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1.1

Motivacions, objectius i abast
Motivació

La motivació d'aquest projecte resideix en dissenyar un sistema d'adquisició de dades
capaç de complir certes prestacions que els equips comercials no són capaços d'oferir.
Donat que les dades que es volen adquirir s'originen en una gran quantitat de sensors,
concretament 9 sensors de pH o potencial redox i 3 sensors de temperatura, i tenint en
compte que els equips comercials disposen de 1-4 entrades, serien necessaris un mínim
de 3 aparells. Aquest punt suposa un greu inconvenient, ja que els experiments es volen
realitzar en l’interior d’una cambra d'atmosfera controlada, amb importants limitacions
d’espai. També s'ha de tenir en compte que el preu d'adquirir els aparells comercials és
molt elevat i d'aquesta forma al voler un únic aparell el preu d'aquest es redueix molt
considerablement. Finalment, per tenir control sobre tots els equips comercials s'hauria de
dissenyar un software capaç de controlar-los a tots, d'aquesta mateixa forma el software
dissenyat per controlar un únic aparell és més simple i ofereix més flexibilitat a l'hora de
programar-lo.

1.2

Objectius

L'objectiu general d'aquest projecte és realitzar un aparell per fer lectures de pH i de
potencial redox, monitoritzant experiments en el laboratori del CTM Centre tecnològic amb
uns criteris de qualitat mínims, realitzar un programa amb el qual es capturin les dades i
poder tenir accés a aquestes dades via remota. L’entorn desenvolupat ha de ser amigable
i intel·ligible a l'hora de visualitzar les dades per pantalla, per tal de comprendre
ràpidament el que està passant dintre del reactor amb una certa velocitat.
Independentment de l'experiment objectiu que es vulgui realitzar, l'aparell a dissenyar per
monitoritzar a temps real ha de tenir 9 canals on aniran connectats els elèctrodes de pH
i/o de potencial Redox, segons com es configuri, més tres canals per al seguiment de la
temperatura. D'aquesta forma, el circuit, pot adaptar-se a qualsevol experiment que es
vulgui realitzar.
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Referent al programa encarregat d'adquirir les dades i guardar-les s'han de contemplar
diferents subprogrames. El primer contempla tant la configuració del muntatge
experimental com la calibració dels elèctrodes. El segon programa permet visualitzar els
canals tant en petits períodes de temps, com tenir un registre històric de tot l'experiment o
finalment, poder veure canals en contraposició uns amb els altres. El tercer i darrer
programa permet emmagatzemar els punts adquirits, és a dir els valors que es vagin
extraient de l'evolució de l'experiment, en funció d'un paràmetre que es podrà modificar,
aquest determinarà el període de temps que trigarà en adquirir un punt i el següent.
Per finalitzar l'últim objectiu és poder tenir accés al l'evolució en temps real del experiment
i a les dades d'aquest des de qualsevol lloc del món, on es disposi d'un ordinador amb
connexió a Internet i accés a la VPN del CTM Centre Tecnològic.
Un altre punt important a destacar, és que aquest projecte ha tingut una etapa final de
posta en marxa, per tal de calibrar el sistema i garantir que un cop instal·lat i col·locat en el
laboratori respon perfectament a les especificacions demanades. En aquest apartat
segurament s'haurà de realitzar algun ajust del programa.

1.3

Abast

Pel que fa al abast, en aquest projecte no és pretén fer cap experiment, només és desitja
realitzar una eina amb la qual es pugui fer el seguiment de l'experiment, les dades que
s'aportin a aquest treball seran únicament per demostrar la fiabilitat de la eina i no per
extreure conclusions de l'experiment en curs.
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Introducció

2.1

Explicació dels experiments a monitoritzar

L'aplicació inicialment prevista per l’aparell és per monitoritzar dos tipus d'experiments,
denominats respectivament termodinàmics i cinètics.

•

Els experiments denominats termodinàmics, de forma molt resumida, consisteixen
en fer el seguiment del pH, del potencial redox així com d’altres paràmetres
químics, fins arribar a l’estat estacionari. Assolit aquest punt s'introdueix una
pertorbació externa i s'aplica l'estudi de la resposta del sistema fins a tornar a
arribar a l'altre estat estacionari.

•

En els experiments cinètics, es vol determinar l'evolució temporal del sistema en
funció de la concentració d’oxidant posada inicialment.

En tots dos experiments dos dels paràmetres a estudiar són el pH i el potencial Redox.
Aquests es mesuren mitjançant elèctrodes de pH i elèctrodes de Redox (per més
informació sobre aquest elèctrodes consultar l'apartat 3.1.1.1 i 3.1.1.2 d'aquest projecte).
S'ha de tenir en compte que la durada d'un experiment termodinàmic és molt superior al
d'un cinètic, ja que la duració aproximada es de tres mesos i una setmana
respectivament.

2.2

Marc del projecte Recosy

El projecte que es realitza està emmarcat en el projecte Europeu anomenat Redox
Controlling Systems (Recosy), pertanyent al 7º Programa Marc de l’Euratom.
Aquest projecte, amb una durada de 4 anys (2008-2012), es porta a terme per diferents
laboratoris d'investigació i universitats europees, tenint un total de 32 centres
d'investigació pertanyent a 13 països diferents.
La finalitat del projecte és la millora en la comprensió dels fenòmens redox que controlen
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la mobilitat a llarg termini dels radionúclids (àtoms amb nucli inestable)

durant la

disposició final dels residus nuclears. D'aquesta manera es desenvoluparan eines que
permetin aplicar els resultats obtinguts en els exercicis de seguretat PA (Performance
Assessment) i en cas necessari poden influir en la redefinició del Cas Base.
Dit d'una altra forma, els objectius són proporcionar una interpretació millorada del
potencial redox en tots els sistemes rellevants de l'amfitrió-roca per ser utilitzat dins de
cassos d'Avaluació de la Seguretat dels repositoris de residus nuclears.
Pel que fa al nostre cas, en el CTM els principals sistemes d'interès són els sulfurs de
ferro com la pirrhotita.

2.3

Especificacions electròniques

L'equip a desenvolupar a de constar de 9 canals per poder llegir tant sondes de pH com
sondes de Redox (amb la possibilitat d'intercanviar-los entre ells). Addicionalment es
requereixen tres sondes de temperatura independents, ja que està planificat l'ús de tres
reactors en paral·lel per poder llegir la temperatura de cada mostra a estudiar.
Per poder satisfer els criteris de qualitat requerits de 0,1mV (en les lectures de pH i de
potencial Redox) serà necessari tractar la senyal adquirida, aquest tractament consisteix
en filtrar el senyal, per tal de minimitzar el soroll i així assolir les condicions demanades.
Aquest punt és necessari, ja que els elèctrodes tenen característiques electròniques molt
adverses i per aquest motiu no seria possible connectar-los directament a la tarja
adquiridora de dades.
La captura de dades és la part més delicada del projecte, donat que és la que s'ocupa de
transformar el senyals dels elèctrodes en els valor de pH i de potencial Redox (elèctrodes
de pH i elèctrodes de potencial redox).
La primera característica que ha de tenir el nostre sistema electrònic és que ha de poder
fer un apantallament davant de l'alta impedància de sortida dels elèctrodes, que és de
l'ordre de centenars de MΩ.
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2.4

