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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
 
Els sistemes de recirculació d’aigua pel manteniment i creixement de peixos 
tenen un ús industrial des de fa mes de 30 anys. Durant els últims 10 anys s’ha 
observat un increment de la seva implantació degut a l’augment de la 
comercialització del peix com a producte alimentari. Aquest renovat interès és 
degut a les nombroses avantatges afegides quan es combinen els sistemes de 
recirculació d’aigua i el control i monitorització mitjançant noves tecnologies. 
Algunes d’aquestes avantatges són una sensible reducció de l’espai i la 
quantitat d’aigua requerida, un elevat grau de control mediambiental les 24h del 
dia i la flexibilitat per situar-se a prop de mercats o d’altres indústries d’interès.  
 
La idea inicial de l’autor era la implementació del control i monitorització dels 
paràmetres mediambientals d’un hivernacle, i així adquirir coneixements 
referents a sistemes SCADA per poder orientar la incorporació laboral a una 
branca de les telecomunicacions en emergent expansió, ja sigui en 
piscifactories com en cultius d’hidroponia o més avançats. El projecte neix de la 
necessitat dels responsables del laboratori S103 de la ESAB de trobar personal 
qualificat per implementar el software del nou sistema de cultiu. Diverses 
persones docents del departament d’Enginyeria Electrònica de la EPSC han fet 
possible aquesta col·laboració.  
 
L’emplaçament del sistema es troba al Laboratori de peixos S103 de la ESAB, i 
està administrat pels responsables del departament d’Enginyeria 
Agroalimentària i Biotecnologia, amb qui s’ha col·laborat de forma 
desinteressada durant aquest projecte.  
 
L’únic dispositiu electrònic que hi havia al laboratori S103 quan es va començar 
el TFC era un inversor de freqüència de propòsit general, mitjançant el qual es 
controla la velocitat del motor de la bomba d’aigua. S’ha partit pràcticament de 
zero en tots els aspectes. Ha calgut adquirir el material necessari i a partir 
d’aquest fer el disseny de l’arquitectura i la programació del sistema. Els 
objectius són assessorar als responsables de la ESAB en l’adquisició del 
hardware, dissenyar un nou software per dur a terme l’automatització, 
dissenyar una aplicació Web que integri tot el software creat i finalment 
instal·lar i configurar un servidor per allotjar la nova aplicació Web. 
 
El projecte està dividit en dues parts, la primera d’elles està contemplada en el 
primer capítol i fa referència al treball de recerca realitzat durant l’adquisició de 
tots els dispositius necessaris per implementar el sistema. S’han dut a terme 
tasques d’assessorament per a qui a partir d’ara anomenarem “client” ja que el 
projecte sempre ha estat enfocat per mantenir una relació client empresa entre 
les dues parts interessades. 
 
La segona part del TFC és la més significativa en quan a disseny e 
implementació i està dividida en quatre capítols. En el segon capítol 
s’enumeren totes les eines de desenvolupament del projecte a nivell de 
hardware i software.  En el tercer capítol podem trobar-hi la programació gràfica 
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orientada a objectes que ha calgut per dur a terme l’aplicació, el disseny dels 
panells frontals i remots, els instruments virtuals (VIs) i tota la metodologia 
emprada amb LabVIEW. El quart capítol està dedicat al disseny de l’aplicació 
Web mitjançant ASP.NET i a la creació i validació de permisos d’usuari 
mitjançant formularis i SQL Server. Els capítols tercer i quart es tanquen amb 
un resum dels resultats obtinguts. Finalment hi ha un cinquè capítol que conté 
les conclusions i futures línies de treball. Donada la seva extensió s’han exclòs 
dos capítols dedicats a l’estudi de llibreries VISA i al protocol de comunicacions 
industrial Modbus, capítols que podem trobar resumits en els annexos B i C. 
 
Com a primer annex s’ha realitzat un document orientat a enginyers de 
telecomunicació e informàtica. Es tracta d’un manual tècnic de manteniment on 
s’especifica pas a pas com afegir noves sondes a l’aplicació.  
 
També s’inclou un annex amb l’estudi d’enginyeria inversa sobre el format 
d’establiment i traspàs de dades que utilitza el hardware i el software natiu de la 
estació d’aqüicultura, amb les respectives conclusions. 
 
En l’últim annex s’ha redactat un document orientat a l’usuari final del sistema. 
Es tracta d’una guia d’usuari amb tots els detalls per activar i configurar 
l’aplicació des del inici del sistema operatiu. S’ha inclòs un tutorial per a la 
configuració dels servidors del sistema. 
  
Finalment s’adjunta un CD-ROM que conté els fulls d’especificacions tècniques 
consultats durant la realització del TFC, el software emprat i tots els arxius del 
sistema. 
 
Cal tenir en compte que la seguretat en un laboratori es un factor molt 
important. Donat que hi haurà un ambient amb alta humitat on es treballa amb 
aigua i electricitat és d’obligació la posada a terra de tots els equips. Cal utilitzar 
dispositius amb un alt nivell de protecció a la intempèrie (IP65) i extremar les 
precaucions quan es manipulin els dispositius.  
 
El desenvolupament d’aquest projecte té un impacte medi ambiental mínim 
doncs no es treballa amb cap material perillós o contaminant, tan sols amb 
plàstics i PVCs derivats del petroli.  
 
. 
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CAPÍTOL 1. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I 
FUNCIONALS 

 
 

1.1. Elements constitutius del sistema d’aqüicultura 
 
 

1.1.1. Tancs / Peixeres 
 
Recipients on es cultivarà llenguado i llobarro sota condicions controlades per 
un sistema en llaç tancat de sensors i actuadors. La fidelitat de les mesures 
depèn directament de la proximitat relativa amb el medi a mesurar, d’aquí que 
la ubicació de la major part dels sensors sigui dintre del tanc. Existeixen 4 tancs 
però es poden tractar com un de sol donat que és un sistema de recirculació i 
les entrades/sortides son comunes.  
 

 

 
 

Figura 1.1. Tancs habilitats en el laboratori S103 
 

1.1.2. Bomba / Motor 
 
Subministra el cabal necessari per recircular l’aigua de mar. La bomba treballa 
conjuntament amb un inversor de freqüència de propòsit general, que regula el 
cabal de recirculació. Queda oberta la possibilitat d’afegir una petita taxa de 
renovació d’aigua dolça per regular amb més precisió els paràmetres de 
qualitat d’aigua. 
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1.1.3. Filtre de sorra 
 
Elimina partícules en suspensió el que resulta indispensable per la salut de la 
fauna marina. La utilització d’aquest tipus de filtres es adient per partícules de 
fins a 1 mµ  amb cabals de recirculació entre 38 i 3800 l/min aproximadament. 
Disposa d’indicador de pressió per saber quan cal netejar-lo. La seva utilització 
proporciona control sobre l’alcalinitat i duresa de l’aigua i millora l’eficiència del 
filtre biològic. 
 

1.1.4. Filtre biològic 
 
Mitjançant cadenes bacterianes de nitrosonomes converteix l’amoníac des-
ionitzat ( 3NH →Altament tòxic pels peixos) i l’amoníac ionitzat ( 4NH + →  Tòxic 
només en altes proporcions) en nitrit ( 2NO ) i tot seguit mitjançant bactèries del 
tipus nitrobacter el nitrit es converteix en nitrat ( 3NO ). Aquest procés té una 
duració mitja d’entre 3 i 4 setmanes i es caracteritza per un elevat consum 
d’oxigen i dioxid de carboni ( 2CO ), el que pot afectar sensiblement al pH. 
Aquestes bactèries son molt susceptibles als canvis ràpids pel que es 
recomana una alta estabilitat en la qualitat de l’aigua. De la bibliografia es 
reporta un cert interès en monitoritzar la qualitat de l’aigua dintre del filtre per 
contrastar-la amb la del medi de cultiu. 
 
 
 

 
 

Fig 1.2 Bomba motor i filtres de sorra i biològic 
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1.2. Qualitat de l’aigua 
 

1.2.1. pH 
 
Indica l’alcalinitat o acidesa de l’aigua. Els peixos s’adapten a nivells de pH 
d’entre 6 i 9.5, encara que per les espècies a cultivar el rang òptim es situa 
entre 7.9 i 8.2. Un canvi sobtat de 2 unitats és perillós pels peixos. El rang 
òptim per la bona operació del filtre biològic es troba entre 7 i 8 (per sota de 6 
resulta inoperant), pel que si es fa una correlació de tots dos rangs obtenim un 
interval entre 7.9 i 8. El pH sempre tendeix a disminuir en sistemes de 
recirculació donat que les bactèries nitrificadores produeixen àcids i 
consumeixen alcalins, i també a que es genera 2CO  pels peixos i les bactèries. 
Generalment per mantenir aquest rang òptim s’afegeixen magatzems 
intermitjos d’alcalins (alkaline buffers). Els més utilitzats son els de bicarbonat 
sòdic ( 3NaHCO )  i els de carbonat de calci ( 3CaCO ), encara que resultin lents 
per neutralitzar acumulacions ràpides d’àcid comporten nombroses avantatges 
respecte l’hidròxid de calci, l’òxid de calci i l’hidròxid de sodi ja que son menys 
càustics i resulten fàcils de dispersar en el medi sense que es creïn zones 
puntuals amb un pH molt alt, el que podria resultar letalment corrosiu pels 
peixos. Generalment la inclusió d’una taxa de 3NaHCO  d’entre el 17 % i el 20% 
de la taxa d’alimentació diaria (feeding rate) és suficient per mantenir el pH i 
l’alcalinitat dintre del marge desitjat.  (Veure [1] Lawson, T.B.,  Fundamentals of 
Aquacultural Engineering,  Springler, 1994 i [3]) 
 
 

1.2.2. Oxígen dissolt 
 
Per una correcta operació del sistema cal aportar, de forma continua, als peixos 
i a les bactèries del filtre biològic una quantitat de OD per sobre del 60 % de 
saturació, o bé per sobre de 6 ppm (1 ppm=1 mg/L), segons Lawson (veure 
[2]). El filtre biològic resulta inoperant amb concentracions menors de 2 ppm. 
Un mètode per aportar OD és mitjançant un procés d’aireació. El procès 
d’aireació consisteix bàsicament en l’addició d’oxigen dintre del medi. 
 

1.2.3. Dioxid de carboni 
 
Es produeix degut a la respiració dels peixos i les bactèries del sistema. 
Concentracions per sobre de 20 ppm causen estrès als peixos. Tal i com 
succeeix amb el estrès per oxigen els símptomes son que els peixos pugen a la 
superfície i es congreguen al voltant del sistema d’aireació (on les condicions 
son mes favorables), un comportament letàrgic i una sensible pèrdua de l’apetit 
son símptomes comuns de l’estrès per 2CO . Cal tenir en compte que un 
augment del 2CO  provoca una disminució del pH. 
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1.2.4. Temperatura 
 
S’ha de mantenir dintre d’un marge òptim per a l’espècie a cultivar, doncs 
permet un creixement ràpid i una major tolerància de la seva genètica cap a les 
condicions adverses. Pel llenguado 15ºC aproximadament i el llobarro tolera un 
marge de deu graus entre 13ºC i 23ºC. La temperatura es pot regular 
mitjançant l’anomenat dit fred, que no es més que un calefactor elèctric 
submergible, encara que no es un dels mètodes més eficients. D’altres 
mètodes per augmentar la temperatura son intercanviadors de calor (és el 
mètode utilitzat a l’Institut de les Ciències del Mar ó ICM), bombes de calor o bé 
mitjançant unitats de calefactors elèctrics o de gas. Per disminuir la 
temperatura hi ha menys solucions, principalment un refrigerador elèctric o un 
intercanviador de calor, que no es més que dues plaques de titani en contacte 
ambdós circuits independents d’aigua on s’aprofita el principi de propagació. 
 

1.2.5. Cabal de recirculació 
 
Dependrà del volum total del sistema i de la taxa de recirculació. Sistemes amb 
una taxa de recirculació del 100 % son poc utilitzats donada la seva 
complexitat. Les dificultats tècniques i de manteniment augmenten com més 
ens apropem al 100 %. Al ICM tenen un sistema semi-tancat (es prové aigua 
directament del mar) es recircula el 30 % diari, però el nostre sistema és tancat 
i està per determinar quina es la taxa mes adient. Per mesurar els cabals es pot 
utilitzar una sonda de membrana digital. 
 

1.2.6. Cabal de renovació 
 
Es determina una taxa de renovació per controlar el nivell de nitrats, i per 
reemplaçar l’aigua evaporada i la utilitzada en la neteja dels filtres. 
 

1.2.7. Amoníac ionitzat  
 
Es coneix com 4NH +  i es produeix per les excrecions dels peixos i es la forma 
menys tòxica de l’amoníac. La seva proporció respecte la forma mes tòxica de 
l’amoníac depèn directament de la temperatura de l’aigua, el pH i la salinitat. La 
seva monitorització és opcional, recomanant-se deixar el sistema obert a una 
possible actualització. 
 

1.2.8. Amoníac desionitzat  
 
Es coneix com 3NH  i resulta altament tòxic pels peixos i la fauna bacteriana pel 
que resulta molt interessant la seva monitorització diària. Generalment es 
representa com nitrogen i s’escriu 3NH N− . Es pot convertir el component 3NH  
a una base del nitrogen multiplicant per 0.822.  
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( )3 30.822NH N NH− =                                         (1.1) 
 
 

Molts assaigs químics mesuren la suma de les components de l’amoníac 
anomenada total d’amoníac nitrogen o TAN quan s’expressa en la base del 
nitrogen. La concentració de 3NH  depèn directament de TAN, el pH, la 
temperatura i la salinitat. La fracció molar del 3NH  es igual al percentatge de 

3NH  entre 100. Aquests percentatges estan tabulats i en la bibliografia s’ha 
pogut observar les taules per aigua dolça i per aigua salada (35 g/Kg de 
salinitat). 
 

( )3NH N a TAN− =                                                (1.2) 
 
 

En l’equació (1.2) el resultat s’obté en [mg/l] on a és la fracció molar del 3NH  
 

1.2.9. Nitrat  
 
Es representa com 3NO  i només és tòxic en proporcions majors de 300 ppm. 
Mitjançant la recirculació diària del 5 % al 10 % d’aigua dolça evita que els 
nitrats passin de 300 ppm. 

 
 

( )3 30.304NO N NO− =                                           (1.3) 
 
 

1.2.10. Conductivitat elèctrica 
 
El nivell recomanat de salinitiat es de 35 g/l a 40 g/l (g/l = ppt). Es pot rebaixar 
mitjançant la taxa de renovació d’aigua dolça. Pel que s’ha observat en el ICM i 
en sistemes reals no hi ha cap taxa de renovació real, si no una addició puntual 
d’aigua dolça quan les condicions ho requereixen. La conductivitat elèctrica es 
un mètode indirecte de mesurar la salinitat i es dona en microMhos per 
centímetre (µmho/cm) o en deciSiemens per metre (dS/m). La relació entre 
concentració de sals (C) en mg/l i conductivitat elèctrica (CE) en dS/cm es 
aproximadament:          
 
 

( )640C CE=                                                   (1.4) 
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1.3. Quadre resum de paràmetres 
 
Per a una bona elecció de les sondes cal tenir presents quins paràmetres es 
volen mesurar i amb quines unitats, marges, resolució i exactitud. 
 
 
Taula 1.1 Quadre resum de paràmetres 
 
MESURA [UNITAT] IDONI MARGES RESOLUCIÓ EXACTITUD 
pH 7,95 [0,14] 0,01 ± 0,01 
Tº [ºC] 18ºC [0,40] 0,1 ± 0,2 
O.D. [mg/l] >6 [0,50] 0,1 ± 0,2 
Salinitat [g/l] 37 [0,70] 0,1 ± 0,1 
C.E. [mS/cm] 65 [0,100] 0,1 ± 0,1 
TAN [mg/l] <1 [0,10] 0,01 ±0,01 
NH3-N (0.822) [mg/l] <0.01 [0,2] 0,001 ± 5% 
NO2-N (0.304) [mg/l] <0.05 [0,2] 0,001 ± 5% 
NO3-N (0.225) [mg/l] <50 [0,100] 0,1 ±10% 
CO2 [mg/L] <10 [0,100] 0,1 ± 0,1 
Cabal [L/h] [3000,8000] [100,10000] 1 ±10% 
 
 
A continuació es procedirà amb la recerca de tecnologies per dur a terme les 
mesures analògiques que caracteritzin els paràmetres de la Taula 1.1.  

