que fa servir per tal de sincronitzar els 
dos rellotges per la transmissió.  
 
Valors de buffer :És el valor amb bytes dels buffers. 
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2.2   Observació :  
 
Si el protocol de comunicació del port sèrie i els dels PID no son els 

mateixos , aquests no podran realitzar la comunicació .  
 

2.3 Llistat de totes les variables de lectura i escriptura dels PID:  
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ANNEX C: Supervisió de  la planta: Guia de creació d’un activeX amb LabWindows  

 

1 Guia per la creació d’un activeX amb LabWindows. 

1.1 Objectiu: 
  

L’objectiu d’aquest annex és fer un tutorial per la creació bàsica d’un 
activeX en l’entorn del LabWindows que treballa amb llenguatge de C++.  
 
 Seguint aquest document farem un programa molt bàsic que ens farà un 
control sobre la targeta PCI-1711 del fabricant Advantech i així poder treballar 
amb ella amb un entorn gràfic. L’adquisició analògica serà mitjançant el DMA i 
la memòria Flash de la targeta. També es farà el control de la sortida analògica 
i fer lectures i sortides de senyals digitals.  
 
 Un cop creat el programa ja tindrem la base per a ser capaços de crear 
qualsevol control d’una targeta Advantech sota LabWindows.  

1.2 ActiveX: 
 

És el nom que Microsoft ha donat a un grup de tecnologies i eines 
"estratègiques" orientades a objectes. La seva principal tecnologia és el Model 
d'Objecte Component (Component Object Model, COM). A l'utilitzar-lo en una 
xarxa amb un directori i suport addicional, el COM es converteix en el Model 
Distribuït d'Objectes Components (Distributed Component Object Model, 
DCOM). El principal objecte que un crea a l'escriure un programa executable a 
l'entorn ActiveX és un component, un programa autosuficient que pot executar-
se en qualsevol lloc a la xarxa ActiveX (que és actualment una xarxa que 
consta de sistemes tant Windows com Macintosh). Aquest component es 
coneix com un Control ActiveX. ActiveX és la resposta de Microsoft a la 
tecnologia Java de Sun Microsystems. Un control ActiveX és aproximadament 
l'equivalent a un applet Java. 

 
 La finalitat d’un activeX és la de dos programes diferents es puguin 
comunicar mitjançant un control . On s’utilitza més és en les pagines web . Per 
exemple , si un vol que en la seva pagina es puguin manipular documents word 
o exel , doncs haurà de fer un activeX. En el meu cas , he tingut de fer un 
activeX per tal de que el programa LabWindows pugui controlar la targeta PCI-
1711 mitjançant el seu driver.  
 

1.3 Crear un activeX en LabWindows: 
 
 Avanç de seguir s’ha de tenir instal·lada la targeta , o com a mínim els 
seus drivers de control ja que sinó l’ActiveX no trobarà l’arxiu del controlador 
per poder crear la comunicació entre els 2 programes.  
 

Un cop hem executat el LabWindows creem un projecte nou 
(file new project). Tot seguit creem una finestra d’interfaç amb l’usuari 
(file new user interface) el guardem amb el nom desitjat (file save as ...) i 
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l’afegim en el nostre projecte (file add ... to project) . Seguint els passos 
anteriors de com crear una finestra d’interfaç , creem un arxiu .c i l’incloem en 
el projecte .  

 
 Ara que ja tenim el projecte creat , anem a definir l’ActiveX . En la 
pantalla de la finestra de interfaç amb l’usuari creem un control activeX 
(create activeX) i s’obra una pantalla com la següent :  
 

 
 

Observem en aquesta pantalla que podem escollir entre un control , 
document o arxiu . A partir d’aquí a triar . En el següent punt hi ha el tutorial per 
a crear un control ActiveX d’una targeta PCI-1711 .  

 
S’ha de tenir en compte , que un dels requeriments bàsics per a la 

creació d’un activeX , és que s’ha de tenir la targeta adquisició ven instal·lada i 
configurada amb els driver’s corresponents .  

 

1.4 Creació d’un activeX per la targeta PCI-1711 
  

Un cop tenim la finestra de selecció del control activeX , escollim en el 
desplegable l’opció “create control”  i en la finestra d’opcions quin control volem 
, en el nostre cas la d’adquisició analògica “Advantech ActiveDAQ Aicontrol” . 
Per a l’adquisició i sortida digital i analògica es farà el mateix . En el cas de que 
no ens sortissin les opcions de la targeta , voldria dir que no la tenim instal·lada 
, ens faltarien els driver’s . Tot seguit pitgem OK i observem que se’ns crea un 
icona en la finestra .  
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Observa que si cliquem dos cops amb el botó dret del ratolí s’obre una 
finestra de configuració de la targeta . S’ha de tenir en compte que no totes les 
configuracions que surten son aptes per la nostre targeta , només les que 
marqui el fabricant es podran configurar . Això és degut a que aquest control 
activeX no només és per aquesta tarja , sinó que també s’utilitza per la PCI-
1710 , PCI-1716 I totes les seves variants. En aquesta pantalla podem 
configurar les opcions que tindrà per defecte sempre que executem el nostre 
programa .  
 