Especificacions de software

El llenguatge de programació per aquest projecte ja es va fixar només començar, aquest
és LabVIEW de National Instruments, amb el qual ja s'havien realitzat projectes previs i
amb el qual jo tenia suficients coneixements per desenvolupar un projecte.
L'apartat de Software està dividit en tres subprogrames, configuració, captura i
visualització.
En el programa de configuració es defineix el sistema experimental, és a dir com estan
connectats els canals de l'aparell de mesura i de quin tipus de sensor es tracta, d'aquesta
forma el sistema és totalment flexible. Dins de la configuració de l'aparell de mesures
també disposa d'uns tags per poder calibrar el sistema, tant pels elèctrodes com per
l'electrònica, d'aquesta forma es corregeix l'error que aporten. Finalment disposa d'una
última aplicació que consisteix en visualitzar tota la configuració i calibració per tal
informació introduïda durant la configuració i calibració és correcte.
El programa de captura tindrà la finalitat d'adquirir les dades que es llegeixen per la
targeta adquiridora de dades. Donat que el temps de mostreig no és un criteri rellevant a
l'hora d'adquirir dades, el que es farà és realitzar un filtratge fent la mitja dels últims punts
capturats.
La forma de guardar les dades consisteix en un arxiu on es guardarà una taula amb les
dades mostrades, aquest inclourà tan l'instant en el qual s'han capturat les dades, el valor
real de la captura de cada canal, el valor tractat de la captura de cada canal i l'increment
de temps des de que va començar l'experiment.
El programa de visualització de dades té dues funcions bàsiques, mostrar per pantalla les
dades que s'adquireixen d'una forma entenedora i guardar-les en un arxiu que es podrà
exportar a algun programa de tractament de dades per tal de poder-les manipular.
El programa de visualització està subdividit en tres subprogrames, temps real, històric i
contraposició o comparativa.
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El primer programa (captura en temps real) ha de consistir en un gràfic per canal i que es
visualitzi l'evolució en temps real d'aquests dades, en períodes de temps modificables,
que es podrà anar modificant a gust dels usuaris del programa i d'aquesta forma es podrà
tenir un control de com evoluciona l'experiment en diferents períodes de temps.
La segona forma de visualitzar les dades adquirides també consisteix en un gràfic per
cada canal on es mostrarà l'històric de cada canal des de el primer moment del
experiment, els punts que es mostrin seran els punts que es vagin guardant en la
memòria del ordinador per després tractar-les.
Finalment la última visualització de les dades consisteix en un únic gràfic on és
visualitzaran quatre canals, aquest seran selecionables, aquests inclouran els punts en
temps real del primer gràfic més les dades adquirides per ser guardades del segon gràfic,
la funcionalitat d'aquest últim gràfic resideix en poder fer comparatives de canals,
d'aquesta forma es disposa d'un gràfic de dimensions més gran i per tant on es podran
veure millor els detalls i les evolucions dels canals contraposant-los els uns amb els altres.
Per comunicar el programa de calibració amb el mòdul de visualització i el mode
d'adquisició, es crearà un arxiu en format XML el qual contindrà tota la informació de la
configuració dels canals i els valors per corregir els error induïts per factors externs.
Per comunicar el programa d'adquisició i el programa de visualització el que es crearà son
unes memòria FIFO (first in first out) molt utilitzat en LabVIEW, anomenades FGV
(functional global variable), que funcionaran a mode de túnel per tal de crear una
comunicació fluida d'informació.

2.5

Especificacions de comunicacions

Finalment s'ha de donar la possibilitat de poder accedir a l'experiment des de un lloc situat
fora del laboratori del CTM, per poder realitzar aquest accés només s'haurà de disposar
d'un ordinador amb connexió a la xarxa publica (Internet) i tenir els permisos necessaris
per poder accedir a la VPN de CTM.
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Material

En aquest apartat es definiran els materials que seran necessaris per a realitzar la lectura
de dades del experiment químic, també s'inclouran les eines per la captura i tractament de
les dades i diferents muntatges que es poden realitzar amb aquests components.

3.1

Sistema experimental

Els dispositius que es fa servir en l'experiment són bàsicament els elèctrodes de pH, de
potencial Redox i de temperatura, que ens donaran la informació de la evolució de la
solució de dins del reactor.
Referent a tot els elèctrodes que es descriu a continuació, s'ha de comentar que és un
material amb el qual està treballant el CTM i d'aquesta forma no s'ha pogut triar. Per
capturar les mesures dels elèctrodes fan servir uns pH-metres amb un sol canal, això vol
dir que si es vol monitoritzar 9 sondes serien necessaris 9 pH-metres, això comporta uns
inconvenients que són els que es volen corregir (molt espai degut a tenir molts aparells,
gran connectivitat degut a tenir molts aparells i al necessitar tans aparells el preu de tot
l'equip és molt alt).

3.1.1

Elèctrodes

Els elèctrodes que fem servir són sensors capaços de transformar magnituds químiques
en magnituds elèctriques, en el nostre cas treballarem amb tres sensors diferents. Tots
ells es caracteritzen per establir relacions lineals entre el potencial elèctric subministrat i la
magnitud física a estudiar.
3.1.1.1

pH

Per determinar l'acidesa o basicitat d'una solució n'hi ha prou de conèixer la concentració
d'ions H3O+. Això es defineix amb el pH, que és el logaritme decimal, canviat de signe, del
valor numèric corresponent a la concentració dels protons:
pH = - log[H3O+]
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Per tal de fer mesures de pH necessitem l'elèctrode de pH que és un sensor
electroquímic. Aquest està format per un elèctrode indicador, elèctrode de referència, un
electròlit conductor.

Fig. 1: elèctrode
L'elèctrode de referencia ha de presentar un valor constant del potencial independentment
del valor del pH de la solució a estudiar i de las condiciones de la mesura. L'elèctrode
indicador per la seva banda, ha de respondre únicament a l'activitat dels ions H + de la
dissolució, tenint en compte que la temperatura també influeix. D'aquesta forma per
extreure el potencial s'ha de fer una lectura en mode diferencial entre l'elèctrode de
referencia i l'elèctrode indicador, que en el cas del pH el més habitual i utilitzat en el marc
del present projecte és l’anomenat elèctrode de vidre.
La diferencia de potencial que es produeix entre els elèctrodes de la sonda de pH ve
definida per l'equació de Nernst, que s'ha de desenvolupar així:

E=E 0−

RT [ R ed ]
ln
nF
[Ox]

on:
•

E: potencial generat

•

Eo: potencial de simetria

•

R: constant universal dels gasos

•

T: temperatura absoluta

•

n: número d'electrons intercanviats

•

F: constant de Faraday
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D’aquesta forma es pot veure que la resposta de l'elèctrode de pH dpèn unicament de la
temperatura, ja que en el cas dels protons n és 1.
A la Fig. 2 podem veure com respon el potencia (mV) en funció del pH i de la temperatura.