 
 

1.4. Alternatives hardware pel disseny del sistema: 
Tecnologies i fabricants 
 
Per comunicar les sondes i els dispositius amb el nou software es farà ús d’una 
interfície digital per accedir a un port del maquinari servidor, per tant serà 
necessari que els dispositius emprats estiguin equipats amb sortides digitals. 
La majoria de fabricants inclouen sortides digitals amb algun dels múltiples 
protocols de comunicacions estàndard existents al mercat. 
 

1.4.1. Productes OEM vs Productes al detall 
 
Els productes OEM poden ser tant de hardware com de software i bàsicament 
es tracta de productes que el fabricant comercia com a part inherent d’un 
sistema però que han estat dissenyats i manufacturats per altres fabricants.  
Aquest concepte està enfocat com a un model de negoci on varies empreses 
col·laboren per oferir un servei. Habitualment això redueix costos, però té una 
sèrie de contrapartides importants que es tradueixen en la reducció dels 
accessoris del producte original, com els perifèrics (cables, connectors...), 
manuals tècnics, garantia i/o servei tècnic. 
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La diferència més important entre productes al detall i productes OEM és troba 
en la gestió de la garantia del producte. El productes de venta al públic al detall 
defineixen amb molta precisió els termes de la garantia, serveis i suport tècnic. 
Per altra banda els producte OEM tenen garanties i suport limitats. La raó és 
que tot el servei i suport tècnic que s’ofereix amb el producte original passen a 
mans del minorista. 
 
Per als enginyers i programadors és recomanable adquirir productes al detall, 
doncs els manuals del fabricant acostumen a ser una eina indispensable per a 
desenvolupar sistemes i aplicacions. De totes maneres cal assegurar-se dels 
termes proposats pel producte OEM i si l’enginyer s’hi troba confortable optar 
per aquesta opció doncs acostuma a reduir els costos. 
 
 

1.4.2. Busos de comunicacions industrials 
 
La característica comú dels sistemes SCADA és la utilització d’un bus de dades 
i adreces estàndard. Aquests busos tenen la facultat d’habilitar la interfície de 
comunicacions sèrie per a treballar en mode multipunt.  Es tracta de protocols 
dissenyats a partir d’una interfície sèrie bàsica amb la finalitat d’implementar 
busos de comunicacions fiables i robustos. 
 
Alguns d’ells són GPIB, VXI, Modbus, Profibus, DeviceNet, CANOpen... No 
obstant, són intrínsecament diferents i donat que un protocol resulta 
incompatible amb qualsevol altre la indústria ha estat treballant per a fer un 
sistema estandarditzat que pot treballar amb tots aquests dispositius. Aquest 
estàndard es coneix com VISA i pot simplificar l’elaboració de programes i 
aplicacions a causa de la seva versatilitat. VISA està disponible mitjançant 
software com MatLAB o LabVIEW. 
 

1.4.2.1. PLCs 
 
Un PLC o API  és un dispositiu electrònic programable mitjançant registres en 
la memòria del dispositiu i dissenyat per controlar processos seqüencials en 
temps real  dintre d’entorns industrials.  
  

1.4.2.2. OPC  
 
Es tracta d’una normativa de comunicació industrial àmpliament acceptada que 
permet intercanviar dades en temps real entre dispositius de diferents 
fabricants i aplicacions de control. És un estàndard lliure de patents. Un 
servidor OPC pot comunicar dades contínuament entre PLCs, RTUs, estacions 
HMI i aplicacions de software.  
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1.4.2.3. PACs 
 
Existeixen tecnologies específiques per a xarxes industrials i PLCs. Es 
coneixen com PACs, són sistemes dissenyats sota l’estàndard OPC. Admeten 
un gran nombre de xarxes industrials: CAN, DeviceNet, CANopen, FieldBus, 
ProfiBus, etc.  
 
La majoria de PACs inclouen el seu software de desenvolupament, però 
LabVIEW integra de manera molt eficient l’ús d’aquests PACs ja sigui sota 
llibreries VISA o mòduls addicionals com el DSC o el Run-Time disponibles per 
LabVIEW 8.0 ó superior.  
 
La seva implementació es pot classificar en dos tipus bàsics: 

 

• Plaques de comunicacions PCI/PXI/PCMCIA: 

Son una bona solució quan intervenen ordinadors o màquines amb les 
esmentades arquitectures, doncs s’aprofita un slot lliure per integrar-hi una 
placa de comunicacions  plug & play. 

 
 

 
 

Figura 1.3 PAC per PCMCIA de National Instruments 
 
 

• Utilització directe d’entrades i sortides (analògiques o digitals): 

Gran part de les aplicacions es duen a terme amb DAQs, que permeten 
l’integraxió amb l’entorn LabVIEW. Tambés’acostumen a utilitzar 
microcontroladors, programació de hardware amb VHDL o d’altres com el 
software PROTEUS que poden integrar VHDL, esquemes i C++ (fent ús de 
les anomenades “3th Party Tools”). Aquests DAQs contenen la electrònica 
bàsica per tasques com acondicionament del senyal, conversió A/D, 
programació de temporitzadors, accés a USARTs, etc. 
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1.4.3. Adquisició de dades 
 

1.4.3.1. SAUTER 
 
Per contrastar la recerca de fabricants amb un sistema de primera magnitud es 
va realitzar una visita guiada al Institut de les Ciències del Mar, que treballa 
amb SAUTER S.A., empresa alemanya amb representació a l’Estat Espanyol i 
que dissenya i fabrica hardware i software personalitzat per al control 
d’autòmats. La seva especialitat és el disseny i fabricació d’autòmats i 
actuadors programables tant hidràulics com electromecànics, El seu espectre 
de sectors industrials és molt ampli, des de processos climàtics fins a la 
indústria naval. 
 

1.4.3.2. YSI (Yellow Springs Instruments) 
 

Empresa nord-americana amb seu a Yellow Springs, estat d’Ohio. Extesa per  
EE.UU, Europa, Xina i Japó. Fabriquen sondes e instrumentació portàtil i de 
laboratori. Els seus productes es venen al detall i ofereixen uns manuals 
tècnics de molta qualitat que permeten treure el màxim rendiment dels seus 
dispositius.  Disposen d’unitats bàsiques de monitorització i control amb sondes 
multiparamètriques i connectivitat a sistemes SCADA mitjançant diversos 
protocols.  
 
Donat que el client va mostrar un especial interès per aquest fabricant fins al 
punt de decidir-se en primera instància per un dels seus dispositius, es va 
realitzar una tasca més profunda d’estudi la qual es detalla a continuació: 
 

1.4.3.2.1. YSI 6500 
 
És una estació complerta de monitorització i control per les sondes 
multiparamètriques del mateix fabricant. 
 

 
 

Figura 1.4 Detall dels connectors de la placa base del YSI6500 
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1.4.3.2.1.1. Connectivitat YSI 6500 
 
Disposa de 8 sortides analògiques (4-20 mA) programables. Es poden entendre 
com 8 canals lògics disponibles. Admeten la integració en sistemes SCADA 
però no ens resulten gaire útils a menys que s’adquireixi un datalogger per 
mostrejar i emmagatzemar el senyal.  
 
També disposa d’un bus de dades sèrie Modbus ASCII, pensat per al control 
de múltiples PLCs penjats d’un bus de dades i adreces tal i com indica el 
paràmetre Base address de la Figura 1.5.  
 
 

 
 

Figura 1.5 Valors típics d’inicialització Modbus del YSI 6500 
 
 

1.4.3.2.1.2. Control YSI 6500 
 
L’equip disposa de 4 relés amb histèresi programable, que poden servir per 
connectar actuadors, electrovàlvules o d’altres equips de control. 
 

1.4.3.2.2. YSI 5200 
 
Estació de monitorització i control que admet una sonda multi-paramètrica per 
mesurar pH, temperatura, oxigen dissolt, salinitat, conductivitat i ORP. 
 
 

 
 

Figura 1.6 Detall dels connectors de la placa base del YSI 5200 
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1.4.3.2.2.1. Connectivitat YSI5200 
 
Disposa d’un connector RJ45 dotat d’un terminal de dades simètric EIA-232 
DTE on s’inclou el port sèrie RS232 i el port TCP/IP sèrie.  Permet connectar el 
YSI5200 directament a la xarxa Ethernet mitjançant un conversor sèrie TCP/IP. 
 
També disposa de dues entrades auxiliars que admeten configuració digital i 
analògica. Permeten dur a terme el control mitjançant interruptors. Una d’elles 
admet mode analògic amb tensions d’entrada de 0V a 1V o bé de 0V a 5V.  
 
Finalment també hi ha un terminal de xarxa dotat del protocol sèrie RS485, 
serveix per augmentar el nombre de YSI5200 presents. 
 

1.4.3.2.2.2. Control YSI5200 
 
Disposa de 4 relés del mateix estil que el YSI6500, però té l'avantatge que 
permet distingir entre alarma general o alarma individual per un sol paràmetre, 
també permet aplicar temps d’espera abans d’activar un relé d’alarma. 
 
També aporta un elaborat sistema d’alarmes amb notificació incorporada 
mitjançant la línia telefònica. Cal un módem compatible amb el model YSI5201 
ó el US Robotics Sportster 56K. 
 

1.4.3.2.3. Sondes YSI Sèrie 600 
 
Es tracta de sondes autònomes multi-paramètriques. Mesuren multitud de 
paràmetres (nivell, pH, CE, etc.) i acondicionen el senyal. Disposen d’interfície 
digital RS232 i utilitzen el protocol SDI12, que és un format de dades molt 
simple basat en la transmissió de caràcters ASCII i que permet descarregar els 
paràmetres en intervals programables directament a un ordinador o a altres 
sistemes d’adquisició de dades (YSI6500 o display YSI650).  
 

 
 

Figura 1.7 Sonda YSI 600XL 
 
 

1.4.3.3. Altres fabricants 
 
SonTek: Es dediquen principalment a la mesura de la velocitat de l’aigua, 
podem trobar cabalímetres de tot tipus. 
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Oxyguard:  Aqüicultura en general. Ofereixen instrumentació i sondes de camp 
de tot tipus. Disposen d’una unitat multicanal amb sortides analògiques del 
tipus 4-20 mA per connectar-hi fins a 8 sondes. Es subministra amb un  
datalogger OEM amb capacitat per 15000 lectures, el que el converteix en una 
estació complerta de monitorització i control.  
 
Hotek Technologies: Tot tipus d’instrumentació per aeronàutica, medicina, 
tecnologies marines, mesures industrials de temperatura, pressió i freqüència. 
 
Global Water Instrumentation: Control i monitorització de nivell, fluxe d’aire, 
cabal, qualitat d’aigua i condicions ambientals. L’únic inconvenient trobat es 
que la majoria d’aparells disposen únicament de sortida analògica. 
 
Hanna Instruments: Monitorització i control de la qualitat de l’aigua. 
Especialistes en mesuradors portables. 
 
Pasco: Sondes i sensors per tot tipus d’aplicacions. Com la majoria de 
fabricants dissenyen el seu propi software compatible amb els seus 
instruments. 
 
Thornton: Desenvolupa i fabrica instruments per la visualització i control de 
processos líquids. Estan implantats principalment en la indústria farmacèutica i 
biotecnològica. 

 
 

1.4.4. Arquitectures de bus per l’adquisició digital d’imatges 
 
Actualment hi ha diverses arquitectures per a l’adquisició d’imatges de forma 
remota. A banda de la qualitat d’imatge, que es tradueix en velocitat de traspàs 
de dades del bus, hi ha diversos factors a tenir en compte quan es dissenya 
una aplicació remota. Uns exemples són la mobilitat de la càmara, la quantitat 
de recursos requerits i també el cost. Les arquitectures més econòmiques i 
amb major facilitat d’implementació són les que requereixen l’ús d’un ordinador 
personal per comunicar-se amb la càmara. Les podem diferenciar a 
continuació: 
 

1.4.4.1. Càmares Analògiques 
 
Transmeten imatge i so per cable coaxial amb estandàrds NTSC o PAL 
depenent del païs, o bé CCIR  ó RS170-EIA per senyals monocromàtiques. 
Donat que són les càmares que es venen utilitzant des dels principis de 
l’adquisició digital d’imatges el seu cost es reduït, però es necessita una placa 
interna dins del PC encarregada de fer la conversió A/D i que encareix el seu 
cost global per sobre d’altres arquitectures. Actualment s’obtenen througputs 
(velocitat de traspàs o transferència) al voltant de 100Mbps. 
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1.4.4.2. Càmeres USB 
 
Amb USB 2.0 s’aconsegueixen velocitats de traspàs de fins a 480 Mbps i a més 
el seu cost és el més baix de tota la gamma. Per contra cal mencionar que és 
l’arquitectura que més recursos requereix del PC i que la implementació és de 
les més complicades donat que cal un driver específic per sincronitzar la 
càmara i fer les adquisicions. 
 
 

b 2

cdepthpx·py fps·8
8r  =  [Mbps]

1024

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠                           (1.5) 

 
 

L’equació 1.5 indica la velocitat de transferència en funció del tamany de la 
imatge en pixels (px*py), el tamany en bits de cada pixel (cdepth) i la freqüència 
de refresc en “frames” per segon. Per exemple a 320 x 240 pixels amb 25 
fotogrames per segon i amb 24 bits de resolució (que és la resolució típica  
d’una WebCam) s’obté una velocitat de transferència de 44 Mbps. 
 
 
 

1.4.4.3. IEE1394 
 
Es tracta d’un estàndard relativament nou conegut com FireWire, és una de les 
arquitectures més utilitzades per càmares de baix cost i també s’utilitza com a 
protocol de transferència per dispositius d’emmagatzematge massius. Genera 
un throughput al voltant dels 800 Mbps amb molta flexibilitat en quan a formats 
digitals i resolucions. Millora el rendiment de la CPU respecte a USB i el seu 
cost és similar al de una càmara analògica, amb la particularitat que no cal cap 
targeta d’adquisició addicional. 
 
 

1.4.4.4. CamLink 
  
És un estàndard de transmissió d’alta velocitat de vídeo digital dissenyat per 
abaratir costos en els perifèrics (cables, connectors, etc.) i obtenir una àmplia 
gamma de formats de transmissió digitals. S’aconsegueixen throughputs al 
voltant dels 800 Mbps. Hi ha la opció d’afegir un frame grabber (targeta 
d’expansió que allibera a la CPU de recursos) augmentant el throughput fins als 
2040 Mbps. És l’arquitectura idònia per aplicacions que requereixen altes 
freqüències de mostreig amb una resolució elevada. Per contra cal mencionar 
el seu elevat preu i que no es tracta d’un estàndard tancat, cada fabricant té els 
seus propis perifèrics que ressalten algunes funcionalitats per sobre d’altres 
fabricants.  
 



                                                                                                             Automatització i control d’un sistema d’aqüicultura 16 

1.4.4.5. GigE Vision 
 
Càmares de nova generació basades en Gigabit Ethernet. Donat que Internet 
no fou dissenyat per connectar dispositius es requereix l’ús de protocols 
addicionals, englobats dintre del estàndar GigE Vision. S’obtenen velocitats de 
transferència similars a IEE 1394 (entorn 800 Mbps si tenim en compte que 
GigaBit Ethernet té un throughput teòric màxim de 1 Gbps), i uns preus 
igualment similars a IEE 1394. L’estàndar GigE Vision soluciona alguns dels 
majors inconvenients del protocol TCP/IP, proveint els dispositius amb un 
comportament plug & play, detecció d’errors i transferència segura d’imatges. 
Un dels inconvenients a mencionar es que no admet alimentació per la pròpia 
línia de transmissió, el que s’ha de tenir en compte per segons quines 
aplicacions. 
 
 

1.4.5. Perifèrics per a la connectivitat del hardware i control medi 
ambiental 
 

1.4.5.1. Concentradors USB i conversors sèrie 
 
USB permet unificar dades e imatges en un sol bus així com migrar l’estació de 
treball o el servidor de forma ràpida i senzilla. Així es pot executar el nou 
software en un servidor de sobretaula o en un portàtil, el que afavoreix la 
mobilitat del sistema.  
 
Per implementar l’arquitectura del sistema mitjançant USB serà necessari 
convertir els senyals RS232 i RS485 procedents del hardware, i unificar-los en 
un sol “bus” per comunicar-se amb el software que controla l’aplicació. Hi ha un 
gran nombre de conversors d’interfícies disponibles al mercat.  
 
 

1.4.5.2. Electrovàlvula d’oxígen 
 
Totes les electrovàlvules funcionen pel mateix principi d’accionament d’un 
èmbol solenoide mitjançant una corrent elèctrica. El laboratori S103 disposa de 
xarxa elèctrica de 230V i 50Hz amb la que obrirem/tancarem el pas d’oxigen. 
Per actuar sobre l’electrovàlvula de forma remota hi ha diverses opcions 
depenent de la tecnologia triada per a la monitorització i control que s’utilitzi, 
per exemple les sondes autònomes requereixen d’actuadors programables, 
mentres que les estacions d’adquisició i monitorització incorporen relés i 
senyals de control per alarmes. 
 