Ara ja podem crear el nostre instrument per al control . Seleccionem el 
icona i cliquem el boto esquerra del mouse. Triem l’opció de “Generate active 
control driver “  . S’obra una nova finestra : 
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L’opció de “Instrument prefix “ és important ja que serà el prefix del nom que 
rebran totes les crides a funcions del nostre instrument , així que posarem un 
nom curt com per exemple “AI” .  
 

“Target .fp File “ és la direcció on es guardarà el nostre instrument .fp. 
Avanç de seguir , és molt important anar a “Compatibility opcions “ ja que 
haurem d’escollir com volem fer l’accés al activeX . En el nostre cas el farem 
per objecte , ja que en l’entorn de LabWindows és el que més ens convé .  
Ja podem anar a la pantalla següent “Next”  , observem la següent pantalla:  
 

  
 

En aquesta pantalla cliquem sobre “Advanced Options “ per tal de 
configurar els elements a instal·lar . S’obre la següent pantalla : 
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“Intrument prefix “ és el nom que li hem assignat anteriorment .  

 
“Object in Advantech activeDAQ “ son els objectes que seran instal·lats 

posteriorment en el nostre instrument . Marquem els dos ja que el primer ens 
instal·larà les funcions per la configuració de la targeta i la segona la dels 
possibles events que es puguin donar.  

 
“Object tag” és el nom del sufix que tindrà la crida de les funcions . Es 

pot observar en la última línia d’aquesta pantalla “ Function prototype “ un 
exemple del nom sencer que tindran la crida a funcions.  
Un cop tot configurat acceptem totes les pantalles i se’ns crearà el nostre 
instrument . Podem observar a la finestra dels instruments carregats , la creació 
d’un nou “Advantech ActiveDAQ AI control”  
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Si cliquem sobre d’aquest element , se’ns desglossa en dos finestres , 
en events i configuracions .  

 
Per els altres elements (Sortida digital i analògica i entrada digital ) es fa 

exactament el mateix . 
 
Observacions : 
  
En la pàgina oficial d’Advantech hi trobarem els driver’s que necessitem per a 
crear l’activeX . S’ha de tenir en compte que n’hi ha dos versions , “Advantech 
ActiveDAQ” i el “Advantech ActiveDAQ pro”. Les dos son molt semblants en 
tots els aspectes , la gran diferència és que la versió antiga no té control sobre 
la transferència per DMA. Per a fer un bon programa d’adquisició de dades s’ha 
de controlar la transferència per DMA. 

2 Programació del control activeX PC-1711 : 
 
 En aquest apartat s’explica la programació en C pel funcionament d’un 
activeX .   
 

2.1   Exemple bàsic per l’adquisició analògica:  
Creem una pantalla d’interfaç amb l’usuari bàsica com la següent : 
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Descripció de la botonera: 
 

El selector de “canal d’inici de lectura” serà el nombre de canal que 
llegirà primer  i el selector de “nombre de canals a llegir “ serà la quantitat de 
canals a llegir . Per exemple , si posem que el canal d’inici sigui el 8 i el nombre 
de canals a llegir sigui 4 , ens llegirà del canal 8 fins el 12 . Els dos selectors 
han de quedar configurats de la següent forma , l’únic que canvia és el nom 
“Constant Name “ que li posarem “ stopch”:  
 

 
 
Els canals “canal X”  per la targeta PCI-1711 ni han 16 amb un rang 

màxim de tensió de –10 a 10 V . Aquest rang es podrà canviar per configuració 
per programa. En el manual del fabricant ens diu que hi ha quatre possibles 
rangs . Això ho fan per tenir més resolució en el resultat , ja que aquest tipus de 
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targeta té una resolució de 12 bits . En el nostre cas no canviarem aquesta 
resolució .  

 
Aquí és on podrem llegir el valor de l’adquisició . Tots han de quedar 

configurats de la següent forma :  
 

 
 

El selector “Freqüència d’adquisicions” serà la velocitat en Hz 
d’adquisició dels canals seleccionats .  S’ha de tenir en compte , que si posem 
la lectura d’un sol canal a una freqüència de 200 Hz , obtindrem una adquisició 
cada 50 ms . Però si a la mateixa freqüència fem la lectura de 10 canals , 
obtindrem els 10 valors dels 10 canals amb 500 ms així que podríem dir , que 
el període de lectura de cada canal és de 500 ms. El selector ha de quedar 
configurat de la següent forma: 
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El validador “cíclic” és per dir si volem fer una sola lectura o si volem una 
lectura continuada dels canals seleccionats , hi ha de quedar configurat de la 
següent forma :  

 

 
 

Els 3 botons que ens queden “ comença adquisició “ , “ acaba adquisició 
“ i “sortir” , van configurats de la mateixa manera , l’únic que ha de canviar és el 
nom del botó i el nom de la funció que cridarà . Queda de la següent manera :  
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Ara que ja tenim tota la butonera configurada , anem a generar tot el codi 

C dels components de la pantalla en el nostre programa (Generate all code) . 
Ara es crearan totes les funcions dels elements incorporats.  
 