Fig. 2: Gràfica de mV/pH en funció de la temperatura
En el nostre experiment en concret hem fet servir l'elèctrode de pH de la casa Crison,
concretament el model 52 21.
Aquest elèctrode està englobat en la modalitat de “Elèctrodes per medis difícils”, això vol
dir que aquest elèctrode està pensat per que resolgui els problemes més freqüents o
inesperats que apareixen en les mesures de pH.
Les seves característiques són (extretes del catàleg de Crison) :
•

Una membrana cilíndrica amb vidres i això aporta una resposta molt ràpida a les
lectures realitzades.

•

Un sistema de referència encapsulat.

•

Un diafragma esmerilat per tal de fer un bon contacte amb la mostra a estudiar.
Apart ofereix un flux constant de electròlits i la obturació d'aquest és pràcticament
impossible.

•

Està limitat a treballar en un rang de temperatures acotat, a temperatures inferiors
a 60 ºC i superiors a 0 ºC.

•

Com a electròlit intern s’ha utilitzat el Crisolit V, format per KCl + tilosa. La
presència de tilosa fa augmentar la viscositat del mateix disminuït el consum
d'electròlit, requeriment imprescindible pels experiments termodinàmics (per més
informació mirar l'apartat 2.1 d'aquest projecte)
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Les seves especificacions tècniques són:
Taula 1: Característiques del sensor de pH model 52 21 de la casa Crison
Característiques

52 21

Escala de pH

0 .. 12

Temperatura de treball

0 .. 60 (ºC)

Element de referència

Cristalls de Ag/AgCl encapsulats

Diafragma

Esmerilat

Electròlit

CRISOLYT V

Material del cos

Vidre

Sensor de temperatura

-

Connector

S7

Les dues imatges següents són:
Fig. 3: Dibuix representatiu de la forma del elèctrode de pH 52 21 de la la casa
Crison, on es pot apreciar el tipus de connector (S7), les mides que te l'elèctrode .
Fig. 4: Dibuix representatiu de la punta del elèctrode de pH 52 21 de la la casa
Crison, on es pot veure la forma del diafragma.

Fig. 4: Punta del elèctrode 52 21

Fig. 3: Dibuix del elèctrode 52 21
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3.1.1.2

Potencial Redox

Per mantenir el balanç de càrregues en un sistema, sempre que una espècie química
(àtom, molècula o ió) guanyi electrons, n'hi ha d'haver una altra que, simultàniament, els
perdi. En la reacció global, anomenada reacció redox, el nombre d'electrons guanyats per
l'oxidant és igual al nombre d'electrons perduts pel reductor.
Les substàncies amb potencials redox més negatius, tenen major tendència a cedir
electrons que les substàncies amb potencials redox menys negatius o positius, d'aquesta
forma amb l'intercanvi d'electrons es produeix la diferencia de potencial. El potencial redox
d’una solució es defineix com l'activitat dels electrons en el sistema i també es regenta
segons la equació de Nernst. Per mesures de potencial redox no existeix una escala
absoluta, les mesures que s'obtenen es reporten respecte escala hidrogen, aquestes es
mesuren en mode diferencial entre l'elèctrode indicador i un de referència.
Pel que fa al nostre experiment, realitzem les mesures de Potencial Redox utilitzant dos
elèctrodes indicadors diferents, un de platí i un d'or.
S'han utilitzat els elèctrodes de la casa Crison 5262 i 5269 de Pt i Au respectivament. La
configuració d'aquest elèctrode, diafragma, electròlit i elèctrode de referència són anàlegs
a l'elèctrode de pH descrit anteriorment. En el cas del Au, es recomanat en el cas de voler
mesurar mostres que continguin Cr i/o Fe.

Taula 2: Característiques del sensor de redox model 52 61 i 52 69 de la casa Crison
Característiques

52 61

52 69

Escala de mesura

∓2000 mV

∓2000 mV

Metall indicador

Pt

Au

T. de treball

0 .. 60

0 .. 60

Sistema de referencia

Ag/AgCl encapsulat Ag/AgCl encapsulat

Diafragma

esmerilat

esmerilat

Electròlit

CRISOYT V

CRISOYT V

Material del cos

vidre

vidre

CRISOYT
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La Fig. 5 correspon a l'elèctrode de Redox model 52 62 i 52 69.

Fig. 5: Dibuix del elèctrode 52 62 i 52 69

3.1.1.3

Temperatura

Els RTD (resistance temperature detectors o resistive thermal devices) són sensors de
temperatura resistius. En ells s'aprofita l'efecte que té la temperatura en la conducció dels
electrons perquè, davant un augment de temperatura, hagi un augment de la resistència
elèctrica que presenten. Aquest augment ve expressat com:
R= R0 [1AT BT 2−100CT 3CT 4 ]
on:
•

R és la resistència a una temperatura de TºC

•

R0 és la resistència a 0ºC

•

T és la temperatura
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Aquest efecte sol aproximar-se a un sistema de primer o segon ordre per a facilitar els
càlculs. Els sensors RTD solen anar associats a muntatges elèctrics tipus “Pont de
Wheatstone”, que responen a la variació de la resistència elèctrica per efecte de la
temperatura per a originar un senyal analògic de 4-20 mA. que és el què s'utilitza en el
sistema de control corresponent com senyal de mesura.
Un tipus molt comú de RTD són les Pt100 o Pt1000. Aquests sensors deuen el seu nom al
fet d'estar fabricats de platí (Pt) i presentar una resistència de 100ohms o 1000ohms
respectivament a 0ºC. Són dispositius molt lineals en un gran rang de temperatures, pel
que sol expressar-se la seva variació com:
R= R0⋅1a T a−T 0a 
on:
•

Tª0 és una temperatura de referència.

•

R0 és la resistència a aquesta temperatura.

•

α és el coeficient de temperatura de l'element en qüestió.

En el nostre cas el sensor de temperatura que fem servir és l'elèctrode 55 31 de la casa
Crison.
Aquest presenta una sèrie de característiques, es tracta d'una Pt 1000, amb una
resistència de 1000Ω a 0ºC i un coeficient de de temperatura de 3.85 Ohm/ºC. Amb un
error de mesura inferior a 0.3ºC. Aquesta sonda d'immersió en vidre te un cos de vidre
pyrex, el que comporta una resposta molt ràpida.

Taula3: Característiques del sensor de temperatura model 53 31 de la casa Crison
Característiques

53 31

Tipus de sensor

Pt 1000

T. de treball (ºC)

-20 .. 150

Error de mesura

≤ 0.3 ºC

Connector

telefònic

Material del cos

vidre
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La Fig.6 mostrada a continuació és el dibuix del elèctrode de temperatura de la casa
Crison amb model 53 31, on es pot apreciar el tipus de connector RJ45

Fig. 6: Dibuix del elèctrode 53 31

3.1.1.4
3.1.1.4.1

Calibració
Calibració electrònica

De la mateixa forma que es fa una calibració als elèctrodes, també és necessària una
calibració per l'equip de mesures.
Per realitzar aquesta calibració el que es fa és determinar la mesura del potencial amb
patró de pH 7.0 (0 mV) utilitzant diferents elèctrodes per cada canal. Es constata que la
resposta es deguda al canal de mesura més que no pas del elèctrode, i per tant el valor
promig obtingut s’utilitza per determinar la correcció electrònica del canal.
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Amb l'aparell comercial obtenim l'error de l'elèctrode i verifiquem el seu bon funcionament,
que serà la lectura que fem, ja que al fer servir mostres de pH 7 el valor teòric és 0mV , i
com que d'un aparell de mesures comercial és inferior al 0,1%, per tan podem dir que és
inapreciable, seguidament amb el mateix elèctrode fem la mesura amb el nostre aparell
en la mateixa solució, i anem realitzant l'experiència per cada cada canal, un cop fets tots,
escollim un parell d'elèctrodes més i ho tornem a realitzar
Els resultats obtinguts són:
Per l'aparell comercial:
Elèctrode A (V) Elèctrode B (V) Elèctrode C (V)
-0,0028
0,0100
-0,0021