Cal tenir en compte que per manipular gasos es requereix un alt nivell de 
seguretat i formació per part dels operaris, així com un correcte racordatge i tria 
de la pressió diferencial i el cabal admès per la electrovàlvula. Per mantenir la 
seguretat de la instal·lació i minimitzar el impacte mediambiental s’ha contractat 
la tasca a una empresa especialista en el tractament de gasos. 
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1.5. Resum d’alternatives hardware i conclusions 
 
En principi rebutgem tecnologia analògica com a punt de partida, no perquè no 
sigui eficaç o adient doncs darrera de tot sistema digital n’hi ha un d’analògic, 
però caldria adquirir els sensors i acondicionar, amplificar i convertir a digital els 
senyals de cada un d’ells. Aquest procés donada la multiplicitat de paràmetres 
a mesurar requereix una càrrega laboral molt gran per un TFC. Triar solucions 
comercialitzades com són sondes o estacions amb interfície digitial resulta mes 
adient, donat que, s’aprofita el treball realitzat anteriorment per empreses i 
professionals altament qualificats, i per extensió es garanteix que la instal·lació 
estarà homologada i seguirà funcionant correctament amb el pas dels anys. 
 
La majoria de fabricants ofereixen solucions amb interfície digital de sortida que 
permeten unificar tota l’arquitectura en un sol “bus”, en aquest cas USB. El fet 
de triar la interfície USB per a comunicar el sistema d’adquisició amb el 
software permet la mobilitat de tot el sistema ja sigui en un servidor fix o sobre 
maquinaris portàtils tot integrant tecnologia digital fiable i robusta. 
 
Els fabricants ofereixen dos tipus ben diferenciats de solucions: 
 

• Sondes autònomes: Incorporen adquisició de dades, condicionament 
del senyal i sortida digital. Són molt útils per a tasques de monitorització i 
anàlisi en línia, però no incorporen senyals de control per alarmes pel 
que resulten una bona solució en el cas d’aplicacions on únicament es 
requereix monitorització i anàlisi de dades. Per realitzar actuacions sobre 
altres perifèrics és necessària la inclusió de PACs ó DAQs per obtenir 
senyals de control, fet que encareix el pressupost per sobre d’una 
estació de monitorització i control completa. 

 
• Estacions de monitorització i control: Conformen el conjunt de 

sondes i equips per al condicionament i conversió A/D del senyal, així 
com la seva monitorització. Resulten més adients per grans 
instal·lacions on hi hagi diverses estacions connectades entre si 
treballant en mode multipunt. També son idònies en el cas de voler 
actuar sobre altres perifèrics del sistema ja que és una tasca directe 
mitjançant les sortides de control d’alarmes que incorporen, fet que 
simplifica el disseny del software. 

 
Degut al  reduït tamany de la instal·lació la solució que aporta major flexibilitat e 
integració amb l’entorn de programació LabVIEW són les sondes autònomes 
(gamma YSI600) en combinació amb PACs o DAQs. Aquesta configuració 
permet un traspàs de dades a l’entorn LabVIEW en temps real, essent la mes 
robusta i fiable de totes les configuracions. En contra tenim un pressupost mes 
car que qualsevol estació complerta de monitorització i control, per tant cal 
analitzar les limitacions d’aquestes últimes per determinar quina solució ofereix 
millor relació qualitat/preu. 
 
L’objectiu és determinar quines d’aquestes estacions permeten integrar el 
software dissenyat amb tasques d’anàlisi en línia de forma més eficient. Per 
exemple, els models YSI5200 i YSI6500 permeten realitzar una lectura del port 
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de comunicacions sèrie en temps real mitjançant llibreries VISA de LabVIEW, 
mentres que el model d’Oxyguard només permet controlar el seu software 
mitjançant macros de Windows (veure Annex D. Estudi d’Enginyeria Inversa. 
Interfície sèrie del datalogger MultiLOG), això és degut a que es tracta d’un 
producte OEM on la comunicació entre el servidor i el datalogger va encriptada 
pel software d’un tercer fabricant. També cal tenir en compte que el datalogger 
d’Oxyguard té una capacitat per a 15000 lectures, el que suposa un temps de 
transferència amb la memòria plena de 4 minuts aproximadament (a 19,2 
Kbps), fet que limita l’execució de macros en un llaç tancat de control.  
 
Malgrat les seves limitacions el model d’Oxyguard aporta una avantatge 
fonamental i és la possibilitat d’adquirir les sondes per separat per anar 
ampliant el sistema segons les necessitats del client. Aquest fabricant no 
subministra sondes multiparamètriques. 
 
Respecte a estacions complertes de control i monitorització el model YSI 6500 
és una solució molt atractiva, doncs adopta l’estandard OPC Modbus i permet 
fer anàlisis en línia mantenint una comunicació oberta del tipus master/slave 
prescindint de qualsevol altre hardware o software que no sigui l’estrictament 
necessari, per exemple software de tercers fabricants o un datalogger. En 
contra te un preu major al model YSI5200, que també permet anàlisi en temps 
real però no adopta l’estandard OPC.  
 
Per tant cal conclure que en quan a estacions complertes de monitorització i 
control el model YSI5200 del fabricant Yellow Spring Instruments és la solució 
que per funcionalitats (veure apartat 1.4.3.2.2 YSI5200) i relació qualitat preu 
més s’ajusta a les necessitats del client.  
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CAPÍTOL 2. EINES DE DESENVOLUPAMENT DEL TFC 
 
 

2.1. Hardware 
 

2.1.1. Instrumentació de laboratori 
 

2.1.1.1. Adquisició de dades 
 
El client ha triat una solució compacta del fabricant OxyGuard, aquesta es 
subministra en un paquet de sondes (a triar per l’usuari), monitor/transmissor 
(Multicanal 8) i datalogger (MultiLOG). El fabricant subministra un software 
propi per descarregar les dades del datalogger mitjançant el port d’adquisició 
sèrie RS232. 
 
La principal raó per triar aquest dispositiu ha estat la seva flexibilitat alhora de 
triar les sondes que es desitgen incorporar al sistema, aquestes venen per 
separat a diferència del model YSI5200 que es subministra amb una sonda 
multi-paramètrica. Aquest fet incrementa la independència del sistema doncs si 
hi ha alguna avaria en una sonda no afecta a la resta. El client es troba 
conforme amb les limitacions tècniques que ofereix el producte en quan a 
anàlisi en línia es refereix (veure apartat 1.5). Un segon motiu important per la 
tria d’aquest dispositiu ha estat la seva disponibilitat, doncs el minorista de YSI 
proposava un termini de lliurament molt llarg e incompatible amb la resta del 
projecte. 
 
 

 
 

Figura 2.1 Solució Multicanal 8 + MultiLOG 
 
 

2.1.1.1.1. Multicanal 8 OxyGuard 
 
Consta d’un display, una placa base amb terminals i connectors de relés, una 
font d’alimentació (subministrada a part) i els transmissors per a cada canal, 
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amb 8 canals en total. Cada transmissor és l’encarregat de fer 
l’acondicionament del senyal i treure una sortida que va al datalogger. L’ordre 
de les entrades és de milivolts i les sortides són analògiques del tipus 4-20 mA.  
 
 

 
 

Figura 2.2 Multicanal 8 Oxyguard cablejat per a 4 sondes i Vcc 
 
 
Cada canal disposa de 2 contactes de sortida, un de control i un per alarma de 
nivell baix. També hi ha 2 contactes comuns de sortida, un per alarmes de 
nivell alt i l’altre de nivell baix. La designació dels nivells de referència es fa de 
forma manual en potenciòmetres allotjats en cada transmissor. 
 
Aquests contactes de sortida poden resultar molt útils per controlar la 
electrovàlvula d’oxigen amb una taula de relés intermitja. Actualment existeixen 
al mercat multitud d’electrovàlvules progressives que mantenen constant el 
nivell d’oxigen dissolt.  
 
 

2.1.1.1.2. Datalogger MultiLOG Oxyguard 
 
La unitat de transmissors Multicanal 8 no es pot comunicar directament amb el 
servidor, ho fa a través del MultiLOG d’Oxyguard, que és el datalogger que 
subministra el fabricant.  Donat que es tracta d’un producte OEM el minorista 
no pot facilitar ni el manual tècnic ni informació sobre el format de dades de 
sortida del datalogger. La única documentació obtinguda ha estat una guia del 
software a mode de tutorial i de la qual es pot extraure que les dades es 
descarreguen del datalogger en un fitxer de text ASCII separat per comes. 
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Figura 2.3 MultiLOG d’OxyGuard cablejat per a 4 sondes + RS232 
 
 

El MultiLOG d’OxyGuard està basat en el datalogger en miniatura de 8 canals 
µ LOG VL100 del fabricant a.b.i. Data. OxyGuard l’ha proveït d’una caixa 
estanca i connectors de regleta. 
 

2.1.1.1.2.1. Datalogger  µLOG VL100 
 
El µ LOG VL100 és un producte OEM pel que OxyGuard l’ha incorporat dintre 
del paquet de dispositius que facilita amb la seva estació d’aqüicultura.  
 
 

 
 

Figura 2.4 Datalogger µ LOG VL100 del fabricant a.b.i. Data  
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Especificacions tècniques µ LOG VL100: 
 

• Entrades: 8 analògiques del tipus 4-20 mA (Dsub9M) 
• Impedància d’entrada: 50Ω  
• Resolució: Depèn del marge de mesura 
• Precisió: 1%±  
• Font d’alimentació: Bateria de Liti de 3,6 V, 2 anys de duració. 
• Capacitat de memòria: 15000 lectures 
• Interval de gravació: 1 segon a 60 minuts (programable) 
• Tipus de memòria: FIFO 
• Inici de gravació: Mitjançant programació o sense retard 
• Seguretat: Parada automàtica en detectar un nivell baix de bateria 
• Comunicacions: Interfície RS232 (Dsub9F) 
• Temperatura de treball: De -20ºC a 65ºC 
• Software: VL100 Windows 

 

2.1.1.2. Inversor de freqüència pel control del cabal 
 
OMRON, present en el sector de l’automatització industrial i components 
electrònics, ha dissenyat una sèrie d’inversors de freqüència de propòsit 
general compatibles amb sistemes SCADA. El model VariSpeed V7 és el triat 
pel client per alimentar el motor de la bomba d’aigua. Bàsicament canvia la 
freqüència de la xarxa elèctrica per alimentar bombes o motors, variant així la 
seva freqüència de treball. 
 
 

 
 

Figura 2.5 OMRON VariSpeed V7 
 
 
Per més informació sobre el dispositiu veure Annex B. INVERSOR DE 
FREQÜÈNCIA OMRON V7 
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2.1.2. Hardware informàtic 
 
Totes les aplicacions s’han desenvolupat amb un portàtil propietat de l’autor del 
TFC. Aquest consta d’un processador Intel Centrino amb 1GB de memòria 
RAM i forma part d’una xarxa local LAN connectada a una WAN mitjançant un 
router ADSL que fa la porta d’enllaç, requeriments suficients per assajar amb el 
servidor d’aplicacions. 
 
Donat que el servidor del laboratori S103 no ha estat disponible per 
desenvolupar les aplicacions, s’ha treballat amb el sistema operatiu Windows 
Server 2003 a l’estació de treball. D’aquesta forma es pot realitzar una migració 
dels arxius del sistema a un altre servidor de forma ràpida i senzilla. 
 
 

2.1.3. Hardware de comunicacions 
 
Els dispositius de comunicacions triats pel client han estat els següents: 
  
 

 
 

Figura 2.6 Concentrador 4 RS232 a USB del fabricant Nauticom 
 
 
El dispositiu de la Figura 2.6 permet definir una arquitectura flexible que 
treballa sota qualsevol maquinari o sistema operatiu. 
 
 

 
 

Figura 2.7 Conversor RS485/422 a USB del fabricant Nauticom 
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El dispositiu de la Figura 2.7 és un conversor sèrie que permet connectar un 
servidor OPC Modbus per al control de l’inversor de freqüència OMRON V7. 
 
Nauticom es un fabricant especialista en instrumentació marina, pel que els 
dispositius venen amb un alt índex de protecció a la intempèrie (IP55). 
 
 

2.1.4. Hardware d’adquisició d’imatges 
 
 

 
 

Figura 2.8 WebCam Hercules 
 
 
USB és l’arquitectura de bus triada per a l’adquisició d’imatges. Aquesta elecció 
ha vingut motivada pel seu reduït preu.  
 
Com ja s’ha vist a l’apartat 1.4.4.2. aquesta tria repercuteix amb un major 
consum de recursos en el servidor. Malgrat això USB 2.0 s’integra en 
l’arquitectura del sistema i té suficient ample de banda per garantir una correcta 
transferència de les imatges amb una resolució òptima per a l’aplicació. 
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2.2. Software 
 

2.2.1. LabVIEW 
 

LabVIEW és una plataforma de programació d’alt nivell que utilitza un 
llenguatge gràfic anomenat G. És propietat de National Instruments. En un inici 
fou dissenyat per a funcionar amb màquines MAC, les primeres que tenien una 
interfície gràfica. Va sortir al mercat per primer cop l’any 1986. Actualment 
existeix per a plataformes Windows, UNIX, MAC i Linux. Actualment van per la 
versió 8.2, que és la que s’ha utilitzat en aquest projecte. 

Els programes fets amb LabVIEW s'anomenen Virtual Instruments o VIs i tenen 
dues parts fonamentals, el panell frontal i el diagrama de blocs. El panell frontal 
és la interfície amb l’usuari i és aqui on es defineixen els controls (entrades) i 
els indicadors (sortides) que es mostren en pantalla. El diagrama de blocs 
conté les funcionalitats del panell i es programa de forma gràfica, es a dir 
connectant, mitjançant fils ó cables, blocs que realitzen funcions molt 
determinades per crear una funció feta a mida. 

 

2.2.1.1. SubVIs 
 
Són VIs compactats en un únic bloc, que poden ser usat per altres VIs d’una 
jerarquia més alta. LabVIEW admet fins a 24 connectors en un subVI. 
 
 

2.2.1.2. Llibreries LabVIEW (LLBs) 
 
Son les encarregades de determinar les funcions o blocs mes elementals que 
trobem a la paleta d’eines i controls de LabVIEW. En altres llenguatges de 
programació com C# o Java serien els objectes, amb les seves classes 
pertinents.  
 
Hi ha diversos jocs de llibreries que venen de sèrie amb LabVIEW i amb les 
quals s’acostuma a donar abast a un gran nombre d’aplicacions.  
 
També hi ha una carpeta dedicada a llibreries d’usuari (user.lib), el que permet 
una fàcil ampliació de les funcionalitats de LabVIEW com per exemple afegir 
llibreries Modbus ó llibreries d’adquisició d’imatges per encastar una WebCam 
dintre d’un panell frontal. 
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2.2.1.2.1. Llibreries WebCam 
 
Cercant informació en els fòrums de National Instruments s’ha pogut 
descarregar una sèrie de llibreries que funcionen de manera òptima amb els 
drivers de la WebCam. Permeten una resolució de 320x240 pixels amb una 
profunditat de 24 bits per pixel i 25 fps (veure 1.4.4.2) 
 

2.2.1.2.2. Llibreries VISA  
 
VISA és la capa més inferior de les funcions en els controladors dels Vis que es 
comuniquen amb els controladors del dispositiu. En LabVIEW, VISA és una 
simple llibreria de funcions. VISA per si mateix no proporciona la capacitat de 
programar instruments. Es tracta d’una interfície de programador d’aplicació 
d'alt nivell que “crida” a controladors de baix nivell.  
 
Per més informació sobre terminologia de programació VISA veure Annex A. 
CAPÍTOL 3. TERMINOLOGIA DE PROGRAMACIÓ VISA PER LabVIEW. 
 

2.2.1.2.3. Llibreries Modbus  
 
Tal com succeeix amb VISA per interfícies sèrie, o amb la Web-cam, es poden 
afegir llibreries d’usuari a LabVIEW per crear masters i slaves virtuals que 
compleixin requisits de comunicació OPC Modbus. National Instruments posa a 
disposició dels seus usuaris una àmplia llibreria amb el protocol Modbus 
dissenyada a partir subVIs que contenen funcions de les llibreries VISA. 
 
 

 
 

Figura 2.9 Funció Modbus Ethernet Master Query 
 
 
Per més informació sobre el protocol Modbus veieu Annex B. INVERSOR DE 
FREQÜÈNCIA OMRON V7. B.2. Característiques tècniques del protocol 
Modbus. 
 