2.1.1 Codi C : 
 A continuació hi ha el codi C perquè l’adquisició analògica funcioni . En 
negre hi ha el codi , i en verd hi ha l’explicació de cada instrucció.  
 
//Aquí s’inclouen les llibreries que necessitem (observem el nostre control activeX) 
#include "AdvAI.h" 
#include <cviauto.h> 
#include <ansi_c.h> 
#include <cvirte.h>   
#include <userint.h> 
#include "AI.h" 
//Definim les variables dels panells que necessitem 
static int  panel_AI; 
//declaració de l’objecte per el driver activeX: Diguem que cada component activeX es comporta com si 
fos una pantalla d’interfaç amb l’usuari , així que s’ha de crear una variable per tal de que dins es guardi 
les configuracions del control . El control activeX utilitza un objecte com a variable.  
static CAObjHandle   objAI= 0;  
//declaració de funcions/events : Son les capçaleres de les funcions que més endavant veurem. 
int CVICALLBACK firstBulk (CAObjHandle caServerObjHandle,void *caCallbackData,VARIANT 
*digitalArray,VARIANT *analogArray,long  dataCount);  
int CVICALLBACK secondBulk (CAObjHandle caServerObjHandle,void *caCallbackData,VARIANT 
*digitalArray,VARIANT *analogArray,long  dataCount); 
int CVICALLBACK terminate (CAObjHandle caServerObjHandle,void *caCallbackData,VARIANT 
*digitalArray,VARIANT *analogArray,long  dataCount); 
int CVICALLBACK overrun (CAObjHandle caServerObjHandle,void *caCallbackData);  
int CVICALLBACK TimeOut (CAObjHandle caServerObjHandle,void *caCallbackData); 
//variables generals del nostre programa 
VARIANT analogArray; 
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int __stdcall WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, 
                       LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow) 
{ 
 if (InitCVIRTE (hInstance, 0, 0) == 0) 
  return -1; /* out of memory */ 
 if ((panel_AI = LoadPanel (0, "AI.uir", AI)) < 0) 
  return -1; 
 //S'ha de posar per poder treballar amb activeX . Aquesta funció és important , ja que estem 
activant el funcionament de qualsevol  control d’activeX .  
 CA_InitActiveXThreadStyleForCurrentThread (0, COINIT_APARTMENTTHREADED);  
  
 //Carreguem la configuració donada inicialment per el panell de l’interfaç amb l’usuari del 
control activeX en la variable “objecte” que anteriorment hem declarat. 
 GetObjHandleFromActiveXCtrl (panel_AI , AI_AI, &objAI); 
 //Configurem per defecte l’objecte AI per la targeta PCI en la direcció "000". Això ho fem per 
assegurar-nos el seu bon direccionament . Podríem estalviar aquesta instrucció si anteriorment 
l’haguéssim configurat en el icona del control activeX 
 AI_SetIAdvAIProperty (objAI, NULL, AI__DeviceNumber, CAVT_LONG,000 ); 
 //Activem els 5 possibles events que es poden donar quant fem una adquisició analògica. 
 //Aquest event es dona quant la primera mitja part de la memòria Flash s’ha carregat amb valors 
adquirits .  
AI__IAdvAIEventsRegOnOnFirstHalfBulkDataReady (objAI, firstBulk,NULL,1,NULL); 
 //Aquest event és igual que l’anterior però per la segona mitja part de la memòria Flash 
AI__IAdvAIEventsRegOnOnSecondHalfBulkDataReady (objAI,secondBulk , NULL, 1, NULL) 
 //Aquest event es dona quant s’ha acabat l’adquisició analògica . En el cas de fer una adquisició 
cíclica , aquest event no es dona mai.  
AI__IAdvAIEventsRegOnOnTerminate (objAI, terminate, NULL, 1, NULL); 
 //Aquest event es dona quant s’ha passat un temps anteriorment definit i no s’ha produït 
l’adquisició esperada. 
AI__IAdvAIEventsRegOnOnTimeOut (objAI, TimeOut, NULL, 1, NULL); 
 //Aquest event es dona quant s’estan rescrivint dades i no s’ha buidat la memòria , és a dir , que 
estem perdent dades adquirides .  
AI__IAdvAIEventsRegOnOnOverrun (objAI, overrun, NULL, 1, NULL); 
  
  //Configuració de targeta AI (Aquí tenim possibles configuracions inicials que no caldria si anteriorment 
en el icona l’haguéssim configurat.) 
 //Tipus de trigger(dispar) , en aquest cas post(desprès) 
 AI_SetIAdvAIProperty (objAI, NULL, AI__TraceTriggerMode, CAVT_LONG, 
        AIConst_Post); 
 //Trigger per flanc de pujada o baixada 
 AI_SetIAdvAIProperty (objAI, NULL, AI__TraceTriggerEdge, CAVT_LONG, 
        AIConst_Rising); 
 //canal per fer el trigger , aquest cas es intern 
 AI_SetIAdvAIProperty (objAI, NULL, AI__TraceTriggerSource, CAVT_LONG, 
        AIConst_Digital); 
 //senyal de rellortge per placa , no extern 
 AI_SetIAdvAIProperty (objAI, NULL, AI__DataPacerSource, CAVT_LONG, 
        AIConst_Internal); 
 //tipus de dada que ens retornarà al llegir ,en aquest cas analogic (float) 
 AI_SetIAdvAIProperty (objAI, NULL, AI__DataReturnType, CAVT_LONG, 
       AIConst_AnalogValue); 
  