Per al nostre aparell:
Canal Elèctrode A (V) Elèctrode B (V) Elèctrode C (V)
1
-0,0790
-0,0820
-0,0750
2
-0,0820
-0,0860
-0,0770
3
-0,0310
-0,0260
-0,0280
4
-0,0680
-0,0710
-0,0640
5
-0,0340
-0,0360
-0,0350
6
-0,0650
-0,0600
-0,0550
7
-0,1000
-0,1060
-0,0960
8
-0,0810
-0,0820
-0,0750
9
-0,0750
-0,0780
-0,0710

Apliquem la calibració:
Offset = Valorpropi - Valorcomercial – Valorpatro

Canal Offset A (V) Offset B (V) Offset C (V) Media
1
-0,0762
-0,0920
-0,0729 -0,0804
2
-0,0792
-0,0960
-0,0749 -0,0834
3
-0,0282
-0,0360
-0,0259 -0,0300
4
-0,0652
-0,0810
-0,0619 -0,0694
5
-0,0312
-0,0460
-0,0329 -0,0367
6
-0,0622
-0,0700
-0,0529 -0,0617
7
-0,0972
-0,1160
-0,0939 -0,1024
8
-0,0782
-0,0920
-0,0729 -0,0810
9
-0,0722
-0,0880
-0,0689 -0,0764
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3.1.1.4.2

Calibració d'elèctrodes

En tota mesura química, es necessari calibrar l’aparell de mesura en les condicions més
properes possibles a les condicions en que es desenvoluparan les mesures.
En el cas d’un pH-metre, l’element més important a calibrar és l’elèctrode, ja que el seu
potencial d'asimetria i la sensibilitat de l'elèctrode van canviant amb el temps. Per altre
banda, un temps de resposta molt elevat també es indicatiu del malfuncionament del
mateix.
D’aquesta forma per a cada parell canal-electrode es determinaran:

•

Potencial d'asimetria: mV generats per un elèctrode al ser submergit en un tampò
de pH 7.

•

Pendent: Resposta de l'elèctrode expressada en mV per unitat de pH. La pendent
teòrica de l'elèctrode a 25ºC és 59.16 mV/mH.

•

Sensibilitat: És l'expressió de la pendent de l'elèctrode en termes relatius. S'obté
dividint el valor real de la pendent pel valor teòric i s'expesa en %.

El mètode que es fa servir per calibrar l'elèctrode consisteix en introduir l'elèctrode en
mostres patró (per pH 4.0, 7.01 i 9.21 a 20 ºC i pel potencial redox a 220mV i 468mV), i
determinar els valors anteriors per cada elèctrode. Donat que no s’ha implementat el
programa per realitzar les calibracions de forma automàtica aquestes es realitzen a part,
utilitzant un programa de tractament de dades tipus excel.

3.2

Electrònic

El material electrònic que s'explicarà a continuació correspon al conjunt d'elements que
s'han fet servir per a realitzar la placa de condicionament de senyals, on van connectats
els elèctrodes i es tracta les senyals que subministren aquest per tal que la

tarja

d'adquisició les rebi ja amb les condicions adequades.
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3.2.1

Resistències i condensadors

Les resistències que s'utilitzaran en aquesta tarja (placa de condicionament de les senyals
elèctriques) poden arribar a dissipar una potencia de 0.25W, un altre paràmetre a tenir en
compte és la tolerància d'aquestes, que ha de ser inferior al 1% ja que d'aquesta forma
podem garantir que els filtres que dissenyem, els amplificadors inversors, els seguidors,
etc. tinguin una resposta lo més semblant a la resposta teòrica.
Pel que fa als condensadors que s'utilitzaran, són d'una capacitat força elevada, d'aquesta
forma es necessitaran de tantali, ja que aquests material ofereix una alta capacitat en un
encapsulat de petites dimensions.

3.2.2

Amplificador operacional

L'amplificador operacional és un component molt comú dintre de la electrònica, aquest
disposa de certes característiques que s'han de conèixer prèviament a fer-lo servir en
muntatges electrònics.
La representació típica de l'amplificador operacional és:

Fig. 7: Amplificador Operacional

Les seves característiques bàsiques són:

•

Aquest aparell requereix alimentació per poder funcionar, aquesta alimentació ha
de ser simètrica , d'aquesta forma (i amb valors típics) pren valors de +15V per a
la alimentació positiva i -15V per la alimentació negativa.

•

Disposa de dues entrades, l'entrada + i l'entrada -. Totes dues tenen una
impedància d'entrada pràcticament infinita.
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•

Disposa d'una única sortida amb una impedància de sortida molt pròxima a zero.

•

Les tensions de sortida es veuran limitades per la tensió d'alimentació. Això vol dir
que si per qualsevol motiu la sortida hagués de prendre un valor de tensió superior
a la alimentació positiva o inferior a la alimentació negativa no podria subministrarla i la sortida prendria el valor d'alimentació, llavors es considera que l'amplificador
està saturat.

•

Sense realitzar qualsevol muntatge avançat amb l'amplificador el valor de sortida
pren per valor l'equació següent:
Vout=G⋅Vi p−Vi n

En el nostre cas farem servir l'amplificador operacional TL084, aquest integrat incorpora
en el seu encapsulat 4 amplificadors.

Fig. 8: Encapsulat d'un AO

3.2.2.1

Muntatges

En aquest apartat definirem els muntatges avançats per a un amplificador operacional.
Aquests muntatges són els que es faran servir per a realitzar els diferents blocs de la
placa electrònica.
3.2.2.1.1

Amplificador inversor

El muntatge de l'amplificador inversor té com a finalitat amplificar un senyal d'entrada en
proporció al valor de guany del circuit. Aquest guany és de signe contrari, és a dir tindrà
com a valor un valor negatiu, i com a valor absolut valdrà el quocient de les dues
resistències.
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El valor de sortida del circuit seguirà l'equació següent:

Vout =

−Vi×R1
R2

Fig. 9: Amplificador inversor
3.2.2.1.2

Seguidor

El seguidor es un muntatge que el que permet es apantallar respecte les grans
impedàncies d'entrada. La propietat més significativa d'aquest és el de donar per la
sortida de l'amplificador un valor idèntic al valor d'entrada, d'aquesta forma podem
introduir sense modificar el circuit original un segon circuit el qual no afectarà al primer.
L'equació que segueix és la següent:
Vout =Vi

Fig. 10: Seguidor

3.2.2.1.3

Filtre de segon ordre

El filtre del circuit és un muntatge que respon a la freqüència del senyal d'entrada. La
principal característica és que atenua molt significantment (pràcticament la pot anular) les
freqüències que es trobin en el rang de anulació.
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Els paràmetres bàsics del filtre de segon ordre són:
•

El guany, és el coeficient per al qual és multiplicarà l'entrada, s'ha de tenir en
compte que el guany és de valor negatiu.
Aquest es calcula a partir del coeficient de dues resistències.