2.2.1.3. Control remot d’aplicacions  LabVIEW  
 
Existeixen diverses formes de comunicar una aplicació de LabVIEW amb 
clients per internet tal i com es detalla a continuació. 
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2.2.1.3.1. CGI  
 
Aquesta solució es basa en l'opció tradicional Client/Servidor en la qual a 
través del CGI es controlen els instruments virtuals que apareixen en el 
navegador Web. El protocol CGI treballa com interfície d'interacció entre 
pàgines HTML estàtiques i alguns tipus de dades dinàmiques. Això limita la 
interacció de l'usuari amb l'escriptura de dades en el navegador i un mínim 
intercanvi amb els controls dels instruments. Existeix una altra important 
restricció que és la impossibilitat de treballar amb les dades en temps real. 
 

2.2.1.3.2. ActiveX / Datasocket   
 
Aquesta opció es basa en la utilització de controls ActiveX i l'eina de LabView 
Data Socket. Aquesta permet l'enviament de dades entre l'usuari i l'instrument 
virtual fent major la interacció. Utilitzant aquesta solució s'ha de tenir en compte 
que la seguretat disminueix considerablement i que l'ús de controls ActiveX 
està limitat únicament per ordinadors amb sistema operatiu Windows.  La seva 
implementació resulta més laboriosa que amb altres mètodes. 
 

2.2.1.3.3. LabVNC  
 
Aquesta opció es basa en l'ús d'una arquitectura client-servidor mitjançant el 
protocol VNC que permet l'ús d'entorns gràfics de màquines remotes que no 
necessàriament tinguin el mateix sistema operatiu. Per a aconseguir la 
connexió amb la màquina remota és necessari que estigui corrent un VNC 
Server en l'equip local i un VNC Viewer en el client. LabVNC utilitza un applet 
de Java que permet la visualització exacta de l'instrument virtual seleccionat en 
un navegador remot on l'usuari té el complet control sobre la VI. L'inconvenient 
que presenta aquesta solució que LabVNC únicament permet controlar 
únicament un VI. 
 

2.2.1.3.4. Servidor VI / Panells Remots   
 
Aquesta opció es basa en l'ús del servidor VI que LabView incorpora en les 
seves opcions juntament amb un altre de les opcions que ofereix el programa 
per a publicar pàgines Web amb el contingut del VI seleccionat (Panells 
remots). Aquesta configuració permet tant el control remot d'un VI utilitzant 
LabView en l'ordinador client, com utilitzant un navegador Web. És possible 
configurar el panell remot com monitor (de manera que únicament es pot 
visualitzar el que mostra el VI del servidor) o com “encaixat” (permetent la 
interacció amb el VI i la visualització en temps real del mateix). Aquesta opció 
permet consultar des d'Internet diversos VIs i serà l’opció triada per dur a 
terme el servidor Web. (veure apartat 3.8. Control Remot) 
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2.2.1.4. LabVIEW DSC  
 
La versió de LabVIEW 8.0 (o superior) admet mòduls addicionals com 
LabVIEW DSC o LabVIEW Real-Time, dissenyats per tasques d’adquisició i 
visualització de dades en entorns industrials. Treballa amb diversos protocols i 
servidors de xarxa, entre ells Modbus. Aquest mòduls són assistents ràpids que 
permeten entre d’altres funcions crear un master o un slave i accedir als seus 
registres. LabVIEW DSC afegeix compatibilitat amb bases de dades comercials 
del tipus SQL, Oracle, etc. 
  
El gran inconvenient d’aquests mòduls d’expansió és que el Run Time Engine 
que disposen no permet la utilització de panells remots a dia d’avui pel que no 
s’han pogut integrar en aquest TFC. 
 

2.2.2. Visual Studio .NET 
 
Visual Studio .NET és un conjunt d’eines IDE  desenvolupades per Microsoft a 
partir de 2002. És per al sistema operatiu Microsoft Windows i està pensat per 
a plataformes Win32. L'última versió suporta els nous llenguatges .NET: C#, 
Visual Basic .NET i Managed C++, a més de C++.  
 
La característica més notable de l'IDE és el seu suport dels nous llenguatges 
.NET. Els programes desenvolupats en aquests llenguatges no es compilen a 
codi màquina executable (com per exemple fa C++) sinó que són compilats a 
una llenguatge anomenat CIL. Quan els programes executen l'aplicació CIL, 
aquesta és compilada al moment al codi de màquina apropiat per a la 
plataforma en la qual s'està executant. Mitjançant aquest mètode, Microsoft 
espera poder suportar diverses implementacions dels seus sistemes operatius 
Windows (com Windows CE). Els programes compilats a CIL poden executar-
se només en plataformes que tinguin una implementació de .NET framework. 
És possible executar programes CIL a Linux o a Mac OS X utilitzant algunes 
implementacions .NET que no pertanyen a Microsoft, com DotGNU.  
 
Visual Studio .NET pot utilitzar-se per construir aplicacions dirigides a Windows 
(utilitzant Windows Forms), Web (usant ASP.NET i serveis web) i dispositius 
portàtils (utilitzant .NET Compact Framework). 
 
 
2.2.2.1. ASP.NET 
 
ASP.NET és un conjunt de tecnologies de desenvolupament d'aplicacions Web 
comercialitzat per Microsoft. És usat per programadors per construir llocs Web 
domèstics, aplicacions Web i serveis XML. Forma part de la plataforma .NET 
de Microsoft i és la tecnologia successora de la tecnologia Active Server Pages. 
La programació Web és una mescla de diversos llenguatges d'etiquetes, un 
gran ús de scripting i plataformes de servidor.  
 

• Aplicacions client/servidor: Aquestes aplicacions són típicament en un 
format d'executables compilats. Poden integrar tota la riquesa d'una 
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interfície d'usuari, però no es reuneix la lògica de negoci com un recurs 
que es pugui reutilitzar. A més acostumen ser menys gestionables i 
escalables que altres aplicacions. 

 
• Aplicacions que utilitzen el navegador: Estan caracteritzades per 

comptar amb una interfície Web rica i molt útil. La interfície gràfica 
integra diverses tecnologies, les quals són HTML, XHTML, Scripting, etc. 

 
El proveïdor de pertinença a grup de SQL Server és la eïna de ASP.NET que 
permet configurar els atributs i permisos necessaris per bases de dades SQL, 
es pot fer de forma automatitzada amb un assistent (aspnet_regsql.exe). És 
una de les novetats introduïdes per la versió 2.0 de ASP.NET.  
 
També permet administrar el lloc mitjançant un administrador corporatiu de 
molta utilitat per usuaris inexperts en administració de servidors.  
 
 
2.2.2.2. SQL Server 2005 
 
SQL és el llenguatge estàndard per l’administració de sistemes RDBM. Aquest 
llenguatge es basa en assignar una estructura de files i columnes a les dades i 
accedir-hi mitjançant instruccions. Es pot accedir a les dades en forma de 
taules pel seu nom, alguns termes usats són “record” per referir-se a la fila,  
“field” o columna, que conté d’altres atributs com el nom de la columna, tipus de 
dades, etc. “Primary Key” és un camp de la taula que defineix el primer element 
de cada fila, s’utilitza per relacionar 2 o més bases de dades.  
 
Microsoft SQL Server constitueix l'alternativa de Microsoft a altres potents 
sistemes gestors de bases de dades com són Oracle o SAP. SQL Server, al 
contrari de la seva competència més propera, no és multiplataforma, ja que 
només està disponible en Sistemes Operatius de Microsoft. 
 
Entre les característiques de SQL Server figuren suport de transaccions, 
estabilitat, seguretat, escalabilitat i suporta procediments emmagatzemats. 
Permet treballar de forma client-servidor i administrar informació d'altres 
servidors de dades. 
 

2.2.3. VL100 Windows 
 
És el software proporcionat per OxyGuard. La idea inicial era prescindir 
d’aquest software per dotar al sistema d’una interfície directe entre LabVIEW i 
el MultiLOG mitjançant llibreries VISA, però finalment ha hagut d’utilitzar aquest 
sofware per fer l’adquisició de dades (veure xxx). 
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Figura 2.10 Software VL100 Windows per al datalogger MultiLOG 
 
 
VL100 permet establir la comunicació entre el datalogger MultiLOG i el 
servidor. Es poden descarregar les mesures en un fitxer de text en diversos 
formats, en concret text en format ASCII i arxius d’Excel separats per comes. 
 
Permet programar la freqüència d’actualització del MultiLOG e introduïr els 
marges a mesurar per a cada canal. Aquest pas és necessari per acondicionar 
el senyal d’entrada del MultiLOG. 
 

2.2.4. QuicKeys 
 
Quickeys serveix per programar macros de Windows i actua d’intermediari 
entre l’aplicació realitzada amb LabVIEW i el software VL100 Windows del 
datalogger MultiLOG.  
 
Les funcions mes significatives de QuicKeys són: 
 
Open: Obrir un fitxer, programa o panell de control. Permet indicar la ruta 
mitjançant un file dialog. 
 
Window Handler: Tractament de finestres, permet ajustar-les a les necessitats 
de l’usuari. 
 
Type Keystroke: Realitza l’acció de prèmer una tecla. 
 
Pause: Tractament d’events d’espera. Permet sincronitzar l’aplicació amb el 
sistema operatiu. 
 
Mouse Click: Executa accions del ratolí de Windows. Permet múltiples 
definicions per a major flexibilitat d’ús. 
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CAPÍTOL 3. DISSENY DEL SISTEMA 
 
 
Per a un disseny correcte la utilització de cable trenat i apantallat per connectar 
els equips de comunicacions és indispensable. Això evita errors de 
comunicació deguts al soroll impulsiu que pugui generar el motor de la bomba 
d’aigua o altres interferències electromagnètiques. 
 
 

3.1. Arquitectura del sistema 
 
La implementació d’un sistema distribuït de mesura i control permet optimitzar 
el procés que s’executa en cada màquina, creant un sistema de major 
rendiment i més fiable. Els sistemes distribuïts tenen dues parts comuns: la 
infraestructura i els nodes. 
 
Per definir la infraestructura cal delimitar les necessitats a satisfer pel sistema. 
En el nostre sistema SCADA es donen els següents processos: 

 
• Adquisició i emmagatzematge de dades: És aconsellable una base de 

dades de seguiment de qualitat per optimitzar la manipulació de les 
dades per a un posterior ús (realització d’informes, historials, etc).  

 
• Monitorització i Control:  Es durà a terme mitjançant panells frontals. 

S’ha acordat amb el client un període d’actualització de 5 minuts com a 
límit raonable per a la monitorització de paràmetres. 

 
• Alarmes: Cal dotar al sistema d’un historial d’alarmes i successos, 

també de notificació per correu electrònic quan aquestes es produeixin. 
 
LabVIEW és un entorn de desenvolupament flexible que està dissenyat per 
integrar fàcilment molts components diferents dintre d’un únic sistema. En 
aquest cas, donat que LabVIEW s’executa en una màquina que alhora serà el 
servidor Web, podem definir un tipus d’infraestructura centralitzada, on el 
servidor és l’element més alt de la jerarquia del sistema.  
 
Aquesta infraestructura de xarxa (veure Figura 3.1) és possible donat el petit 
volum del sistema SCADA a tractar. Per aplicacions industrials de major 
magnitud és necessari l’ús de nodes, comunicats entre si per un bus industrial 
de dades (veure apartat 1.4.2. Busos de comunicacions industrials). A nivell de 
nodes es troba el hardware amb tasques específiques. En aplicacions 
industrials els nodes poden ser maquinari o altres servidors que deleguin 
tasques del servidor central. 
 
Un requisit important de la infrastructura és que els servidors admetin diversos 
protocols de comunicació per interactuar amb màquines antigues i de nova 
generació. Aquest és un element molt rellevant per triar LabVIEW com a eina 
de disseny per sistemes SCADA, doncs admet gran nombre de protocols. 
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Figura 3.1 Definició de la infrastructura i els nodes del sistema 
 
 
La xarxa ha de permetre emmagatzemar dades en diversos servidors, o en el 
nostre cas en un servidor central. Per comunicar-se amb dades en viu cal que 
el software s’integri amb la tecnologia de la xarxa i del sistema operatiu de 
forma transparent. Aquest aspecte és molt rellevant per reduir les limitacions 
del sistema fins a un punt on resultin transparents per a l’usuari final. 
 
 

3.2. Variables globals 
 
Són referències a valors que es poden consultar en temps real des de 
qualsevol VI. LabVIEW les agrupa en un panell frontal de fàcil visualització.  
Aquestes variables són transparents per l’usuari i només serveixen per 
comunicar dades entre VIs. 
 
N’hi ha de diversos tipus: 
 

• Rellotge: Sincronització del sistema. 
• Límits: Indicadors per al control d’alarmes. 
• Mesures: Valors obtinguts de les sondes. 
• Alarmes numèric: Indicador numèric d’alarmes. 
• Alarmes booleà: Indicador booleà d’alarmes. 
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Figura 3.2 Panell frontal de variables globals 
 
 

En la Figura 3.2 es pot apreciar l’addició d’un rellotge de sistema en la variable 
global clock expressada en segons. Permet sincronitzar tots els bucles de 
l’aplicació amb un temps d’actualització prudent, doncs LabVIEW executa els 
bucles a la velocitat del rellotge intern del processador. D’aquesta forma 
alliberem al servidor de recursos donat que l’aplicació no requereix d’altes 
freqüències de mostreig. 
 
 

3.3. Adquisició de dades 
 
S’ha realitzat mitjançant un llaç de control dissenyat amb LabVIEW, que 
executa les macros de Quickeys. Aquestes macros executen VL100 Windows i 
desen les dades de les sondes en fitxers de text ASCII. Posteriorment podem 
treballar amb arxius de text i LabVIEW per actualitzar les dades quan es 
requereixi. 
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Figura 3.3 Programació de l’adquisició de dades mitjançant Quickeys. 
 
 
La macro de la Figura 3.3 obre VL100 Windows, descarrega les dades i les 
desa en un arxiu de text anomenat mesures.txt. 
 
Un aspecte important de Quickeys es que cal sincronitzar la seqüència amb el 
timing del ordinador, es a dir, esperar uns segons mitjançant la funció pause 
per permetre al software VL100 obrir la connexió amb el MultiLOG via RS232 i 
descarregar les dades. 
 
Un cop realitzada la programació de la macro cal desar l’executable en un 
accés directe i anotar el nombre de seqüència assignat mitjançant les 
propietats de la macro.  
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Figura 3. 4 Nombre de seqüència assignat per QUICKEYS. 
 
 

Cal assignar la seqüència creada a la ruta de la funció SYTEM EXEC de 
LabVIEW: 

 
 

 
 
 

Figura 3.5 Funció SYSTEM EXEC de LabVIEW 
 
 

Finalment s’ha inclòs tot aquest algoritme en un llaç de control que descarrega 
les dades de forma continua mitjançant un bucle while.  
 
L’inconvenient d’aquest mètode és que la velocitat màxima de tota la aplicació 
ve limitada pel temps que es triga en fer una adquisició amb VL100 Windows. 
Per evitar conflictes de hardware al fer l’adquisició de dades s’ha implementat 
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un clock propi per al llaç de control. Es podria utilitzar el mateix clock però 
caldria assegurar-se de que mai es posa un valor per sota del temps 
d’aquisició, que és de uns 4 minuts aproximadament quan la memòria del 
datalogger està plena (arxius de 600 kbytes a 19,2 Kbps). S’ha recomanat al 
client utilitzar valors per sobre dels 4 minuts per evitar problemes de 
solapament del timing en la macro d’adquisició. 
 

 
 

3.4. Monitorització de dades 
 
La visualització es una tasca directe, ja sigui en viu o de forma històrica, 
gràcies als panells frontals de LabVIEW. A continuació es mostra a mode 
d’exemple l’aspecte del panell frontal de temperatura (extrapolable a pH i 
oxígen dissolt). 
 

 

 
 

Figura 3.6 Simulació amb el panell remot de temperatura. 
 
 
S’ha emprat una chart o carta per visualitzar les mesures en temps real, i una 
graph o gràfica per processar i agrupar les mesures en un cluster de 2 vectors 
d’elements o “2D-array”, el de mesures i una aproximació polinòmica que traça 
la seva tendència.  
 