  
 DisplayPanel (panel_AI); 
 RunUserInterface (); 
 DiscardPanel (panel_AI); 
 return 0; 
} 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////ADQUISICIÓ ANALÒGICA////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//Funció per al butó de sortir 
int CVICALLBACK fi (int panel, int control, int event, 
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 
{ 
 switch (event) 
  { 
  case EVENT_COMMIT: 
   QuitUserInterface (0); 
   break; 
  } 
 return 0; 
} 
 
//Funció del botó de “acabar adquisició” 
int CVICALLBACK fi_adq (int panel, int control, int event, 
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 
{ 
 switch (event) 
  { 
  case EVENT_COMMIT: 
   //activem boto adquisició 
   SetCtrlAttribute (panel_AI, AI_adq, ATTR_DIMMED, 0); 
   //desactivem boto fi adquisició 
   SetCtrlAttribute (panel_AI, AI_fi_adq, ATTR_DIMMED, 1); 
   //activem boto sortir 
   SetCtrlAttribute (panel_AI, AI_fi, ATTR_DIMMED, 0); 
   AI__StopAcquireBulkData (objAI, NULL,0, NULL); 
   break; 
  } 
 return 0; 
} 
//Funció del botó de “comença adquisició” 
 
int CVICALLBACK adq (int panel, int control, int event, 
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 
{ 
 VBOOL ciclic; 
 int cyclic,startch,stopch; 
 double hz; 
 long count,samples=1; 
 switch (event) 
  { 
  case EVENT_COMMIT: 
 
  GetCtrlVal (panel_AI,AI_startch,&startch); 
  GetCtrlVal (panel_AI,AI_stopch,&stopch); 
  GetCtrlVal (panel_AI,AI_cyclic,&cyclic); 
  GetCtrlVal (panel_AI,AI_hz,&hz); 
  //Suma dels canals no pot superar 16.  
 if(startch+stopch<17) 
 { 
  if (cyclic==1) ciclic=VTRUE; 
  else ciclic=VFALSE; 
 //desactivem boto adquisició 
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 SetCtrlAttribute (panel_AI, AI_adq, ATTR_DIMMED, 1); 
 //activem boto fi adquisició 
 SetCtrlAttribute (panel_AI, AI_fi_adq, ATTR_DIMMED, 0); 
 //desactivem boto sortir 
 SetCtrlAttribute (panel_AI, AI_fi, ATTR_DIMMED, 1); 
 //configuració targeta:  
 //freqüència d'adquisicions 
 AI_SetIAdvAIProperty (objAI, NULL, AI__DataSampleRate, CAVT_DOUBLE,  hz); 
 //Primer canal a llegir 
 AI_SetIAdvAIProperty (objAI, NULL, AI__ChannelScanStart, CAVT_LONG,  (long)startch); 
 //Numero de canals que llegirà 
 AI_SetIAdvAIProperty (objAI, NULL, AI__ChannelScanCount, CAVT_LONG, (long)stopch); 
 //Engegarem l’adquisició , mètode asíncron (mètode sincron no hi ha events) 
 AI__AcquireBulkDataToMemory (objAI, NULL, samples, &analogArray, -1, ciclic, VFALSE, 
&count); 
 } 
 else  
 { 
 MessagePopup ("Error en els canals", "La suma del ´canal d'inici´ més ´numero de canals seguits 
a lleguir´ no pot superar 17"); 
   
 } 
   break; 
  } 
 return 0; 
} 
 
int CVICALLBACK firstBulk (CAObjHandle caServerObjHandle,void *caCallbackData,VARIANT 
*digitalArray,VARIANT *analogArray,long  dataCount) 
{    
  
 VARIANT dada; 
 long stopch,startch; 
 int elements,i,j=0; 
 float *array; 
  
 array = (float*)CA_AllocMemory (dataCount*sizeof(float)); 
 CA_VariantCopy (analogArray,&dada); 
 CA_VariantGet1DArray (&dada,CAVT_FLOAT , &array, &elements); 
 { 
 AI_GetIAdvAIProperty (objAI, NULL, AI__ChannelScanStart, CAVT_LONG, 
        &startch); 
 AI_GetIAdvAIProperty (objAI, NULL, AI__ChannelScanCount, CAVT_LONG, 
                      &stopch); 
 //escrivim dades 
 for (i=startch;i<startch+stopch;i++)  
 { 
  SetCtrlVal (panel_AI,(11+i),array[j]); 
  j++; 
 } 
 } 
 CA_FreeMemory (array); 
return 0; 
} 
 
int CVICALLBACK secondBulk (CAObjHandle caServerObjHandle,void *caCallbackData,VARIANT 
*digitalArray,VARIANT *analogArray,long  dataCount) 
{ 
  VARIANT dada; 
 long stopch,startch; 
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 int elements,i,j=0; 
 float *array; 
  