•

El coeficient d'esmorteïment, aquest paràmetre defineix la qualitat del filtre en la
freqüència de tall.
Aquest es calcula en funció de varies resistències i condensadors del circuit.

•

La freqüència de tall, és el paràmetre que indica a partir de quina freqüència és vol
començar a atenuar les freqüències de major magnitud.
Aquest es calcula en funció de varies resistències i condensadors del circuit.

•

L'ordre del filtre, és el guany d'atenuació que reben les freqüències en funció de la
de la pròpia freqüència de cadascun dels senyals.
Aquest paràmetre no és ajustable donat que el filtre que dissenyem te una pendent
fixada a -2.

Les equacions que defineixen els paràmetres anteriors són les següents:
GBp=

−R3
r1

1
= C1 x C2 x R2 x R3
2π x fo
1
1
1
C2xR2xR3x    
R1 R2 R3
ξ=
2xζ
1
ξ=
=q [dB]=20 logQ
q
2 x 10 20
1
Q=
2ξ
ζ=

on:
•

Gbp: és el guany de la banda passant

•

ζ : el coeficient d'esmorteïment

•

fo: la freqüència de tall

•

ξ: coeficient d'arrissat.
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El disseny electrònic del filtre és:

Fig. 11: Filtre passa baixos ordre 2
Les gràfiques del filtre són:

Fig. 12: Resposta freqüencial

3.2.2.1.4

Font de corrent

El disseny de la font de corrent que hem fet servir corresponen al muntatge de la font de
Howland.
La seva finalitat és subministrar d'una forma independent de la carrega a la qual està
connectada un corrent constant.
La seva equació característica és:
Irl =−

Vi

R

Per simplificar els càlculs, totes les resistències prendran el mateix valor.
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La imatge que es mostra a continuació ens mostra el muntatge característic de la font de
Howland.

Fig. 13: Font de corrent

3.2.3

Cables

Donat que els senyals elèctrics produïts pels elèctrodes són molt febles (són de l'ordre de
mV) i aquests estaran en un laboratori químic, el qual podem deduir que és un entorn de
treball hostil en el que hi ha interferències electromagnètiques generades per els aparells
que es fan servir, ja que l'experiment està situa al interior d'una nevera, al costat d'aquesta
està situat un agitador i un forn, tots aquest aparells són els que generaran el soroll
electromagnètic.
El que es farà és utilitzar cables coaxials, ja que la seva malla connectada al GND del
circuit proporcionarà la protecció necessària a aquests senyals elèctrics.
La Fig.14 es poden observar les característiques estructurals dels cables coaxials.

Fig. 14: Cable coaxial
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3.3

Targetes d'adquisició

La targeta d'adquisició de dades tindrà la finalitat de capturar les senyals elèctriques que
generi la targeta de correcció de senyals dels elèctrodes.
Aquesta anirà connectada a l'ordinador i es comunicarà amb el programa per tal de que
aquest mostri els valors que indiquen els elèctrodes.

3.3.1

Prestacions

Les característiques generals de les targetes d'adquisició són:

•

Número de canals analògics, tant d'entrada com de sortida

•

Número de bits a l'hora de fer la conversió Analògic/Digital

•

Número de canals digitals, tan d'entrada com de sortida

•

Temps de mostreig

•

Si la targeta te buffer o no en té

•

Si les adquisicions es fan multiplexades cada canal te el seu propi converso
analògic/digital

Les prestacions que han de tenir les targes d'adquisició pel nostre experiment són:

•

9 entrades per llegir potencial de pH/redox

•

3 entrades per llegir les sondes de temperatura

•

Addicionalment requereix un GND per l’entrada

•

Temps de mostreig baix

•

2 sortides per alimentar el circuit, amb corrent suficient

•

Addicionalment requereix un GND per la sortida

•

No hi ha intenció de llegir/generar senyals digitals

Això fa una total de 9 entrades analògiques amb el seu respectiu GND i 2 sortides
analògiques amb el seu respectiu GND.
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Estudiant el mercat i tenint en compte que el programa es realitzarà amb el llenguatge de
programació LabVIEW, les targetes d'adquisició que presentem són de la casa National
Instruments.
Taula 4: Models de tarja de NI
Family Connector

Analog
Inputs

Resolution Max Rate
(bits)
(kS/s)

Analog
Outputs

Resolution
(bits)

Max Rate
(kS/s)

Digital I/O

USB6210

Screw

16

16

250

-

-

-

4 DI/4 DO

USB6211

Screw

16

16

250

2

16

250

4 DI/4 DO

USB6212

Screw/68pin SCSI

16

16

400

2

16

250

24 or 32 DIO

USB6215

Screw

16

16

250

2

16

250

4 DI/4 DO

USB6216

Screw/68pin SCSI

16

16

400

2

16

250

24 or 32 DIO

USB6218

Screw

32

16

250

2

16

250

8 DI/8 DO

S'ha de tenir en compte que el CTM ja disposava d'una targeta d'adquisició, però donades
les característiques era totalment inviable poder-la aprofitar per aquest experiment.

Tabla 5: Model de tarja existen en el CTM
Family Connector
USB6008

Screw

Analog
Inputs
8

Resolution Max Rate
(bits)
(kS/s)
12

10

Analog
Outputs

Resolution
(bits)

Max Rate
(kS/s)

Digital
I/O

2

12

0,15

12 DI/DO

Nomes comprovant el numero d'entrades analògiques, ja podem veure que son insuficient
per realitzar el projecte.
S'han estudiat altres fabricants, com per exemple Advantech, aquestes targes no es van
contemplar ja que els drivers que subministraven donaven uns errors d'instal·lació i al
poder-los tenir instal·lats eren poc òptims a l'hora de programar amb ells.
Final ment la tarja seleccionada ha estat la USB-6211, ja que compleix totes les
característiques d'adquisició que són requerides per aquest projecte.
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4

Disseny i implementació del circuit

En aquest apartat es definiran els diferents de muntatges per la placa d'adquisició.
S'explicaran els diferent prototipus realitzats i les respostes adquirides per cadascun
d'ells. És necessita llegir tres tipus d'elèctrodes els de pH, els de potencial redox i els de
temperatura, però els de pH i de potencial redox comparteixen el mateix circuit
condicionador, d'aquí que només es realitzen dos circuits.

4.1

Circuit per als elèctrode de pH i/o potencial redox

El primer que s'ha de comentar abans de dissenyar els circuits és que l'elèctrode de pH té
un comportament a l'hora de voler fer lectures sobre ell molt complicat, donades les seves
propietats internes (per més informació sobre l'elèctrode de pH mirar l'apartat 3.1.1.1
d'aquest informe), al tenir una impedància de sortida de centenars de MΩ.

4.1.1

Tria de circuit

El primer circuit que és va estudiar va sorgir d'aprofitar un esquema d'un antic projecte.
Aquest esquema (Fig.15) està dividit en dues etapes, la primera etapa aïlla respecte la
gran impedància de sortida de l'elèctrode. I la segona te la finalitat de calibrar i posar
apunt les mesures.