Un cluster és el que en programació d’alt nivell (C++) es coneix com struct o 
estructura, on cada element de la estructura pot apuntar a un objecte de 
qualsevol tipus que alhora contingui diversos camps que defineixen el propi 
objecte. 
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Les avantatges de processar les dades en clusters i arrays o vectors 
d’elements són moltes, per exemple podem extreure promitjos, màxims, 
mínims, variar el temps d’actualització de la gràfica, fer historials amb bases de 
dades, etc. També es poden aplicar algoritmes de recerca d’elements per 
comptar el nombre de vegades que es dona una mesura en concret o per fer 
estadístiques mes acurades. 
 
Les dades es poden monitoritzar per pantalla com en la Figura 3.6 o consultar 
en un arxiu ja sigui per FTP o directament a l’equip local. 
 
S’han inclòs els limits d’alarmes superior e inferior en la gràfica d’anàlisis en 
línia. 
 
 

3.5. Alarmes 
 
La utilització de variables globals per comunicar dades entre diferents VIs ha 
estat la tècnica emprada per implementar les alarmes.  
 
 

 
 

Figura 3.7 Màquines d’estas agrupades en un únic VI. 
 
 
S’han emprat màquines d’estats tal i com es pot apreciar en la Figura 3.7, una 
per cada paràmetre a mesurar i que comproven l’estat actual i l’estat futur de 
forma iterativa. El llaç de control descarrega les dades i actualitza les 
esmentades variables globals i les màquines d’estats notifiquen les alarmes. 
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Figura 3.8 Funció SMTP Send Message de LabVIEW 
 
 
LabVIEW en si mateix no és un servidor SMTP però si que permet  gestionar 
correu electrònic i adreçar-lo a qualsevol servidor SMTP conegut, això si,  no 
admet l’ús d’autenticació d’usuari pel que no es poden utilitzar perfils d’usuari 
en servidors públics. Aquest aspecte es trivial ja que es pot allotjar el servidor 
SMTP en la mateixa màquina que el servidor Web i configurar-lo únicament 
com a safata de sortida. 
 
Hi ha una base de dades de clients als qui LabVIEW envia un correu electrònic 
quan es genera una alarma, aquesta es troba en un arxiu de text a 
C:\FTP\Varis\emails.txt. 
 
 

 
 

Figura 3.9 Panell frontal per administrar els clients d’alarmes 
 
 

S’ha afegit la data i hora en l’encapçalament del correu, també quin tipus 
d’alarma i el valor de la mesura en el text del missatge. Cada vegada que es 
genera una alarma aquesta queda registrada en un fitxer de text que es pot 
consultar per FTP o en el equip local. 
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Figura 3.10 Diagrama d’estats per l’oxigen dissolt a la sortida del tanc. 
 
 
Per poder assegurar un sistema robust d’alarmes és necessari implementar un 
cicle d’histèresi al voltant del límit a designar, es pot apreciar la histèresi en les 
transicions de la Figura 3.10. D’aquesta forma el límit de pujada i el de baixada 
son diferents creant un gap o zona morta que permet administrar amb major 
fiabilitat els algoritmes de generació d’alarmes.  
 
Per fer un bon ús d’aquesta histèresi cal tenir en compte la resolució de cada 
sonda, per a altes resolucions el cicle d’histeresi pot ser menor que el necessari 
per a baixes resolucions. Per tant l’alarma que requereix d’una histèresis major 
es la de pH donat que és la que disposa de menys resolució. De totes formes 
s’ha optat per una histèresi programable en percentatges absoluts de la mesura 
a realitzar (del 0,5 % al 2,5 %), així qualsevol ajust a nivell experimental serà 
assequible per l’usuari final del sistema. 
 
També s’ha implementat un panell frontal per a la visualització en temps real de 
l’estat del sistema com es pot observar en la Figura 3.11. 
 
 

 
 

Figura 3.11 Monitor d’alarmes 
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Finalment hi ha un panell frontal com el de la Figura 3.12 que permet a l’usuari 
introduïr els límits i el cicle d’histèresi. 
 
 

 
 
Figura 3.12 Panell frontal que modifica els límits a tenir en compte pel sistema 

 
 
En el panell de la Figura 3.12 hi ha un registre implícit que és transparent per 
l’usuari. Cada vegada que es faci una modificació d’algun dels límits la data i 
hora quedaran registrats amb els valors dels límits i el cicle d’histèresi introduïts 
per l’usuari. 
 

3.6. Registres 
 
Hi ha registres per múltiples events del sistema com ja s’ha vist amb el 
d’alarmes. En concret el sistema està dotat de registre d’alarmes, registre de 
calibracions i registre de modificació de límits. Tots els registres estan 
disponibles mitjançant FTP. 
 
 

 
 

Figura 3.13 Registre de Calibracions  
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3.7. Adquisició d’imatges 
 

Mitjançant les llibreries DLL de la WebCam i el seu driver s’han implementat 4 
panells per obtenir imatges en viu del laboratori.  
 
La idea és multiplexar els 4 senyals en un bus de dades USB. La eqüació 1.5 
ens indica una velocitat de transferència de 48Mbps per a cada WebCam, molt 
per sota dels 480Mbps que permet USB 2.0. Les limitacions de USB fan que 
els drivers de la webcam generin una excepció de hardware quan s’executa 
més d’un panell frontal de la mateixa webcam. 
 
 

 
 

Figura 3.14 Panell frontal WebCam  
 
 

En la Figura 3.14 es pot observar que el panell dissenyat també permet 
capturar snapshots, aquests s’emmagatzemen en el directori arrel del servidor 
FTP.  S’ha afegit la data i hora en el nom del arxiu per a una fàcil identificació. 
 

3.8. Control remot 
 
Una vegada desenvolupada l'aplicació de forma local tenim la possibilitat de 
supervisar i controlar el programa de forma remota mitjançant l’ús d’Internet, 
veure 2.2.1.3. Control remot d’aplicacions  LabVIEW.  En aquest cas es farà ús 
dels panells remots. El criteri seguit per l'elecció es basa principalment en la 
integració que ofereix amb l’entorn LabView, la funcionalitat i la facilitat 
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d’implementació. Únicament es necessita un navegador Web que permeti la 
visualització d’elements Java.  
 
LabVIEW utilitza l’anomenat Run Time Engine en la màquina client per 
executar els panells remots. Cada versió de LabVIEW té el seu propi Run Time 
Engine, el qual s’instal·la per medi d’un link ftp en la màquina client la primera 
vegada que s’executa un VI. Run Time Engine permet obrir panells remots des 
de diferents clients, però només un en pot assumir el control. 
 

3.8.1. Servidor Web LabVIEW 
 
Admet certs paràmetres de seguretat com restringir les IP’s dels clients amb 
accés als VIs, o activar un nom d’usuari i contrasenya a l’inici d’una sessió amb 
LabVIEW. Resulten mesures bastant pobres en el cas d’un servidor ja que la 
sessió de LabVIEW pretén trobar-se oberta les 24h i a més l’accés dels clients 
es realitzarà des de diverses connexions de forma aleatòria. És per això que 
s’ha dissenyat una nova aplicació amb ASP.NET que permet introduir mesures 
de seguretat més estrictes i alhora seguir utilitzant el servidor de LabVIEW per 
executar els panells remots. L’inconvenient d’aquest mètode és que els panells 
remots no es troben dintre del context de la aplicació ASP.NET. 
Malauradament IIS no és compatible amb els panells remots i l’us del servidor 
LabVIEW és obligatori per accedir a la aplicació. 
 
Per activar el servidor LabVIEW cal assignar el port i l’adreça del directori arrel 
de la màquina on s’executen els instruments virtuals: 
 
 

 
 

Figura 3.15 Configuració del servidor Web LabVIEW 
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Es pot optar per utilitzar el “log file”, que és un historial de connexions 
realitzades pels clients i serveix per supervisar l’ús que se’n fa dels panells 
remots. 
 
En la Figura 3.15 es pot apreciar que el port HTTP per defecte és el 80. En 
aquesta aplicació s’ha canviat al 81, doncs IIS també utilitza el 80 i això 
provoca un conflicte intern de hardware. 

3.8.1.1. Encastar un VI en documents HTML 
 
National Instruments aconsella utilitzar l’eina “Web Publishing Tool” per crear 
un document HTML amb VIs empotrats. De totes formes si es desitja utilitzar un 
document HTML propi, com és el cas, es pot editar el codi HTML e incloure-hi 
els panells frontals fins i tot quan es troben en una màquina remota. 

 
Un aspecte important es que el client i el servidor han d’estar utilitzant el mateix 
protocol del panell remot. Per tant el codi HTML ha d’incloure un enllaç al Run 
Time Engine de National Instruments. Donat que es pot accedir al servidor tant 
per controls ActiveX de Windows com per protocol TCP/IP, el codi pot apuntar 
a diversos enllaços i carpetes FTP per donar cobertura a tots els clients 
potencials dels panells remots. 

 
Editar el document HTML També ens permet d’altres configuracions com 
adjudicar el control remot del VI al client de forma automàtica. El servidor Web 
LabVIEW permet visualitzar panells remots des de molts clients (tans com 
recursos disposi el servidor), però només permet el control des d’un únic client. 
 
 

3.8.2. Control remot OMRON V7 
 
L’inversor de propòsit general OMRON V7 utilitza una interfície RS-422/485 i el 
protocol és l’anomenat MEMOBUS ó Modbus, es basa en tecnologia OPC, i 
està dissenyat per treballar amb un PLC fent de “master” i que mitjançant un 
programa intern inicia la comunicació sèrie amb un o diversos esclaus que 
responen a la seva crida amb un identificador o response message. Tot seguit 
el master utilitza aquest indicador i envia un senyal al slave que conté les 
tasques a realitzar per aquest.  
 
Del manual del OMRON V7 des de la pàg.135 fins a la pàg.151 se’n pot 
extraure informació detallada, veure Annex 3 Datasheets, apartat , per exemple 
els terminals de connexió, procediment per a la connexió amb el PLC,  les 
constants (valors del registre intern del PLC) necessàries per establir la 
comunicació i el format de dades del protocol. 

 
La interfície de comunicacions sèrie de l’inversor de freqüència OMRON V7 
funciona sota el protocol Modbus RTU. Per més informació sobre el protocol 
Modbus veure Annex B. INVERSOR DE FREQÜÈNCIA OMRON V7. B.2. 
Característiques tècniques del protocol Modbus.   
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Figura 3.16 Panell frontal dissenyat per a simular un master Modbus RTU 
 
 
El panell remot de la Figura 3.17 permet enviar i rebre missatge Modbus d’un 
servidor OPC a un client. Només cal buscar al manual quins són els valors de 
registre necessaris per modificar la velocitat del motor. 
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CAPÍTOL 4. DISSENY DE L’APLICACIÓ WEB AMB 
ASP.NET 
 
 

4.1. Seguretat i administració del servidor 
 
A nivell del servidor es poden implementar mesures de seguretat per restringir 
l’ús del sistema a clients determinats. La creació de perfils d’usuari en una base 
de dades es una de les solucions més utilitzades. També cal afegir una funció 
per a l’administrador del servidor que li permeti modificar els perfils d’usuaris.  
 
Les pàgines Web estan escrites en codi HTML, que és un llenguatge de 
marcació per estructurar textos i presentar-los en la Web. Aquests no permeten 
aplicar algoritmes de seguretat doncs són documents de text i per si mateixos 
no desenvolupen aplicacions.  
 
Hi ha diversos llenguatges de programació disponibles com PHP, ASP, o 
JavaSCRIPT que utilitzen tags o etiquetes dintre del document HTML, 
d’aquesta forma es poden omplir formularis incrustats al codi HTML i accedir a 
un arxiu o base de dades on hi hagin els perfils d’usuari per validar. Aquests 
llenguatges acostumen a treballar conjuntament amb bases de dades del tipus 
SQL, mySQL, Oracle, etc.  Utilitzar una base de dades pròpia augmenta la 
seguretat i la disponibilitat de recursos. 
 
S’ha optat per treballar en llenguatge d’alt nivell (C# de ASP.NET) amb la 
finalitat d’integrar en el projecte els coneixements adquirits en assignatures 
com Laboratori de Programació I i II. ASP.NET funciona sobre la plataforma 
.NET de Microsoft. És una de les plataformes de programació Web més 
utilitzades actualment, per tant hi ha un gran volum d’informació disponible.  
 
El servidor d’aplicacions IIS ha de disposar del software necessari per executar 
scripts de ASP.NET, en aquest cas .NET Frameworks 2.0, que és un paquet de 
software que actualitza el sistema operatiu amb llibreries i funcions pròpies de 
.NET, i fa que el codi ASP sigui completament transparent pel client, es a dir, 
que només visualitzi el codi HTML que hi ha per sota de ASP. 
 
 

4.2. SQL Server 
 
Els proveïdors de SQL Server 2005 són les classes que disposa .NET 
encarregades de gestionar la interacció entre la base de dades, el servidor i 
l’aplicació Web.  Ofereixen diversos serveis per administrar l’aplicació, com 
creació de perfils d’usuari, la pertinença a grup, gestió dels permisos d’usuari, 
etc. Aquests proveïdors es connecten a una instància creada per SQL Server a 
petició de l’usuari, ja sigui de forma local o remota.  
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4.3. Desenvolupament de l’aplicació Web 
 
 
4.3.1. Autenticació de formularis amb SQL Server 
 
Aquest tipus d’autenticació es pot aplicar quan els usuaris de l'aplicació no 
formen part del domini de Windows. La figura 4.1 mostra la pàgina d’inici de 
sessió creada, es pot observar el control Login de pertinença a grup. 
 
 

 
 

Figura 4.1 Pàgina d’inici de sessió amb control Login en ASP.NET 
 
 

 
 

Figura 4.2 Formulari amb control Login en C# de ASP.NET 
 
 

L’atribut runat=”server”, veure figura 4.2, indica que el formulari s’executi 
únicament en el servidor. Com ja s’ha vist anteriorment les pàgines en 
ASP.NET contenen codi en C# que s’executa en el servidor i és transparent per 
als clients de l’aplicació.  
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Per evitar que un usuari malintencionat robi alguna cookie d'autenticació de 
l'equip del client cal deshabitar les cookies d'autenticació constants establint la 
propietat DisplayRememberMe del control Login com a false. Veure Figura 4.2 
 

4.3.2. Disseny de l’arxiu de configuració web.config 
 
Per crear la base de dades SQL es pot utilitzar aspnet_regsql.exe, eina amb la 
qual es crea i s’associa la base de dades amb el seu proveïdor de pertinença a 
grup ó membership provider, necessari per emmagatzemar informació 
d’usuaris. 
 
Per definir els proveïdors de SQL Server en ASP.NET hi ha una eina de 
Microsoft anomenada “ASP.NET SQL Server Registration Tool” que permet 
configurar el proveïdor amb un assistent i genera el codi de l’arxiu de 
configuració web.config de forma automatitzada.  
 
Per que l’aplicació utilitzi l'autenticació de formularis cal editar el arxiu 
Web.config i en l’element authentication definir l’atribut mode com a forms. 
Veure Figura 4.3 
  

 
 

Figura 4.3 Edició de l’arxiu web.config amb C# de ASP.NET  
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Cal configurar la pertinença a grup definint un proveïdor, en aquest cas 
MySqlMembershipProvider, veure Figura 4.3. L’element membership es pot 
crear automàticament amb l’administrador corporatiu. 
Les instàncies o peticions a SQL es realitzen mitjançant una cadena de 
connexió, veure element Connection String de la Figura 4.3.  
 

4.3.3 Publicació de l’aplicació web 
 
Un cop restringit l’accés d’usuari i configurat l’arxiu web.config s’ha procedit al 
disseny d’una Web amigable que doni accés a tots els serveis de l’aplicació, a 
més d’oferir ajudes, enllaços a documents i consells tècnics per als clients del 
sistema. 
 
Mitjançant Visual Studio .NET podem publicar l’aplicació dissenyada en el 
servidor. Veure figura 4.4. 
 
 

 
 

Fig. 4.4 Pàgina de benvinguda del sistema 
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CAPÍTOL 5. CONCLUSIONS I FUTURES LÍNIES DE 
TREBALL 

 
 

5.1. Incidències sorgides durant el TFC 
 

En una primera reunió, anterior a la matriculació d’aquest TFC, entre els 
departaments implicats de la UPC i l’autor del TFC es va determinar la 
necessitat d’adquirir amb celeritat el hardware d’adquisició i acomodar les 
instal·lacions del laboratori S103 (servidor, perifèrics, cablejat, etc). Així doncs 
aquest TFC estava pensat des d’un inici per treballar amb hardware adquirit pel 
departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la ESAB. Aquest 
va ser un dels aspectes més engrescadors d’aquesta col·laboració 
desinteressada. 
 
Finalment no s’ha tingut disponibilitat del hardware d’adquisició i dels perifèrics, 
així com les canalitzacions necessàries pel cablejat, durant quasi tota la 
confecció del TFC. Per tant s’ha dissenyat un software d’aplicació obert a la 
incorporació ràpida i senzilla del nou hardware a través d’un treball futur. 
 