 array = (float*)CA_AllocMemory (dataCount*sizeof(float)); 
 CA_VariantCopy (analogArray,&dada); 
 CA_VariantGet1DArray (&dada,CAVT_FLOAT , &array, &elements); 
 { 
 //Primer canal a llegir 
 AI_GetIAdvAIProperty (objAI, NULL, AI__ChannelScanStart, CAVT_LONG, 
        &startch); 
 AI_GetIAdvAIProperty (objAI, NULL, AI__ChannelScanCount, CAVT_LONG, 
                      &stopch); 
 //escrivim dades 
 for (i=startch;i<startch+stopch;i++)  
 { 
  SetCtrlVal (panel_AI,(11+i),array[j]); 
  j++; 
 } 
 CA_FreeMemory (array); 
return 0; 
} 
 
int CVICALLBACK terminate (CAObjHandle caServerObjHandle,void *caCallbackData,VARIANT 
*digitalArray,VARIANT *analogArray,long  dataCount) 
{ 
 //activem boto adquisició 
 SetCtrlAttribute (panel_AI, AI_adq, ATTR_DIMMED, 0); 
 //desactivem boto fi adquisició 
 SetCtrlAttribute (panel_AI, AI_fi_adq, ATTR_DIMMED, 1); 
 //activem boto sortir 
 SetCtrlAttribute (panel_AI, AI_fi, ATTR_DIMMED, 0); 
 } 
 //Parem l’adquisició de dades 
 AI__StopAcquireBulkData (objAI, NULL,0, NULL); 
 
return 0; 
} 
 
int CVICALLBACK TimeOut (CAObjHandle caServerObjHandle,void *caCallbackData) 
{ 
return 0; 
} 
int CVICALLBACK overrun (CAObjHandle caServerObjHandle,void *caCallbackData) 
{ 
return 0; 
} 
 

2.1.2   Observacions: 
 
 Per a més informació de les instruccions del control de la targeta PCI-
1711 en el manual Advantech ActiveDAQ hi ha una breu explicació en anglès 
del que fa cadascuna d’elles . S’ha de tenir en compte que és un driver per a 
varies targetes i que tenen diferents funcions cadascuna d’elles , amb això vull 
dir que no totes les configuracions son aptes per aquesta tarja.  
 
 També s’ha de tenir en compte que estem treballant per DMA (Direct 
Acces Memory) això vol dir que sempre hem de parar l’adquisició de dades 
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avanç de sortir , ja que sinó crea un conflicte de bussos i us resetejarà 
l’ordenador.  
 
 Els events creats per la tarja ens creen variables del tipus VARIANT. És 
una  variable que pot contenir qualsevol tipus de valor , sigui float , int, array , 
double ... qualsevol . En la taula següent podem observar un petit exemple per 
veure que  segons la definició que rep te un valor o un altre . Son variables 
difícils de treballar-les.  
 
Tipus de variant Tipus de valor que conté 
VT_ARRAY | VT_UI1 SAFEARRAY 
VT_BOOL Boolean 
VT_I2 short 
VT_BSTR String 
VT_UI1 unsigned char 
VT_UI4 double 
 

2.2 Exemple bàsic per la sortida analògica:  
  

Aquest és molt més senzill que l’adquisició analògica per varis motius ; 
 
-No treballa amb memòria , així que no cal treballar per DMA i no 

ressetejerà l’ordenador. 
-No crea events , almenys la targeta 1711. 
-Tant sols té 2 canals de sortida . 
-No te cap tipus de conversor. 
 
També s’ha de tenir en compte que moltes de les funcions que ens dona 

el driver de la targeta no son aptes per aquesta , a causa que aquest driver és 
compartit amb altres targetes.  
 

2.2.1 Creació de l’interficie amb l’usuari 
 
 Exemple bàsic per el control de sortida analògica. Un cop has fet 
l’adquisició analògica , aquesta és bastant senzilla de seguir , així que anirem 
al gra. Creem la següent finestra: 
 

 
 

El canal 0 funciona exactament com el canal 1 , així que tan sols 
explicarem un dels dos canals.  
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Descripció del panell: 
 Escollim el valor a enviar pel canal en el display numèric i tot seguit  
polsem el botó i aquest serà enviat . En el moment que vulguem parar d’enviar 
la tensió desitjada tenim dos opcions . Una és enviar un 0 V o pitjar el polsador 
de fi , que fa la mateixa funció. 
 
El selector “ch0” canal 0 , queda configurat de la següent forma: 
 

 
 
El boto de fi queda de la següent manera: 
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2.2.2 Codi C : 
 A continuació hi ha el codi C perquè la sortida analògica funcioni . En 
negre hi ha el codi , i en verd hi ha l’explicació de cada instrucció.  
 