Fig. 15: Muntatge antic
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A partir de l'idea de corregir els senyals dels elèctrodes, es va dissenyar una millora del
circuit anterior (Fig.15). Aquest (Fig.16) el que faria seria subministrar una tensió fixa per
tal de que el circuit donés de sortida uns 700mV per un pH de 7, uns 400 mV per un pH
de 4 i així successivament.

Fig. 16: Esquema amb offset de 700mV

4.1.2

Proves de muntatges

Es va realitzar el circuit anterior (Fig.16) amb una placa protoboard. Les respostes que és
van obtenir al mesurar el pH fent servir mostres de pH conegudes de les quals ja es
coneix la resposta elèctrica. Les respostes obtingudes del circuit no van ser bones, ja que
no complien les condicions mínimes de qualitat exigides (apartat 2.2 d'aquest informe),
concretament no complien la qualitat de senyal (0,1mV) de soroll i apart els valors promig
no és el correcte. A les figures (Fig. 17,18, 19) es mostren les respostes obtingudes per
pH 4, 7 i 9 respectivament. L’interfície que es mostra no és la definitiva, es va fer un
programa per veure les senyals adquirides, ja que encara no es disposava d'un
oscil·loscopi.
Les respostes que és van obtenir al realitzar el muntatge no van ser bones, ja que no
complien les condicions mínimes de qualitat exigides (per més informació sobre les
especificacions elèctriques mirar l'apartat 2.2 d'aquest informe), les respostes són les
següents:
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Per un pH de 4 és va obtenir aquest resultat.

Fig. 17: Resposta a pH 4
Per un pH de 7 és va obtenir aquest resultat.

Fig. 18: Resposta a pH 7
Per un pH de 9 és va obtenir aquest resultat.

Fig. 19: Resposta a pH 9
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Com es pot veure en les imatges anteriors, els valors capturats tenen molt soroll, aquest
és degut a les interferències electromagnètiques produïdes pels aparells que estan al
laboratori. Per altra banda els valors que s'extrauen no són els correctes, això segurament
és degut, al mateix problema de les interferències. D'això podem extreure que el circuit
dissenyat no és correcte per fer les lectures que volem realitzar.

4.1.3

Muntatge definitiu

Abans de realitzar el següent muntatge es va fer un estudi de soroll. El muntatge que es
va realitzar per fer l'estudi va ser connectar a la referència de l'elèctrode un seguidor de
tensió connectat a 0V per tal que el valor que es llegís de l'elèctrode fos la diferencia de
potencial, ja que la referència està connectada a un zero virtual. I a l'altre terminal de
l‘elèctrode es va connectar a un seguidor de tensió per apantallar respecte a la alta
impedància de l‘elèctrode.
La sortida del circuit es va connectar a un oscil·loscopi (es va aconseguir d'un altre
department del CTM) per tal de poder estudiar amb més precisió el soroll.
La resposta que es va obtenir va ser una ona de 50Hz (produïda pel corrent elèctric de la
xarxa) amb una amplitud de 50 mVpp.
D'aquesta forma el que es realitzarà serà un filtre que s'ocupi de eliminar el soroll i deixi la
component continua de la senyal.
A l'hora de començar a dissenyar un filtre s'ha de començar per l'ordre, aquesta taula
(Taula 3) ens ajudarà a calcular-lo:
Taula 5: Calcul del filtre
Vi(V)
176 mV
50 mVpp

f(Hz)
0
50

Vo(V)
176 mV
0,05 mVpp

G
1
1,00E-003

1

1,00E-003
=−1,7 ≈−2
1
20 x log 
50

 20 x log 
n=
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A partir de l'ordre del filtre calculem el valor de les resistències i dels condensadors
d'aquest. Tenim n=-2, la freqüència de tall (f0) = 1Hz i el guany(GBp) = -1. Apliquem les
formules (mirar l'apartat 3.2.2.1.3 d'aquest projecte)
1
2π x f
1
ζ=
2π x 50
ζ =0,159
ζ=

q [dB]=20 logQ
1
0=20 log

1/ 2ξ
1
0=log

1/2ξ
1
=100
1/2ξ
ξ =0,5

GBp=−

R3
 R3= R1
R1

*forcem totes les resistències iguals*
R3=R1= R2
ζ = C1 x C2 x R2 x R3
0,159=  C1 x C2 x R2 x R3
0,02528=C1xC2xR12
ξ =C1xR2xR3x 1/ R11/ R21/ R3/2xζ
2
1
C1xR2xR3x  
R1 R2
0,5=
2x 0,159
3
0,159=C1xR12x

R1
0,477=C1xR1
Fixem el valor de R1 a 10K:
0,477=C1xR1
C1=47,7 µF
0,159=C2xR12x 

3

R1

C2=5,3 µF
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Tenim que els valors que han de prendre els components del filtre són:
R1 = 10KΏ
R2 = 10KΏ
R3 = 10KΏ
C1= 47,7µF
C2 = 5,3µF
Amb el càlcul anterior hem determinat que el filtre passa baixos que hem de col·locar és
d'ordre 2, i li assignarem un guany de 1, s'ha de tenir en compte que el valor del guany és
negatiu i d'aquesta forma la tensió que generi l'elèctrode serà la tensió que veurem a la
sortida del circuit.
El filtre té un guany negatiu, d'aquesta forma ens donarà el valor amb signe canviat. Per
corregir això col·locarem un amplificador de guany -1 per corregir el guany del filtre i
d'aquesta manera el valor de sortida del circuit equivaldrà al valor real del elèctrode.
L'esquema del muntatge definitiu és el següent:
Filtre passa baixos d'ordre 2 amb
Guany -1

Amplificador inversor amb guany -1

Seguidor de tensió per apantallar
de l'alta impedància de l'elèctrode
Seguidor de tensió que força la referencia de l'elèctrode a 0V virtualment
Fig. 20: Disseny definitiu per fer lectures de pH o redox
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Per validar l'efectivitat del circuit anterior s’estudia la resposta pels diferents patrons
utilitzant tant l’equip desenvolupat en el marc del present projecte com la resposta en un
equip comercial (Crison, GLP-22).

Taula 6: Resultats sistema comercial
Data calibració: 04/09/2009
Codi pH-metre:

pHM02

Electrolit intern: Crisolyt V
Analista:

FCB

Tipus

Codi

ele ctrode

ele ctrode

pH

pH-081014c

172,0

25,4

59,2

409,6

1,1

25,8

59,3

416,4

-136,8

25,3

59,2

408,7

pH

pH-081014b

173,5

25,4

59,2

411,1

-1,6

25,5

59,3

413,3

-133,1

25,3

59,2

412,4

pH

pH-081014a

150,5

25,1

59,2

387,8

-15,8

25,4

59,2

398,9

-130,2

25,1

59,2

414,9

Tipus

Codi

ele ctrode

ele ctrode

Tam pó

4,01

Tam pó

Nerst:
E (mV)

T (ºC)

7

Tam pó

g (mV)

Eoa (mV)

E (mV)

T (ºC)

g (mV)

Solució 220 m V

Emesurat

(mV)

Eoa (mV)

Ecal = EhvsNHE = E
)
patro E
(mV) E

T (ºC)