 

5.2. Conclusions 
 
Per la el·laboració d’aquest TFC ha calgut ampliar alguns dels coneixements 
adquirits en assignatures com Instrumentació i Bioenginyeria, Laboratori de 
Programació I i II o Laboratori d’Electrònica.  S’han assolit gairebé tots els 
objectius inicials, a excepció d’alguns paràmetres que el client ha decidit deixar 
per futures ampliacions (Diòxid de carboni, cabal de recirculació i CE). 
Respecte a paràmetres com l’amoníac o els nitrats cal mencionar que les 
sondes existents al mercat són per aigua dolça. 
 
Un aspecte que no s’ha pogut treballar a fons ha estat el control remot del 
variador de freqüència OMRON v7.  S’ha aprofundit en l’estudi del protocol 
Modbus i s’ha creat un panell remot que simula correctament un servidor OPC 
Modbus, però no s’ha pogut assajar amb ell donada la manca d’instal·lacions al 
laboratori S103. 
 
L’arquitectura del sistema dissenyada no es pot considerar un bus industrial de 
dades i adreces, entès com a tal s’ha emprat una arquitectura centralitzada i 
s’ha prescindit dels nodes de processat tan fonamentals per a sistemes SCADA 
de gran envergadura.  
 
Una de les variacions mes substancials entre objectiu inicial i final, en quan a 
anàlisi de dades en línia es refereix, l’ha provocat el fet de prescindir de 
llibreries VISA per a l’adquisició de dades. Després d’un ampli estudi 
d’enginyeria inversa amb sniffers i VISA, i en el s’ha comptat amb la 
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col·laboració de National Instruments, ha calgut concloure que la interfície de 
comunicacions sèrie del datalogger MultiLOG no és compatible amb llibreries 
VISA. Aquest ha estat el principal inconvenient d’utilitzar productes OEM, doncs 
el software natiu per al datalogger de l’Oxyguard 8 és el VL100 Windows, i 
aquest codifica la comunicació de forma inintel·ligible per LabVIEW i VISA. 
Finalment s’ha optat per una solució menys eficient i elegant però útil al cap i a 
la fi com és la utilització de macros de windows autoexecutables desde 
LabVIEW. D’aquesta forma es consumeixen més recursos en el maquinari 
servidor i la freqüència mínima de mostreig augmenta considerablement doncs 
cal tenir en compte el “timing” de les macros i del software VL100. Tot i això 
s’ha assolit una solució que compleix els requeriments del client i que s’ha 
mostrat robusta i fiable a tots els assajos realitzats. 
 
Actualment per desenvolupar aplicacions de telecomunicacions és necessari 
tenir amplis coneixements de programació en diversos llenguatges. La barreja 
de disciplines com la electrònica, la programació i la informàtica és 
absolutament necessària per formar-se professionalment com a enginyers de 
telecomunicacions, també el domini de l’anglès tècnic i una inquietud per les 
noves tecnologies són aspectes molt importants per assolir un bon nivell de 
formació.  
 
La relació client empresa adoptada entre les parts interessades en aquest TFC 
ha estat un dels aspectes mes enriquidors del projecte, doncs tal i com passa a 
la vida real s’ha pogut comprovar que adaptar-se al ritme i les necessitats del 
client sempre es la part més complicada de tot projecte. 
 
 

5.3. Perspectives de futur i noves línies de treball 
 
Es poden afegir innumerables funcionalitats a la aplicació creada amb 
LabVIEW, aquest és un dels aspectes interessants del sistema, és escalable i 
s’actualitza fàcilment. Per exemple es podrien afegir panells frontals/remots per 
adquirir el senyal directament de sondes mitjançant el protocol de comunicació 
SDI12 (Sondes YSI) o qualsevol altre protocol, doncs LabVIEW és compatible 
amb un gran nombre d’ells. 
 
Una millora substancial del sistema seria acabar d’implementar l’aplicació per al 
servidor OPC Modbus quan es disposi de la instal·lació del cable apantallat 
entre la interfície RS485 del OMRON V7 i el conversor RS485 a USB. També 
seria interessant realitzar més tasques d’investigació per conèixer si es pot 
prescindir del software VL100 Windows i de Quickeys per fer l’adquisició de 
dades i així dotar al sistema d’un mecanisme d’anàlisis en línia mitjançant 
llibreries VISA. Això asseguraria un traspàs de dades directe a l’entorn 
LabVIEW, molt més ràpid i fiable. 
 
També es podria canviar el bus d’adquisició d’imatges per un de més eficient 
en quant al consum de recursos del servidor, per exemple GigE Vision o 
IEE1394. 
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Per aprofitar la xarxa del laboratori i donar una major potència al sistema es 
podria instal·lar una servidor de telefonia com Asterisk (sota Linux) amb un 
proveïdor de VoIP i realitzar la notificació d’alarmes mitjançant telefonia IP o 
fins i tot la monitorització de dades amb aquest mètode. 
 
Tambés es poden seguir implementat mesures de seguretat per a la aplicació 
Web, com són evitar els atacs d’injecció SQL o l’addició de certificats SSL per 
encriptar la comunicació de l’explorador d’Internet. Una forma d’augmentar la 
seguretat a nivell de panells remots és la utilització del Internet Toolkit de 
LabVIEW, que incorpora un servidor mitjançant CGI.    
 
LabVIEW SQL Toolkit permetria desar les mesures en bases de dades 
relacionals enlloc de fitxers de text. Això obriria la porta a aplicacions remotes 
per consultar les mesures des de qualsevol indret amb connexió a la xarxa 
Internet, prescindint del servei FTP i del sistema d’arxius de text. SQL té una 
sèrie d’avantatges inherents a les bases de dades com són una major 
comoditat en les consultes, millor escalabilitat i major capacitat d’interactuar 
amb un gran nombre de clients a banda d’un nivell de seguretat i privacitat més 
alt. 
 
També es poden fer multitud d’aplicacions per PDAs o SmartPhones aprofitant 
que hi ha la plataforma de programació Visual Studio .NET instal·lada en el 
servidor. Aquest tipus d’aplicacions també es poden dur a terme mitjançant 
toolkits de National Instruments per LabVIEW. 
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ANNEX A. MANUAL TÈCNIC DE MANTENIMENT 
 

A.1. Actualització de l’aplicació LabView amb un nou 
paràmetre 
 
Donat que hi ha dues sondes d’oxigen (entrada i sortida del tanc) s’utilitzarà 
una d’elles per documentar l’addició d’un nou paràmetre, en concret l’oxigen 
dissolt a la sortida del tanc. 
 
En primer lloc cal tenir en compte l’ús de variables globals amb les quals s’anirà 
llegint la mesura actual (OD_Out) i comparant-la amb els seus límits. Les 
variables globals es troben en un VI anomenat Variables_Globals.vi  i per tant 
cal obrir i editar el VI per afegir-ne de noves.  
 
Hi ha quatre conceptes a actualitzar: 
 

• clúster límits (emmagatzema els límits amb els cicles d’histèresi 
calculats)  

• clúster mesures (emmagatzema les mesures obtingudes de les 
sondes) 

• indicadors numèrics d’estats e indicadors booleans d’alarmes.  
 
Podem veure la actualització del panell de forma gràfica:  
 
 

 
 

Fig. A.1 Variables Globals (T, pH, OD i OD_Out) 
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Un cop afegides les variables queden automàticament a la nostra disposició en 
qualsevol altre VI del projecte. Un aspecte molt important de les variables 
globals és que s’identifiquen pel nom o etiqueta assignada, per tant cal tenir 
cura en anomenar-les correctament.  
 
Cal també actualitzar els VI’s que es troben dins la jerarquia dels quatre 
conceptes referits. Tot seguit veiem com. 
 

A.1.1. Clúster límits 
 

Al afegir un nou paràmetre ens apareix un nou límit d’alarma a calcular. 
El panell que calcula els límits s’anomena Control_Limits_Alarmes.vi i cal 
actualitzar-lo. Aquest VI està realitzat amb subVI’s (anomenats 
Calcula_limits_histèresi.vi) que calculen els límits reals a partir del límit i el cicle 
d’histèresi introduïts per l’usuari. També hi ha un subVI (anomenat 
Escriu_Registre_Inputs_Limits.vi) que escriu els valors registrats en un fitxer de 
text (anomenat Registre_Limits_Inputs_Alarmes.txt). Caldrà doncs afegir un 
nou subVI Calcula_limits_histèresi.vi per calcular els nous límits així com 
modificar el subVI Escriu_Registre_Inputs_Limits.vi per escriure els nous 
paràmetres afegits 

 
El procés necessari es descriu a continuació, en primer lloc obrir i editar 

el VI en qüestió mitjançant el mateix procediment vist per Alarmes_Globals.vi. 
El podem trobar dintre del directori “LABPEIXOS\alarmes\Control inputs” del 
projecte en LabView LABPEIXOS.lvproj. 

  
 

 
 

Fig. A.2 Modificació del panell frontal de Control_Limits_Alarmes.vi 
 

 
Tot seguit és necessari connectar els controls e indicadors afegits en el 
diagrama de blocs tal i com es descriu a en la Fig. A.3. 

 
Per afegir elements en un clúster o en un vector cal arrossegar la part inferior o 
superior del connector fins a obtenir la quantitat desitjada d’elements nous, tal i 
com s’observa en la Fig. A.4. 
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Fig. A.3 Modificació del diagrama de blocs de Control_Limits_Alarmes.vi 
 

 

 
Fig. A.4 Expansió de la funció Unbundle by Name arrossegant el punter 

 
 
Per afegir un subVI al nostre codi cal fer “click” amb el botó dret del ratolí sobre 
el diagrama de blocs i triar la opció “Select a VI...”, tot seguit s’obre un “file 
dialog” on podem indicar la ruta del VI. 
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Per editar un subVI cal fer doble “click” sobre el subVI en qüestió per obrir el 
panell frontal. Cal assignar nous terminals fent “click” amb el botó dret sobre la 
icona del connector i triant “show connector”, en aquest punt podem afegir 
connectors “Add Terminal” i assignar-los als nous controls numèrics que s’han 
afegit tal i com s’indica a continuació en la Fig. A.5. 
 
 

 
 

Fig. A.5  LabView admet fins a 14 connectors més dels emprats en aquest panell. 
 
 

Tot seguit cal connectar els controls en el diagrama de blocs per realitzar les 
funcions desitjades. S’ha utilitzat la funció format into string que converteix 
nombres a caràcters, en la Fig. A.6 es mostra la part del codi a actualitzar.   

 
 

 
 

Fig. A.6 Modificació del subVI que escriu el registre de modificacions dels límits 
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A.1.2. Clúster mesures 
 
Cal afegir un controlador numèric, editar la etiqueta i actualitzar els VI’s que 
estiguin dintre de la seva jerarquia, en concret les màquines d’estats i el llaç de 
control. Veure Fig. A.1. 
 

A.1.3. Indicador numèric d’estats e indicador booleà d’alarmes  
 

Podem trobar aquesta sèrie de variables en diversos VI’s, en concret en les 
màquines d’estats de cada paràmetre i en el panell remot Notifica_Estats.vi. 
Caldrà doncs crear una nova màquina d’estats pel nou paràmetre a mesurar i 
afegir els indicadors numèrics i booleans d’alarmes en Notifica_Estats.vi. Un 
cop realitzada la nova màquina d’estats caldrà afegir-la al VI d’execució 
continua ESTATS_AGRUPATS.vi. 
 
 

A.1.4. LabView State Machine Toolkit 
 
Per crear una nova màquina d’estats LabView aporta una eina que permet fer 
des del disseny del diagrama d’estats fins a la seva implementació de forma 
semiautomàtica, LabView crea els bucles necessaris a partir del diagrama 
d’estats i l’usuari només ha d’afegir les condicions a verificar en cada estat 
present per conèixer l’estat futur.  
LabView State Machine es troba en la paleta “addons” del diagrama de blocs. 
L’únic requeriment és tenir el Toolkit instal·lat a la carpeta user.lib on tinguem 
LabView instal·lat. 
 

 
Fig. A.7 Diagrama d’estats per l’oxigen dissolt a la sortida del tanc. 

 
 
Podem crear una nova màquina d’estats executant el toolkit o bé copiar i 
enganxar el codi que falta des de qualsevol altre màquina d’estats, doncs totes 
són formalment idèntiques. Els únics canvis requerits son els referents a les 
variables globals a les que apunta i a les etiquetes de caràcters identificatives. 
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Fig. A.8 Modificació de la Màquina d’estats OD_Out.vi 
 
 

Tot seguit cal desar el VI, en aquest punt LabView crea un control de caràcters 
del tipus enum typedef que defineix l’estat inicial per a la primera iteració. És un 
arxiu amb extensió .ctl, assegureu-vos d’afegir-lo al projecte junt amb la 
màquina d’estats.  
 
Tot seguit cal afegir la màquina d’estats creada al VI que les engloba totes 
anomenat ESTATS_AGRUPATS.vi en la carpeta del projecte 
“LABPEIXOS\Màquines d’estats”. 
 
 

 
 

Fig. A.9 Afegir subVI en ESTATS AGRUPATS.vi 
 

 
Ja tenim el nou paràmetre implementat, per últim queda actualitzar els panell 
remots en els que apareix el nou paràmetre. En primer lloc es mostra com 
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editar Notifica Estats.vi , que és l’instrument virtual que recull els estats i 
alarmes generades per les màquines d’estats. Veure Fig. A.10. 
 
 

 
 

Fig. A.10 Afegir indicadors en Notifica Estats.vi 
 
 

Tal i com ja s’ha vist cal connectar els nous indicadors en el diagrama de blocs 
del VI en qüestió. 
 
 

 
 

Fig. A.11 Modificació del diagrama de blocs de Notifica Estats.vi 
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Els nodes de propietats permeten aprofundir en la programació dels objectes, 
entre d’altres funcions podem assignar valors, mitjançant la propietat value 
signalling, a un indicador que es trobi fora del bucle while en temps real. És 
com passar la referència a un valor enlloc del valor en si mateix. Veure Fig. 
A.11. 
 
Per afegir un node de propietats es pot retallar i enganxar un node qualsevol i 
apuntar-lo al nou indicador que pertoqui, també es pot importar des de la paleta 
de funcions del diagrama de blocs, triar “Application Control” i “Property Node”.  
 
 

 
 

Fig. A.12  Edició d’un node de propietats “property node” 
 
 
En la Fig. A.12 veiem com fent “click” amb el botó dret apuntem el node de 
propietats al indicador que pertoqui. La propietat value signalling permet passar 
valors per referència 
 
Un cop editat el VI desar els canvis i tancar-lo. Només resta implementar el 
panell remot per monitoritzar el nou paràmetre creat. La forma més senzilla es 
obrint el panell remot d’un paràmetre qualsevol (carpeta “Llaç de control” del 
projecte) i desar-lo i adjuntar-lo amb un nom nou al projecte i editar-lo. Afegir la 
opció “Add copy to LABPEIXOS.lvproj” per adjuntar la còpia al projecte. 
 
En aquest punt cal actualitzar les etiquetes i variables globals del nou VI amb el 
seu nom corresponent, tal i com ja s’ha fet en la resta de panells.  No oblideu 
actualitzar Llaç de control.vi. 
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A.2. Actualització de l’aplicació ASP.NET amb un nou 
paràmetre 
 
Per completar la implementació d’un nou paràmetre és necessari actualitzar la 
aplicació web per donar-hi accés als clients. Aquesta ha estat dissenyada amb 
ASP.NET, però els panells remots utilitzen el servidor HTML que proporciona 
LabView donat que Internet Information Server (IIS) no és compatible amb els 
instruments virtuals de LabView.  L’únic requeriment es que ambdós servidors 
donin servei HTML per ports diferents. En aquest cas LabView es comunica pel 
port 81 per no entrar en conflicte amb IIS, que ho fa pel port 80. Un aspecte 
important és que els directoris arrels siguin diferents donat que el servidor que 
incorpora LabView no ofereix tanta privacitat com IIS. D’aquesta forma s’aïllen 
les aplicacions del servidor. 
 
Les pàgines que contenen els panells encastats són amb codi HTML, mentre 
que la resta de la aplicació és amb codi C# en ASP.NET, per tant cal crear el 
codi HTML del panell remot amb l’eina “Web Publishing Tool” i després 
actualitzar l’aplicació amb el software Visual Studio 2005 o amb Web Developer 
.NET per apuntar mitjançant un link  al nou panell remot publicat.  
 