//Aquí s’inclouen les llibreries que necessitem (observem el nostre control activeX) 
#include <cviauto.h> 
#include "AdvAO.h" 
#include <ansi_c.h> 
#include <cvirte.h>   
#include <userint.h> 
#include "AO.h"  
 
static  panel_AO; 
 
//declaració de l’objecte per l’activeX: 
static CAObjHandle   objAO= 0;  
//variables generals 
VARIANT analogArray; 
 
int __stdcall WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, 
                       LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow) 
{ 
   
 if (InitCVIRTE (hInstance, 0, 0) == 0) 
  return -1; /* out of memory */  
 if ((panel_AO = LoadPanel (0, "AO.uir", AO)) < 0) 
  return -1; 
 //S'ha de posar per poder treballar amb Activex . Aquesta funció és important , ja que estem 
activant el funcionament de qualsevol  control d’activeX .  
 CA_InitActiveXThreadStyleForCurrentThread (0, COINIT_APARTMENTTHREADED);  
 //Carreguem la configuració donada inicialment per el panell de l’interfaç amb l’usuari del 
control activeX en la variable “objecte” que anteriorment hem declarat. 
 GetObjHandleFromActiveXCtrl (panel_AO , AO_AO, &objAI); 
 //Configurem per defecte l’objecte AO per la targeta PCI en la direcció "000". Això ho fem per 
assegurar-nos el seu bon direccionament . Podríem estalviar aquesta instrucció si anteriorment 
l’haguéssim configurat en el icona del control activeX 
 AI_SetIAdvAIProperty (objAO, NULL, AO__DeviceNumber, CAVT_LONG,000 ); 
 //Configuració de targeta AO 
 //Configurem el Rang de sortida analògica de  -10 a 10 V per els dos canals 
 AO__SetValueRange (objAO, NULL, 0, -10.0, 10.0, NULL); 
 AO__SetValueRange (objAO, NULL, 1, -10.0, 10.0, NULL); 
 
        
 DisplayPanel (panel_AO); 
 RunUserInterface (); 
 DiscardPanel (panel_AO); 
 return 0; 
} 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////SORTIDA ANALÒGICA/////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//Funció de fi de tensió en el canal 1. El que fem és enviar 0.0 V en la sortida del canal. 
int CVICALLBACK fi_AO2 (int panel, int control, int event, 
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 
{ 
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 switch (event) 
  { 
  case EVENT_COMMIT: 
  //Configurem la tarja perquè el canal de sortida sigui el 0. 
  AO_SetIAdvAOProperty (objAO, NULL, AO__ChannelNow, CAVT_LONG, 0); 
  //Enviem una tensió de 0V en el canal especificat. 
AO_SetIAdvAOProperty (objAO, NULL, AO__DataAnalog, CAVT_DOUBLE,0.0); 
  break; 
  } 
 return 0; 
} 
 
//Funció de fi de tensió en el canal 0. El que fem és enviar 0.0 V en la sortida del canal. 
int CVICALLBACK fi_AO1 (int panel, int control, int event, 
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 
{ 
 switch (event) 
  { 
  case EVENT_COMMIT: 
//Configurem la tarja perquè el canal de sortida sigui el 0.  
AO_SetIAdvAOProperty (objAO, NULL, AO__ChannelNow, CAVT_LONG, 1.0); 
  //Enviem una tensió de 0V en el canal especificat. 
AO_SetIAdvAOProperty (objAO, NULL, AO__DataAnalog, CAVT_DOUBLE,0.0); 
   break; 
  } 
 return 0; 
} 
 
//Funció que ens llegirà el valor de tensió marcat en el selector del canal 0 i l’enviarà  
int CVICALLBACK AO1 (int panel, int control, int event, 
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 
{ 
 float valch0; 
  
 switch (event) 
  { 
  case EVENT_COMMIT: 
  //canal de sortida el 0 
  AO_SetIAdvAOProperty (objAO, NULL, AO__ChannelNow, CAVT_LONG, 0); 
  GetCtrlVal (panel_AO,AO_AOch0,&valch0); 
  AO_SetIAdvAOProperty (objAO, NULL, AO__DataAnalog, 
CAVT_DOUBLE,valch0); 
  break; 
  } 
 return 0; 
} 
//Funció que ens llegirà el valor de tensió marcat en el selector del canal 1 i l’enviarà 
int CVICALLBACK AO2 (int panel, int control, int event, 
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 
{ 
 float valch1; 
 switch (event) 
  { 
  case EVENT_COMMIT: 
  //canal de sortida el 1 
  AO_SetIAdvAOProperty (objAO, NULL, AO__ChannelNow, CAVT_LONG, 1); 
  GetCtrlVal (panel_AO,AO_AOch0,&valch1); 
  AO_SetIAdvAOProperty (objAO, NULL, AO__DataAnalog, 
CAVT_DOUBLE,valch1); 
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  break; 
  } 
 return 0; 
} 
 
 

2.2.3 Observacions: 
 
 Per a més informació de les instruccions del control de la targeta PCI-
1711 en el manual Advantech ActiveDAQ hi ha una breu explicació en anglès 
del que fa cadascuna d’elles . S’ha de tenir en compte que és un driver per a 
varies targetes i que tenen diferents funcions cadascuna d’elles , amb això vull 
dir que no totes les configuracions son aptes per aquesta tarja. Per la sortida 
analògica no es pot fer molt més del que hi ha aquí.  
 