- (E mesurapatró

Ag/AgCl

(mV)
teòric patró

Ag /AgCl

Shift (mV)

(mV)

210,7

24,2

209,6

221,3

-10,6

Pt

red-081014b

219,4

24,4

209,4

220,9

-1,5

211,0 no mesurat

Pt

red-081014a

218,0

24,5

209,4

220,8

-2,8

212,1 no mesurat

Au

Au-081014c

211,5

24,6

209,3

220,6

-9,1

218,4 no mesurat

Au

Au-081014b

216,6

24,7

209,2

220,4

-3,8

213,0 no mesurat

Au

Au-081014a

218,3

24,7

209,2

220,4

-2,1

211,3 no mesurat

promig

T (ºC)

g (mV)

Eoa (mV)

- E teoric
Ecal vs NHE (mV) Emesurat

red-081014c

(mV)

E (mV)

Solució 468 m V

Pt

Eoa

9,21

E (mV) = Eo - g x pH

220,1

E Ag/AgCl

T (º C)

453,7

(mV)

24,3

Eteòric patró

(mV)

209,5

Shift (mV) Ecal vs NHE (mV)

467,6

-13,9

Potencial asim e tria: Slope :

412,5

-3,3

59,3

412,8

-2,4

58,9

406,9

-12,6

54,1

Taula 7: Resultats sistema propi
Data calibració: 17/11/2009
Codi pH-metre: SA D
Electrolit intern: Crisolyt V
A nalista:

FC

Tipus

Codi

e le ctrode

e le ctrode

pH

pH-081014c

184,0

25,4

59,2

421,5

14,4

25,8

59,3

429,7

-114,2

25,3

59,2

431,3

pH

pH-081014b

144,8

25,4

59,2

382,3

-23,9

25,5

59,3

391,0

-152,6

25,3

59,2

392,9

pH

pH-081014a

134,0

25,1

59,2

371,3

-24,9

25,4

59,2

389,9

-141,6

25,1

59,2

403,5

Tipus

Codi

e le ctrode

e le ctrode

Pt

red-081014c

216,5

24,2

209,6

221,3

-4,8

214,4

Pt

red-081014b

215,3

24,4

209,4

220,9

-5,6

215,0

Pt

red-081014a

222,9

24,5

209,4

220,8

2,2

207,2

Au

Au-081014c

218,4

24,6

209,3

220,6

-2,2

211,5

Au

Au-081014b

229,2

24,7

209,2

220,4

8,8

200,4

Au

Au-081014a

222,4

24,7

209,2

220,4

2,0

207,2

Tam pó

E (mV )

4,01

Nerst:
pH

promig

(mV)

7

E (mV )

T (º C)

Tam pó

9,21

E (mV) = Eo - g x

T (º C) g (mV )

Eoa (mV )

g (mV )

Solució 220 m V

Eoa (mV ) E (mV )

T (º C) g (mV) Eoa (mV )

Solució 468 m V

Ecal = EhvsNHE
Emesurat (mV)

Eoa

Tam pó

= E Ag/AgCl

- (E mesurapatró

- E teoricpatro )

T (º C) E Ag /Ag Cl (mV) Eteòric patró (mV) Shift (mV) Ecal vs N HE(mV)

Potencial asim etria:

Slope:

430,5

13,1

57,3

391,9

-25,4

57,1

396,7

-24,6

53,0
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223,4

Per que les dades siguin valides han d'estar en els seguen reng: sensibilitat: 80-110%,
potencial d'asimetria +/- 50 mV.
Com es pot veure les potencial d'asimetria i la sensibilitat del SAD (sistema d'adquisició
de dades, l'aparell que hem dissenyat) estan dintre del rang de tolerància permesos,
definits en el manual de l’aparell comercial, i són pràcticament idèntiques a les d'un
aparell comercial, d'aquí que es pugui dir que el nostre disseny ja és òptim per fer les
mesures de potencial.

4.2

Circuit per la sonda de temperatura

A l'hora de dissenyar un circuit per un termistor (resistència variable en funció de la
temperatura) es fa servir el pont de Wheatstone, però en el nostre cas particular al no
saber el rang del valor ohmic del nostre termistor, ja que podem canviar la sonda de
temperatura, preferim realitzar una font de corrent, ja que la corrent al ser constant i
circular per una resistència, la seva tensió que és el que mesurarem serà proporcional a
d'intensitat (constant) i el seu valor ohmic.
La font de corrent que dissenyem és la font de Howland:

Sonda de temperatura
Fig. 21: Font de corrent
Al tenir totes les resistències iguals en circuit podem dir que l'equació per obtenir la
intensitat que circula per la resistència a estudiar és:
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En la entrada V(-) tenim:
V n=Vo

R
RR

En la entrada V(+) tenim:
R⋅RL
RRL
V p=Vo
R⋅RL
R

RRL

Anem a obtenir l'expressió per la tensió de sortida Vo, però com que no sabem quina és la
tensió en cap de les dues entrades del Amplificador Operacional, anem a plantejar les
equacions dels nusos en ambdues. A la tensió que es presenti a les entrades en diem v.
Per a l'entrada V (-).
V −Vi V −VO

=0
R
R
Y per la V(+):
V V −VO

 Irl=0
R
R
Igualant-les obtenim:
Irl =−

V

R

Si fixem el valor de les resistències a 10KΏ obtenim una corrent de sortida de 1,5mA.

4.3

Integració en una placa de circuit imprès

Un cop es van tenir clars els muntatges que es realitzarien, donat que el funcionament
d'aquestes és òptim, es va passar a realitzar la placa de circuit imprès. Es realitza aquesta
placa perquè els components van soldats en ella, d'aquí que els contactes siguin més
robustos i menys vulnerables a pertorbacions electromagnètiques, també s'ha de tenir en
compte que aquesta disposa de d'un pla de massa realitzat amb tot el coure no fresat.
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La Fig. 22 és un diagram de blocs de la PCB, en ella es pot veure com està distribuïts el
circuits. El bus de comunicacions és qui recull les senyals de sortida dels circuits
dissenyats. El bloc “Font de corrent per les sondes de temperatura” conté tres vegades el
circuit per llegir sondes de temperatura (Fig. 21), ja que el tipus d'encapsulat de l'integrat
permet fer-ho. El bloc “Circuit X per connectar l'elèctrode de pH/redox”, on X és el canal
assignat en la tarja, correspon al circuit definitiu de pH o redox (fig.20). I la Vcc és
l'alimentació de la tarja.

Circuit 4 per
connectar
l'elèctrode
de pH/redox

Circuit 1 per
connectar
l'elèctrode de
pH/redox

Circuit 5 per Circuit 9 per
connectar
connectar
l'elèctrode de l'elèctrode de
pH/redox
pH/redox

Font de
corrent per
Busdedesortida
sortida11dededades
dades Vcc Bus de sortida 2 de dades
les sondes de Bus
temperatura
Circuit 7 per
Circuit 6 per
Circuit 2 per Circuit 3 per
connectar
connectar
connectar
connectar
l'elèctrode de l'elèctrode de
l'elèctrode de l'elèctrode de
pH/redox
pH/redox
pH/redox
pH/redox

Circuit 8 per
connectar
l'elèctrode de
pH/redox

Fig. 22: Esquama en bloc de tota la circuiteria
La Fig. 23 és realment la PCB on es poden veure tots els components(elements en groc) i
totes les pistes (línies de color vermell i blau). S'ha de tenir en compte que es una PCB a
doble capa, d'aquí que les pistes estiguin de dos color i en molts llocs estiguin creuades.
El pla de massa no es apreciable , ja que si ho fos cobriria pràcticament tota la PCB i no
seria possible apreciar-la amb nitidesa. Els arxius per generar la PCB estan inclosos en
els annexos d'aquest treball.