  

 
 

Fig. A.14 Eina “web publishing tool” de LabView 
 
 
Triem el VI a publicar i les opcions Embedded i Request Control per poder 
donar el control del VI als clients. A continuació es pot editar el títol de la web i 
els peus de pàgina. Es recomana esborrar-ho tot doncs s’hi accedirà mitjançant 
finestres emergents i només cal mostrar el panell sense cap informació 
addicional. 
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Fig. A.15 Publicació de codi HTML amb un panell remot encastat . 
 
 

Triem el nom de la pàgina web i la seva ruta, cal que la ruta es trobi dins del 
directori arrel del servidor. 
 
Per actualitzar la aplicació web obrir Visual Studio 2005 i tot seguit obrir el 
projecte que conté la aplicació web i editar el arxiu Defaul.aspx. 
 
 

: 
 

Fig. A.16 Explorador de solucions de Visual Studio 2005 
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En ASP.NET els arxius es divideixen en un codi en C# o VB que s’executa en 
el servidor i un codi HTML que es retorna al client fent el codi C#  transparent 
per les màquines clients.  
 
 

 
 

Fig. A.17 Capçalera de l’arxiu default.aspx en ASP.NET 
 
 
La capçalera <head> s’executa en el servidor mitjançant l’atribut run at server, 
mentre que el cos <body> conté el codi HTML per mostrar al client. Localitzem 
la zona del codi d’interès, en aquest cas el bloc <SectionLinks>, que conté els 
enllaços als panells remots. 
 
 

 
 

Fig. A.18 Afegir link al arxiu default.aspx 
 
 
Afegim l’enllaç tal i com s’indica en el retall de codi anterior. L’atribut 
target=”blank” permet obrir el l’enllaç en una finestra emergent, d’aquesta forma 
el navegador no surt del context de l’aplicació ASP.NET.  
 
Per finalitzar cal expandir l’actualització a la resta de pàgines .aspx, la forma 
més senzilla és utilitzant el mode disseny de Visual Studio 2005, així es pot 
retallar i enganxar tot el codi de forma modular en la resta d’arxius .aspx. Veure 
Fig. A.19. 
 
Un cop finalitzat tot el procés cal publicar el lloc web en el servidor. Veure 
pestanya “Generar” de la Fig. A.19. En quest cas es treballa de forma local, en 
concret a la carpeta C:\Inetpub\wwwrooot. 
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Fig. A.19 Localització de les zones de codi i arxius per actualitzar 
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ANNEX B. INVERSOR DE FREQÜÈNCIA OMRON V7 
 
Per les seves característiques de connectivitat a xarxes industrials (Modbus, 
DeviceNet, Profibus, CANopen i Mechatrolink-II) i d’expansió resulta idoni per 
un laboratori on es requereixen factors de qualitat i flexibilitat.   
 
El Varispeed V7 admet diverses configuracions i modes de treball dependent 
de la xarxa elèctrica de la que es disposi. Les característiques tècniques de 
l’aparell depenen de la sortida màxima admissible del motor que es vulgui 
connectar. Té una freqüència màxima de sortida de 400Hz. 
 
En el panell frontal del dispositiu podem visualitzar els següents indicadors: 
 

FREF  →  Freqüència de referència, la de la xarxa elèctrica. 
FOUT →  Freqüència de sortida 
IOUT →  Corrent de sortida 
MNTR →  Indicador de monitorització multifuncional. (del U01 al U10)  
F/R →  Indicador de selecció de marxa endavant o endarrera. 
LO/RE →  Indicador de selecció local o remota. 
PRGM →  Indicador de configuració de paràmetres (del n000 al n179)  

 
Com es pot observar hi ha una llista de paràmetres i valors a introduir per 
configurar les entrades i sortides del inversor abans d’instal·lar-lo. Els podem 
trobar llistats a la pàg. 65 del manual del dispositiu  
 

B.1. Connectivitat OMRON V7 
 
Es pot observar en detall els terminals de la placa per accedir al port de 
comunicacions Modbus, també es pot veure com a indicació del fabricant és 
necessari activar l’interruptor SW2 i afegir una resistència de càrrega de 120Ω  
i ½W a la entrada del circuit receptor per limitar-ne la corrent d’entrada. Veure 
Fig. B.1. 
 
 

 
 

Fig. B.1 Connectivitat del OMRON V7 
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Donat que amb el protocol RS-422 s’utilitzen senyals balancejats (mode 
diferencial) es recomana l’ús de cable amb apantallament electromagnètic i fer 
la respectiva posada a terra per evitar interferències i/o errors de comunicació.  
 
 

 
 

Fig. B.2 Pont necessari per utilitzar RS485 en mode comú 
 
 

Per comunicacions de 2 fils en mode comú (RS-485) cal connectar els 
terminals com s’indica en la Fig.. B.2. 

 

B.2. Característiques tècniques del protocol Modbus 

Modbus va néixer l’any 1979 obra del fabricant de PLCs Modicon. Està basat 
en arquitectura servidor/client i la comunicació entre els nodes d’una xarxa 
Modbus es realitza mitjançant missatges. Els missatges són emmarcats o 
encapsulats per donar als clients una manera fàcil de descobrir el principi i el 
final d’un missatge. Hi ha 2 modes de transmissió bàsics, ASCII o RTU. 
Aquests modes defineixen la manera amb que els missatges Modbus són 
xifrats.  
 
L’inversor de freqüència OMRON V7 utilitza el format Modbus RTU. 
 
Taula B.1. Característiques tècniques del protocol Modbus 
 
  Modbus/ASCII Modbus/RTU 
Caràcters 0...9 i A...F Binari 0...255 
Control d'errors LRC CRC 
Missatge d'inici  ':' 3,5 caràcter de silenci 
Missatge de fi caràcters CR/LF 3,5 caràcter de silenci 
Espais en missatge 1 segon la durada de 1,5 caràcters 
Bit d'inici 1 1 
Bits de dades 7 8 
Paritat Parella/Senar o cap Parella/Senar o cap 
Bits de parada 1 o 2 1 o 2 
 

B.2.1. Modbus ASCII 
 
Tots els missatges són xifrats en valors hexadecimals, representats amb 
caràcters d'ASCII llegibles. Per a cada byte d’informació són necessaris dos 
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bytes de comunicació, ja que cada byte de comunicació només pot definir 4 bits 
en el sistema hexadecimal. El caràcter ':' s’utilitza per assenyalar el principi d’un 
missatge i cada missatge és acabat amb una combinació CR/LF (Carriage 
Return/Line Feed). 
 

B.2.2. Modbus RTU 
 

Usa la codificació binaria fent el missatge il·legible, però redueix la grandària de 
cada missatge i té més intercanvi de dades en el mateix espai de temps. Les 
dades es passen a format binari, on cada byte d’informació és xifrat en un byte 
de comunicació.  
 

B.2.2.1. Format de dades Modbus RTU 
 
Modbus/RTU utilitza els buits de temps de silenci sobre la línia de comunicació. 
Cada missatge ha de ser precedit per un buit de temps amb una longitud 
mínima de 3.5 caràcters. Si un receptor descobreix un buit d’almenys 1,5 
caràcters assumeix que es tracta d’un missatge nou i l’esborra. Veure Fig. 2.3. 
 
A continuació es descriuen l’encapsulat de trames Modbus RTU: 
 

• Slave address: Indica l’adreça de l’esclau, del 0 al 32, on 0 significa 
transmetre a tots els esclaus i s’utilitza per testejar els equips. 

 
• Function code: Codis (hexadecimals) que indiquen pre-instruccions als 

clients. Cada codi té la seva pròpia durada en nombre de bits, tant pel 
missatge de referència com pel de resposta. 

 
• Data: Codis que conjuntament amb el missatge de resposta rebut 

conformen la instrucció que ha d’executar l’esclau. La seva longitud 
també depèn del codi enviat. 

 
• Error check: Control d’errors mitjançant codis de redundància cíclica 

(CRC). 
 
 

 

        
 

Fig. B.3 Encapsulat dels missatges i senyalització de la trama Modbus RTU 
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B.3. Adreçament protocol Modbus 
 
L’adreçament es basa en l’assignació d’un nombre entre 1 i 32 per a les 
entrades (coils), les sortides (outputs) i els registres de manteniment (holding 
registers). Donat que els missatges d’adreçament entre el client i el servidor es 
compten del 0 al 9999 sempre cal restar una unitat a la adreça en el missatge. 
Per exemple, si volem llegir la sortida 14 cal especificar el valor 13 en la petició 
del servidor. 
 
 
Taula B.2.  Relació entre les adreces dels dispositius i les adreces Modbus 
 
Adreça del dispositiu Adreça Modbus Descripció 

1...32 adreça -1 Sortides 
10001...10032 Adreça - 10001 Entrades 
40001...40032 Adreça - 40001 Registres 

 
 
En Modbus RTU els codis de funció (function codes) es representen amb un 
byte. Els codis vàlids definits per l’estàndard Modbus van de 0 a 255. El 
dispositiu OMRON V7 treballa amb 3 codis de funció, el 03H (Reading 
holding register contents), el 08H (Loop-back test) i el 10H (Write in several 
holding registers). 
 
Les dades del missatge es composen d’una sèrie de bytes en combinació amb 
el nombre de registre que es vol llegir o escriure. També es retorna el CRC 
(codi de redundància cíclica) calculat per realitzar detecció d’errors.   



 Annex C. Terminologia de programació VISA                                                                                                                71

ANNEX C. TERMINOLOGIA DE PROGRAMACIÓ VISA  
 
Les funcions que es poden usar amb un recurs són operacions. El recurs 
també té variables, o atributs, que contenen la informació relacionada amb el 
propi recurs. 
 

• Recurs: Qualsevol instrument en el sistema, incloent ports sèrie o 
paral·lel.  

 
• Sessió: Cal obrir una sessió de VISA a un recurs per comunicar-se 

amb ell, similar a un canal de comunicació. Quan s’obre una sessió a 
un recurs, LabView retorna un nombre de sessió VISA, que és un 
nombre de referència únic a aquell instrument. Cal utilitzar el nombre 
de sessió en totes les funcions VISA subsegüents. 

 
• Descripció d’Instrument: Nom exacte del recurs. La descripció 

especifica el tipus d'interfície (GPIB, VXI, ASRL), l'adreça del dispositiu 
(adreça lògica o adreça primària), i el tipus de sessió VISA (Instrument 
ó esdeveniment).  

 
El descriptor d'instrument és similar a un nombre telefònic, el recurs és similar 
a la persona amb la que es vol parlar, i la sessió és similar a la línia telefònica. 
Cada crida utilitza la seva pròpia línia, i l’encreuament d’aquestes línies acaba 
en un error. 
 
 

 
 

Fig. C.1 Funció VISA Write 
 
 
La funció de la Fig. C.1 escriu el string o cadena de caràcters que hi ha en el 
buffer d’escriptura (write buffer), i ho fa en el dispositiu especificat pel nom de 
recurs VISA (VISA resource name). El camp dup VISA resource name retorna 
la mateixa cadena entesa com un duplicat del VISA resource name de la 
sessió, el que resulta de molta utilitat per programar funcions en cascada. El 
compte de tornada (return count) conté el nombre de bytes en realitat 
transferits a través del port. L'error in i l'error out son clusters i contenen la 
informació d'error. 
 
Sobre plataformes UNIX les dades s’escriuen sincrònicament. Sobre totes les 
altres plataformes ho fan de forma asíncrona.  
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Fig. 3.2 Funció VISA Read 
 
 

De forma recíproca VISA Read llegeix un nombre especificat de bytes (byte 
count) des d’un dispositiu també especificat per VISA resource name, en 
concret llegeix la cadena que conté el buffer de lectura (read buffer). 
 
VISA Read i VISA Write treballen amb qualsevol tipus d'instrument i son 
funcions idèntiques si s’utilitza GPIB ó comunicació sèrie. No obstant això, la 
comunicació sèrie requereix configurar paràmetres extra com ja s’ha vist 
anteriorment (senyalització, bits de dades, bit de paritat i bit ó bits de parada). 
És per això que caldrà inicialitzar el port sèrie mitjançant la funció VISA 
Configure Serial Port VI. 
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ANNEX D. ESTUDI D’ENGINYERIA INVERSA. 
INTERFÍCIE DE COMUNICACIONS SÈRIE 
DATALOGGER MultiLOG 
 
 

D.1. Introducció 
 
El MultiLOG presenta una problemàtica tècnica que ja va ser advertida abans 
de l’adquisició del hardware. Es tracta d’un producte OEM que incorpora un 
software propi amb les següents limitacions: 
 

1.- La comunicació entre els ports RS232 del MultiLOG i del maquinari 
servidor està encriptada, fet que impossibilita l’ús de llibreries VISA de forma 
directe. 
 

2.- El software del MultiLOG és un fitxer executable del tipus NE (New 
Exe File), que són executables per Windows que inclouen un robust encriptat 
del codi font i les seves llibreries. Aquest fet impossibilita utilitzar LabView com 
a intèrpret de DLLs mitjançant la funció call library function node. 
 
L’única solució viable és tractar de “copiar” amb LabView la serialització de 
bits que realitza el software del MultiLOG, és a dir, conèixer quina és la 
seqüència de bits emprada per fer una descàrrega de dades i tot seguit 
reproduir-la amb VISA i LabView. D’aquesta forma es podria prescindir del 
software del MultiLOG, fet que donaria molta mes potència i robustesa a la 
nostra aplicació.  
 
Per aquest propòsit és necessari l’ús de sniffers , programes que ens 
permeten monitoratge de tot el tràfic de dades que es produeix entre 
dispositius de comunicacions. 
 
 

D.2. Software i hardware de desenvolupament 
 
L’únic hardware necessari és el MultiLOG connectat a un port COM sèrie del 
maquinari servidor amb el seu respectiu conversor RS232 a USB si fos degut. 
 
El software emprat ha estat Serial Port Monitor v3.0, del fabricant Eltima. Es 
tracta d’un producte amb llicència que permet un ampli anàlisi de dades 
transferides pel port COM en codi hexadecimal i cadenes de caràcters. També 
fa una interpretació de les instruccions i els seus valors, i finalment permet 
mapejar en un historial tota la comunicació establida de principi a fi. 
 
Després de fer diverses adquisicions i correlar-les s’obtenen els paràmetres 
de connexió (velocitat de transmissió, bits de stop i paritat, banderes, etc) i 
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una cadena de caràcters que és l’encarregada de sol·licitar les dades del 
MultiLOG, veure línia 77 de la Fig. D.1. 
 
 

 
 

Fig. D.1 Captura d’una adquisició amb Eltima Serial Port Monitor v3.0 
 
 

Tot seguit és necessari reproduir aquesta cadena de caràcters amb VISA i 
LabView, tal i com veiem a la Fig. 4.2.  
 

 
 

Fig. D.2 Diagrama de blocs per a la comunicació amb el MultiLOG 
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Fig. D.3 Panell frontal corresponent a la Fig. D.2 
 
 
El panell de la Fig. D.3 ens permet inicialitzar el port sèrie amb els mateixos 
valors que el MultiLOG, i tot seguit escriure una cadena de caràcters 
mitjançant el control Write Buffer. Els indicadors Read Buffer i Return Count 
ens retornen la resposta del port COM del MultiLOG. 
 
 

D.2. Conclusions 
 
Per la elaboració d’una solució viable de la comunicació entre el MultiLOG i 
VISA s’ha comptat amb la col·laboració de National Instruments. En primer lloc 
van fer una recerca a les seves bases de dades d’algun VI anteriorment 
dissenyat per al MultiLOG d’OxyGuard (que en realitat es un datalogger del 
fabricant a.b.i.Data, veure apartat 2.1.1.1.2.1 del TFC). Aquesta recerca no va 
resultar positiva, i després de moltes proves infructuoses es va comptar amb 
el consell de Guillermo Prados, màxim responsable de l’àrea de vendes a tot 
el país i al qui agraïm la seva col·laboració desinteressada. 
 
Malauradament tots els assajos per comunicar el MultiLOG amb el maquinari 
servidor mitjançant VISA i enginyeria inversa han resultat negatius. Per tant es 
deixa oberta una possible solució a falta de seguir invertint en temps i 
recursos per al desenvolupament d’aquest tipus de solució. 
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ANNEX E. GUIA D’USUARI 
 

E.1. Introducció 
 
El sistema está dividit en tres parts:  
 

• Servidors que incorpora el sistema operatiu (Windows Server 2003) 
englobats dintre del IIS (Internet Information Server) que inclou web, 
correu electrònic i FTP. 

• Servidor LabVIEW (panells remots) 
• Servidor SQL (base de dades per al registre d’usuaris). 