2.3 Exemple bàsic per l’entrada i sortida digital:  
 

Aquesta serà molt semblant a les dos anteriorment descrites, per tant no 
posaré la configuració dels indicadors ni botons , tan sols el codi font i els 
detalls que s’han de tenir en compte.  

 

2.3.1 Creació de l’interficie amb l’usuari 
  

Exemple bàsic pel control de l’entrada i sortida digital. Creem la següent 
finestra: 

 

 
 
Descripció  del panell :  
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Tan sols els polsadors i el selector de bit crearan events , tot el que 
queda serà llegit quant algun dels polsadors sigui polsat .  
Si només volem llegir un bit , amb el selector ho podrem fer . 
 

2.3.2 Codi C : 
 
 A continuació hi ha el codi C perquè la I/O digital funcioni . En negre hi 
ha el codi , i en verd hi ha l’explicació de cada instrucció. La capçalera del 
programa no l’he introduït ja que és exactament igual que les dos anteriors , 
exceptuant les configuracions de cada targeta. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////I/O DIGITALS/////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//COMENÇA L'ENTRADA DIGITAL:  
 
//Aquesta és la funció que es crida quant movem el selector per la lectura d’un sol canal .  
int CVICALLBACK llegueix_canal (int panel, int control, int event, 
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 
{ 
 int bit=0,bitt; 
 switch (event) 
  { 
  case EVENT_COMMIT: 
   GetCtrlVal (panel_DIO,DIO_canal,&bit); 
   if (bit==20) bit=0; 
   //instrucció per llegir un sol canal 
DIO__ReadDiChannel (objDIO, NULL, bit, &bitt); 
   //escrivim el valor obtingut 
SetCtrlVal (panel_DIO,(5+bit),bitt); 
   break; 
  } 
 return 0; 
} 
//Aquesta és la funció que es crida quant polsem el “llegeix tot el port 1”  
int CVICALLBACK port1 (int panel, int control, int event, 
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 
{ 
 VARIANT port;  
 unsigned char *array; 
 int elements,situacio_escriure; 
 float valor,valor1,valor2; 
 array = (unsigned char*)CA_AllocMemory (17*sizeof(unsigned char)); 
 switch (event) 
  { 
  case EVENT_COMMIT: 
   //Instrucció per llegir tot el port 1 , del canal 8 fins el 15. 
DIO__ReadDiPorts (objDIO, NULL, &port, 1, 2, NULL); 
   CA_VariantGet1DArray (&port, CAVT_UCHAR, &array, &elements); 
   valor=(float)array[0]; 
   situacio_escriure=13; 
   passa_binari(valor,situacio_escriure); 
   break; 
  } 
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 CA_FreeMemory (array); 
 return 0; 
} 
//Aquesta és la funció que es crida quant polsem el “llegeix tot el port 0” que és exactament igual que 
l’anterior canviant tan sols el port a llegir. 
int CVICALLBACK port0 (int panel, int control, int event, 
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 
{ 
 VARIANT port;  
 unsigned char *array; 
 int elements,situacio_escriure; 
 float valor; 
 array = (unsigned char*)CA_AllocMemory (17*sizeof(unsigned char)); 
 switch (event) 
  { 
  case EVENT_COMMIT: 
   DIO__ReadDiPorts (objDIO, NULL, &port, 0, 1, NULL); 
   CA_VariantGet1DArray (&port, CAVT_UCHAR, &array, &elements); 
   valor=(float)array[0]; 
   situacio_escriure=5; 
   passa_binari(valor,situacio_escriure); 
   break; 
  } 
 CA_FreeMemory (array); 
 return 0; 
} 
//Aquesta és la funció que es crida quant polsem el “llegeix tots els ports” 
int CVICALLBACK ports (int panel, int control, int event, 
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 
{ 
 VARIANT port;  
 unsigned char *array; 
 int elements,situacio_escriure; 
 float valor,valor1; 
 array = (unsigned char*)CA_AllocMemory (17*sizeof(unsigned char)); 
 switch (event) 
  { 
  case EVENT_COMMIT: 
   DIO__ReadDiPorts (objDIO, NULL, &port, 0, 2, NULL); 
   CA_VariantGet1DArray (&port, CAVT_UCHAR, &array, &elements); 
   valor=(float)array[0]; 
   valor1=(float)array[1]; 
   situacio_escriure=5; 
   passa_binari(valor,situacio_escriure); 
   situacio_escriure=13; 
   passa_binari(valor1,situacio_escriure); 
   break; 
  } 
 CA_FreeMemory (array); 
 return 0; 
} 
 
void passa_binari (float valor , int j) 
{ 
 
 int i,byte[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; 
 double entera,fraccio; 
  
   //separa la part entera dels decimals 
   fraccio=modf (valor,&entera); 
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   //Bucle per passar d'un double a un numero binari 
   valor=valor/2; 
   for (i=0;entera>1;i++) 
   {   
    //separa la part entera dels decimals 
    fraccio=modf (valor,&entera); 
     valor=entera/2; 
     if (fraccio!=0) byte[i]=1; 
     else byte[i]=0; 
   } 
   fraccio=modf (valor,&entera); 
   if (fraccio!=0) byte[i]=1; 
   else byte[i]=0; 
   //Escric els bits al seu lloc 
   for (i=0;i<8;i++) SetCtrlVal (panel_DIO,(j+i),byte[i]); 
 
} 
 
//COMENÇA LA SORTIDA DIGITAL: 
És molt semblant a la lectura de ports , l’únic que canvia son les instruccions del instrument    
 
int CVICALLBACK DOport0 (int panel, int control, int event, 
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 
{ 
 VARIANT port; 
 int possicio_bits;  
  
 switch (event) 
  { 
  case EVENT_COMMIT: 
   possicio_bits=39; 
   port=passa_variant(possicio_bits); 
   DIO__WriteDoPorts (objDIO, NULL, &port, 0, 1, NULL); 
   break; 
  } 
 return 0; 
} 
 
int CVICALLBACK DOport1 (int panel, int control, int event, 
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 
{ 
 VARIANT port; 
 int possicio_bits; 
 switch (event) 
  { 
  case EVENT_COMMIT: 
   possicio_bits=31; 
   port=passa_variant(possicio_bits); 
   DIO__WriteDoPorts (objDIO, NULL, &port, 1, 2, NULL); 
   break; 
  } 
 return 0; 
} 
 
int CVICALLBACK DOport (int panel, int control, int event, 
  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 
{ 
 VARIANT port; 
 int possicio_bits; 
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 switch (event) 
  { 
  case EVENT_COMMIT: 
   possicio_bits=39; 
   port=passa_variant(possicio_bits); 
   DIO__WriteDoPorts (objDIO, NULL, &port, 0, 1, NULL);  
   possicio_bits=31; 
   port=passa_variant(possicio_bits); 
   DIO__WriteDoPorts (objDIO, NULL, &port, 1, 2, NULL);  
 
   break; 
  } 
 return 0; 
} 
 
VARIANT passa_variant (int j) 
{ 
    VARIANT port; 
 double i; 
 short valor=0; 
 int bit=0; 
 unsigned char array[2]; 
  
  //passar de numero binari a short 
  for (i=0; i<8; i++) 
   { 
    GetCtrlVal (panel_DIO,(j+i),&bit); 
    if (bit==1) valor=valor+ pow(2.0, i); 
    } 
  array[0]=valor; 
  CA_VariantSet1DArray (&port, CAVT_UCHAR, 1,array); 
  
return (port); 
} 
 
 

2.3.3 Observacions:  
 
 Quant es fa la lectura de tot un port , el valor que ens retorna és una 
variant (en l’apartat de entrada analògica s’ha descrit aquest tipus de variable) 
que conté un real . Si nosaltres ho volem passar bit a bit , hem de crear una 
funció que ens ho faci . I el mateix per enviar. El que nosaltres volem és enviar 
bit a bit , però la funció només envia una variant que contingui un valor real , 
per tant l’haurem de convertir . És per això que hi ha una funció anomenada 
“passa_bit” i “passa_variant” .  
 

2.4 Conclusions: 
 
 El tutorial és per a crear un software molt bàsic pel control de la targeta 
PCI-1711 . En la pàgina oficial de Advantech hi ha el manual gratuït amb 
anglès que hi ha l’explicació de cada una de les instruccions que es poden 
utilitzar amb el driver instal·lat , també hi trobareu exemples per a crear un 
activeX amb programes com Visual Basic , Visual C++ , Delphi , Borland C++ , 
Visual Basic .NET , Visual C#.NET . Com s’ha anat repetint durant tot el manual 
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, s’ha de tenir en compte que no totes les instruccions que ens ofereix 
l’instrument són vàlides , ja que el mateix driver és utilitzat per a les targetes 
PCI 1710 ,1711 i 1716 , i per tant no totes tenen les mateixes prestacions.  
 
La pàgina on es troben els driver’s i aquest manual és la següent : 
http://www.advantech.com.tw/local_inc/search_to_fulltextsearch.asp?id=34350
62&keywords=1711&pageid=r&mode=ALL 
 
La informació necessària per la creació d’aquest activeX s’ha extret del manual 
i dels exemples que hi ha al LabWindows.  
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Informació addicional dels components : 
 

PCI 1711 pro : Descripció general de la placa d’adquisició .  
 
PCLD 8710 : Descripció de la placa de connexions.  
 
Micro-Relés OMRON  (G5V) : Els dos tipus de relés utilitzats per la 
realització de les plaques adaptadores de tensió per les entrades i 
sortides digitals. 
 
Diode 1N4148 : Utilitzat per la realització de les plaques adaptadores de 
tensió per les entrades i sortides digitals. 
 
Transistor BD139 : Utilitzat per la realització de la placa adaptadora de 
tensió per les sortides digitals.  
 
Esquema de connexió del MAX 233 :  Descripció del connexionat del xip 
utilitzat en el convertidor de comunicació RS 232 a RS 485.  
 
Esquema de connexió del MAX 487 :  Descripció del connexionat del xip 
utilitzat en el convertidor de comunicació RS 232 a RS 485.  
 
CompoWay : Descripció detallada sobre el protocol de comunicació dels 
PID . 
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