 
Els protocols utilitzats són: 
 
HTTP  Hypertext Transfer Protocol (Web) 
SMTP  Simple Mail Transfer Protocol (Correu electrònic) 
FTP  File Transfer Protocol (Transferència de fitxers) 
 
IIS és l’acrònim de Internet Information Server, que és el servidor que 
incorpora Windows Server 2003. Té l’avantatge que permet administrar els 
sevidors web, correu i FTP en una sola aplicació. 
 
El lloc web són un conjunt d’arxius (*.aspx) que el servidor permet executar a 
peticions del client. Es troben desats en la carpeta arrel del lloc web. 
(C:\inetpub\wwwroot).  
 
SQL Server és un servidor de base de dades. En aquest cas la bases de 
dades s’utilitza per desar els noms d’usuari i les contrasenyes amb una potent 
encriptació. El lloc web valida als usuaris consultant aquesta base de dades. 
 
Tots aquests servidors han d’estar actius i en servei per a un correcte 
funcionament del lloc, en el segon capítol d’aquesta guia trobareu com es 
configuren. El tercer capítol detalla com executar l’aplicació dissenyada amb 
LabVIEW per a un correcte funcionament. 
 
 

E.2. Configuració dels servidors d’aplicacions 
 

E.2.1. Configuració Servidor Web 
 
La pàgina web està desada en una carpeta concreta del servidor, també 
anomenada carpeta arrel del lloc web. Mitjançant ISS s’administra el lloc, per 
obrir ISS seguiu Inicio  Herramientas administrativas  Administrador de IIS. 
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Fig. E.1. Programa de gestió dels servidors 
 
 

Comprovar que el servei Sitios Web predeterminado  estigui activat (Botó play 
en la barra d’eines). Per defecte el servidor està sempre per el port 80, que és 
el que s’utilitza per pàgines web (protocol HTTP). No canvieu aquesta 
configuració a menys que hi hagi algun problema a nivell d’Intranet. 
 
Per defecte IIS ha de mostrar l’aspecte de la Figura E.1. amb dues 
particularitats. BENQS52 (equipo local) és el nom host de l’equip on es va fer 
la captura, com Dirección IP. Cal assignar aquest camps amb el nom host del 
servidor.   
 
Si el servei està activat però no podeu obrir la web assegureu-vos que els 
arxius del lloc web (login.aspx, default.aspx, etc) es troben dintre de la carpeta 
arrel del servidor web “C:\Inetpub\wwwroot”. 
 
 

E.2.2. Configuració Servidor FTP 
 
El servei FTP és una mica particular, utilitza un nom d’usuari i contrasenya 
propi que no té res a veure amb el de la web. 
 
Abans de res assegureu-vos que el directori arrel és “C:\FTP”. LabVIEW 
treballa amb arxius d’aquest directori, si el moveu o no està ben assignat 
LabVIEW no trobarà arxius importants del sistema. 
 



 Annex E. Guia d’usuari                                                                                                                                                   79

FTP (File Transfer Protocol) funciona per defecte en el port 21.  De vegades el 
“firewall” de Windows dona problemes amb aquest port i és necessari obrir-lo 
manualment. 
 
Aneu al menú  Inicio  Panel de control   Firewall de Windows 
 
 

 
 

Fig. E.2. Excepcions del “firewall” de Windows 
 
 

Seleccioneu la opció “Agregar puerto” i afegiu el port 21 per al protocol TCP. 
Si tot i així el servidor FTP no funciona cal configurar-lo des de IIS. 
 
FTP utilitza comptes de Windows per validar als usuaris. Si voleu consultar, 
donar d’alta o eliminar un usuari seguiu la seqüència Inicio  Herramientas 
administrativas   Administración de equipos. Feu “click” en “usuarios”. 
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Fig. E.3 Usuaris del sistema operatiu 
 
 
Observeu que en la Figura E.3 hi ha un usuari validat  (ftpuserupc) per a 
utilitzar el servei FTP. La configuració és manual, si voleu crear un usuari nou 
feu “click” sobre la pestanya Acción  Usuario nuevo. Podreu editar un nou 
usuari amb nom i contrasenya. 
 
Per restringir l’accés als nostres arxius i que només accedeixin usuaris 
validats cal inhabilitar als usuaris anònims tal i com indica la Figura E.4. 
 
 

 
 

Fig. E.4 Propietats de El meu FTP . Permet inhabilitar usuaris anònims. 
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Fig. E.5 Lloc FTP de l’administrador IIS 
 
 
Assegureu-vos de tenir la carpeta “virtual” tal i com es pot observar en la 
Figura E.5. Si no existeix la carpeta o el lloc FTP cal crear-ne un de nou. 
Mitjançant el botó dret del “mouse” s’obre un desplegable amb la opció 
“Nuevo”, s’obrirà un assistent on cal indicar l’arrel del lloc FTP (C:\FTP) i crear 
una carpeta virtual amb la mateixa ruta. 
 
Els permisos per defecte són només de lectura. Es recomana no canviar 
aquesta configuració. De totes formes si es desitja es pot donar permís 
d’escriptura obrint el desplegable a sobre de l’usuari que es vulgui editar. 
 

 

E.2.3. Configuració Servidor SMTP 
 
 
SMTP és el protocol de correu electrònic. LabVIEW l’utilitza per notificar 
alarmes per Internet. El servei SMTP tambe té clients propis, i s’administren 
mitjançant un arxiu de text (C:\FTP\Varis\emails.txt). Només rebran alarmes 
els usuaris donats d’alta en aquest arxiu. Teniu un panell remot dintre de la 
pàgina web amb el que podeu gestionar aquest arxiu. 
 
Per defecte el port pel protocol SMTP és el 25. IIS disposa de servidor virtual 
SMTP, cal configurar-lo com es detalla a continuació: 
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Obrir Internet Information Server (IIS) des del menu “Inicio”, “Herramientas 
Administrativas” i “Administración de Internet Information Server (IIS)”. Tot 
seguit fer “click” sobre la icona “Propiedades” del servidor virtual SMTP. 
 
 

 
 

Fig. E.6 Propietats del servidor SMTP a IIS 
 

 
Afegim la IP del servidor en la pestanya “General” i tot seguit obrim la 
pestanya “Acceso” 
 
 

 
 

Fig. E.7 Propietats d’accés servidor SMTP 
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Els camps “Control de conexión” i “Restricciones de retransmisión” han de 
configurar-se amb la IP del servidor tal i com es mostra a continuació. 
 
 

 
 

Fig. E.8 Introduïr IP del servidor per donar permís a LabVIEW 
 

 
En el cas particular de la Figura E.8 s’ha utilitzat un portàtil com a servidor de 
prova, pel que la IP mostrada es només a mode d’exemple, en el laboratori cal 
indicar la IP privada del servidor.  
 
LabVIEW també necessita conèixer el servidor SMTP, pel que hi ha un arxiu 
de text en la ruta “FTP\Varis\SMTP Server.txt”  que inclou el nom o la IP de la 
màquina on s’allotja el servidor.  
 
Existeix també un fitxer de text en la ruta “FTP\Varis\emails.txt” que indica a 
LabVIEW les adreces de correu electrònic dels clients donats d’alta. Aquest 
arxiu es pot configurar de forma local (amb el bloc de notes de windows) o 
remota (amb el panell remot “Modificar clients.vi” dintre de la carpeta 
“Alarmes” del projecte amb LabVIEW). Modificar clients.vi és el panell que 
apareix quan els clients indiquen el ítem “emails” de la pàgina web, en el 
apartat d’alarmes.  
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E.2.4. Configuració SQL Server 
 
Inicieu SQL Server mitjançant l’eina SQL Configuration Manager mitjançant 
Inicio  Todos los programas  .Microsoft SQL Server  Herramientas de 
configuración  SQL Server configuration manager. Assegureu-vos que el 
servidor SQL està en execució. 
 
 

 
 

Fig. E.9 SQL Server Configuration Manager 
 
 

En la pestanya Configuración de red de SQL Server 2005 Protocolos de 
SQL Express assegureu-vos que el protocol TCP/IP i les canalitzacions amb 
noms es troben habilitats. 

 
SQL Server escolta pel por 1433 per defecte, si aquest port no està obert no 
podreu validar usuaris. Si heu revisat tota la configuració i no funciona poseu-
vos en contacte amb l’administrador de la xarxa per verificar que el port 1433 
del vostre servidor està obert a Internet. 
 
 

E.2.5. Configuració Servidor HTTP LabVIEW 
 
LabVIEW executa els panells remots de l’aplicació i els mostra als clients. Per 
activar el servidor LabVIEW cal obrir el projecte LABPEIXOS.lvproj i accedir al 
menú d’opcions. Veure Figura. E.10. 
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Fig. E.10 Accés a les opcions del projecte 
 
 
Tot seguit fer “click” sobre la opció Web Server: Configuration, tal i com 
s’indica en la Figura E.11. 
 
 

 
 

Fig. E.11 Configuració del servidor web de LabVIEW 
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L’únic requeriment és que el servidor IIS i el servidor LabVIEW donin servei 
HTTP per ports diferents. En aquest cas LabVIEW es comunica pel port 81 
per no entrar en conflicte amb IIS, que ho fa pel port 80. El directori arrel ha de 
contenir les pàgines HTML que mostren els panells remots. 

 

E.2.6. Administració d’usuaris del lloc Web 
 
Per donar d’alta o suprimir usuaris de la aplicació web cal utilitzar l’eina 
“ASP.NET  Web Site Administration Tool”, disponible des del programa Visual 
Studio 2005. Inicio  Todos los programas  Microsoft Visual Studio 2005  
Microsoft Visual Studio 2005. 
 
 

 
 

Fig. E.12 Ruta per executar l’administrador del lloc web 
 
 

Obrir el projecte de l’aplicació web, i des de la pestanya “Sitio Web”  
Configuración de ASP.NET obrir la eina per l’administració del lloc web tal i 
com es mostra en la Figura E.12. Per administrar usuaris accediu a la 
pestanya”Security” de l’administrador corporatiu. Veure Fig. E.13 
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Fig. E.13 Administrador corporatiu de ASP.NET. 
 

 

E.3. Execució de l’aplicació des del punt d’inici del Sistema 
OPeratiu 
 
Amb WIndows Server 2003 tots els servidors (web, correu, FTP i SQL) 
s’inicien correctament per defecte (un cop han estat configurats per primer 
cop). Cal però iniciar LabVIEW de forma manual. Podeu iniciar l’aplicació i si 
detecteu cap error de funcionament comproveu que les configuracions de IIS 
són correctes i que SQL Server està activat. 
 
Obriu QuicKeys. És el software per executar macros. Introduïu el següent codi 
d’activació: 1234. 
 
Obriu LabVIEW Inicio  Todos los programas  National Instruments  
LabVIEW 8.2  LabVIEW. 
 
Tot seguit obriu el projecte LABPEIXOS.lvproj. 
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Fig. E.14 Localització i ruta del projecte LABPEIXOS.lvproj 
 
 
En primer lloc cal definir el rellotge del sistema, el qual sincronitza tota 
l’aplicació i controla la velocitat d’actualització de totes les variables. Per fer-ho 
cal obrir el projecte LABPEIXOS.lvproj, tot seguit obrir Variables_Globals.vi i 
editar la variable global clock. Aquesta variable ve expressada en segons. 
L’aplicació en LabVIEW admet freqüències de mostreig molt altes, però es 
recomana no utilitzar mai valors inferiors a 300 doncs per aquesta aplicació 
seria malgastar recursos de forma innecessària i a més es podria produir un 
conflicte intern de hardware, doncs la velocitat màxima de l’aplicació ve 
imposada pel temps que es triga en fer una adquisició (descarregar i desar 
dades del MultiLOG), que amb la memòria plena és de 4 minuts 
aproximadament. És recomanable no tancar Variables_Globals.vi fins que tot 
el sistema estigui en marxa. 
 
No oblideu introduïr els limits per les alarmes automàtiques, ho podeu fer 
executant Control_limits_alarmes.vi. 
 
 
Important: clock engloba el període amb que el MultiLOG pren les mostres de 
les sondes. Es a dir quan programeu clock tingueu present que ha de tenir la 
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mateixa freqüència de mostreig del MultiLOG (Veure guia d’usuari del 
MultiLOG). 
 
 
Important: Degut a un “bug” desconegut del software VL100 (MultiLOG), 
aquest no executa macros si es troba minimitzat. Per tant no minimitzar mai 
macros de QuicKeys que s’estiguin executant de forma automàtica en el 
servidor. 
 
 
El MultiLOG té capacitat per 15000 mesures. Amb un clock de 5 segons 
podeu gravar fins a 21 hores, passat aquest temps les mesures noves 
esborren les antigues. El clock màxim admès per MultiLOG són 60 minuts, 
que permet gravar fins a 250 hores. Per emmagatzemar més temps del 
permés pel MultiLOG cal desar i substituir l’arxiu de mesures que desa 
LabVIEW (C:\FTP\Mesures\mesures.txt) per un de nou, també es pot fer 
mitjançant el software del MultiLOG. 
 
Els VIs (Instruments Virtuals) es poden diferenciar en 2 tipus per la seva 
funcionalitat. N’hi ha que són panells remots (els que obriu amb la web) i n’hi 
que són funcions internes del programa. 
 
 

E.3.1. VIs carregats en memòria 
 
Els panells frontals que alhora son panells remots necessiten trobar-se 
carregats en memòria per poder-se executar de forma remota. LabVIEW 
presenta un missatge d’error en l’explorador del client si no troba l’instrument 
virtual carregat en el servidor. 
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Fig. E.15 Llistat del VIs  que cal mantenir sempre carregats en memòria 
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E.3.2. VIs en execució contínua 
 
 
LLAÇ DE CONTROL.vi és l’encarregat de fer la adquisició de dades, per tant 
també cal que es trobi en execució permanent. 
 
ESTATS AGRUPATS.vi necessita executar-se contínuament per actualitzar 
les alarmes, notificar-les per e-mail i gravar el registre d’alarmes quan s’en 
produeix alguna. Aquest registre s’anomena Registre d’alarmes.txt en la ruta 
“C:\FTP\Registres”.  
 
 

 
 

Fig. E.16 Detall dels VIs en execució contínua del projecte LABPEIXOS.lvproj 
 
 
Quan arrenca l’aplicació és normal rebre una alarma, doncs l’estat inicial del 
sistema provoca que entre la primera i la segona iteració es registri un canvi 
d’estat, fet que provoca una alarma. Per evitar problemes es recomana 
executar Llaç de Control.vi en primer lloc i tot seguit ESTATS AGRUPATS.vi. 
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TAULA D’ACRÒNIMS I ABREVIACIONS 
 

ADSL  Asymetric Digital Suscriber Line NE New-exe style  
API  Autòmat Programable Industrial NRZ Non Return to Zero    

ASP  Active Server Pages  NTSC National Television System Commitee 

CCIR  
International Radio Consultative 
Committee OEM Original Equipment Manufacturer 

CGI  Common Gateway Interface  OLE Object Link Embedded 
CIL  Compatible Intermediate Language OPC OLE for Process Control 

DAQ  Data Adquisition Device  PAC Programmable Automation Controller 
DLL  Dynamic Link Libraries  PAL Phase Alternating Line 
DSC  Datalogging and Supervisory Control PDA Personal Digital Assistant 
DTC  Data Communications Equipment PLC Programmable Logic Controler 
DTE  Data Terminal Equipment  PVC PolyVinyl Chloride  
EIA  Electronic Industries Alliance  RAM Random Acces Memory 

EPSC 
Escola Politècnica Superior de 
Castelldefels RDBM Base de dades relacional 

ESAB  
Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona RTU Remote Terminal Unit 

FIFO  First Input First Output.  SCADA Supervisory Control and Data Adquisition 
FPGA  Field Programmable Gate Array SDI12 Serial Data Interface at 1200 Baud 

FTP  File Transfer Protocol  SMTP Simple Mail Transfer Protocol 
GPIB  General Purpose Instrumentation Bus SSL Secure Socket Layers 

HMI  Human Machine Interface  SQL Structured Query Language 

HTML  HyperText Markup Language  USART
Universal Sincronous/Asincronous Receiver 
Transmitter 

ICM Institut de les Ciències del Mar USB Universal Serial Bus  

IDE  Integrated Development Environment VHDL
(Very High Speed Integrated Circuit)  
Hardware Description Language 

IEEE  
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers VI Virtual Instrument 

IIS  Internet Information Server  VISA
Arquitectura de Programació 
d'Instruments Virtuals  

LabVNC  
Virtual Networking Computing for 
LabVIEW   VXI VME eXtensions for Instrumentation 

LAN  Local Area Network  WAN Wide Area Network 
LSB  Bit menys significatiu  XHTML eXtensible Hypertext Markup Language  
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