Bus de sortida 1 de dades

Fig. 23: PCB del projecte
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5

Tria d'eines de l'adquisició de dades

Per tal de poder comunicar la placa on aniran connectats els elèctrodes amb l'ordinador
que contindrà el software de visualització i captura de dades és necessari una tarja
adquiridora de dades.
La tarja ha de tenir unes prestacions per tal de poder garantir la qualitat de les senyals
que es capturin, també s'ha de tenir en compte que el programa ha de poder-se
comunicar amb la la tarja mitjançant una sèrie de drivers.

5.1

Especificacions de la tarja adquiridora

Les característiques que ha de tenir com s'ha comentat en el punt 3.3.1 d'aquest projecte
són:

•

3 entrades per llegir potencial de pH

•

6 entrades per llegir potencial de Redox

•

3 entrades per llegir les sondes de temperatura

•

Addicionalment requereix un GND per l’entrada

•

Temps de mostreig baix

•

2 sortides per alimentar el circuit, amb corrent suficient*

•

Addicionalment requereix un GND per la sortida*

S'ha de comprovar que el corrent que subministra la tarja és suficient per poder alimentar
tota la circuiteria de la tarja de connexió dels elèctrodes. En cas que no sigui possible, es
col·locarà una font d'alimentació externa.
En total necessitem com a mínim 12 entrades analògiques amb un rang de tensió de +/1V.
Pel que fa a la quantitat de xifres significatives, es demana 2 decimals.
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5.2

Tarja definitiva

El model USB-6008 queda descartat ja que no disposa de suficients entrades
analògiques.
La família USB-62XX si que compleix el requisit d'entrades analògiques.
Els rangs de treball de les targetes són: +/-10V, +/-5V, +/-1V i +/-0,2V. Fem els càlculs per
tal de saber si és possible treballar amb algun rang d'aquestes targetes.

•

Escala amb rang -10...10V a digitalitzar amb 16 bits dóna una precisió de 0,305mV

•

Escala amb rang -5...5V a digitalitzar amb 16 bits dóna una precisió de 0,152mV

•

Escala amb rang -1...1V a digitalitzar amb 16 bits dóna una precisió de 0,031mV

•

Escala amb rang -0,2...0,2V a digitalitzar amb 16 bits dóna una precisió de
0,006mV

Un cop hem vist que podem definir una escala compatible amb la quantitat de dígits
significatius que se'ns demana.
Donat que el temps de mostreig no és un paràmetre crític a l'hora de fer la tria de tarja,
decidirem triar la que tingui el temps de mostreig més vaig, ja que triar una tarja amb un
mostreig a més velocitat incrementarà el preu d'aquesta.
L'última prestació que ens ofereixen les targes és la possibilitat de tenir-la amb un xassís
aïllat fins als 60V, aquest paràmetre tampoc és rellevant en el nostre experiment ja que
aquest treballara amb un rang de tensions de mV.
De totes les prestacions anunciades anteriorment, la tarja que compleix totalment les
nostres expectatives és el model USB-6211 de National Instruments
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6

Disseny i programació

S'ha dissenyat el programa amb la finalitat de poder capturar els senyals dels elèctrodes i
poder-les mostrar d'una forma clara i entenedora.
Aquest programa principal està dividit en dos subprogrames, el programa de configuració i
calibració i el programa de visualització i captura de dades, per poder accedir a ells només
s'ha de seleccionar en el programa principal.

Fig. 24: Imatge del programa principal
Al polsar sobre el botó calibració s'obrirà la pantalla per treballar amb la configuració de
l'aparell i les calibracions dels elèctrodes, aquestes (tan configuracions com calibracions)
es guardaran en un arxiu per tal que l'aplicació de visualització les pugui recuperat.
En cas de pitjar sobre el botó de visualització s'obrirà una finestra que ens permetrà veure
les captures dels elèctrodes, tenint en compte que les dades que s'estiguin visualitzant
estaran condicionades amb la configuració de l'aparell i les calibracions que es troben en
l'arxiu realitzat en l'apartat de calibració.
Existeix un tercer programa, el d'adquisició, aquest programa no té una interfície d'usuari,
el seu funcionament és córrer darrera del programa de visualització adquirint dades i
subministrar-les al programa de visualització a traves d'unes memòries internes.
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Programa Principal

Programa de Calibració

Programa de Visualització

Arxiu de configuració i calibració
Programa d'Adquicició

6.1

Programa de configuració

Aquest programa està dividit en tres subprogrames, configuració dels elèctrodes,
calibració dels elèctrodes i visualització de resultats. Totes elles tenen una part comuna,
una sèrie de botons, aquests són:

Borra les dades en la pantalla
Obre un arxiu de configuració
Guarda les dades introduïdes en la
pantalla en un arxiu de configuració
Tenca l'aplicació

Fig. 25: Part comuna en la configuració
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El programa de configuració serà una interfície en la qual l'usuari podrà configurar com
està realitzat el muntatge d'elèctrodes.
El funcionament bàsic del programa segueix el comportament següent:
•

Crear l'arxiu (plantilla buida) on es guardarà la informació de la configuració

•

L'usuari modificarà els paràmetres per tal que el que seleccioni sigui igual al
muntatge que ha realitzat ell.

•

Guardar l'arxiu de configuració.

En el punt de configuració dels paràmetres, no només es refereix a indicar quin tipus de
muntatge s'ha realitzat, sinó que també inclou la possibilitat de donar les calibracions als
elèctrodes (per més informació sobre la calibració dels elèctrodes mirar l'apartat 3.1.1.1 i
3.1.1.2 d'aquest document)
Com s'ha comentat, en aquest programa es guardarà la seva configuració interna en un
fitxer, del format XML. S'ha escollit aquest format ja que la possibilitat d'aprofitar els tags
per descriure els canals i dintre d'aquest descriure els paràmetres de configuració, seguint
una estructura genèrica per tot canal.

Fig. 26: Codi xml on es guarda la configuració
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La interfície d'usuari pel que fa a la configuració de l'aparell és:

Indica el canal físic
de la tarja aquiridora
Descripció del canal
Defineix si el canal
és de pH o Redox
Ajusta la temperatura
a una sonda o a una
temperatura teòrica
Si la informació és
correcte, aquest
s'activa

Fig. 27: Pantalla de calibració
En aquesta interfície d'usuari es veu cada canal de la caixa que conté la placa
d'adquisició. Cadascun dels canals té un lloc on es pot incloure una descripció del canal,
uns indicadors on es selecciona si l'elèctrode és de pH o de potencial redox i si té vinculat
alguna sonda de temperatura o es fa servir un valor teòric de temperatura. L'últim
indicador lumínic és un indicador que indica si el canal està actiu.
Un cop la configuració està realitzada s'ha de pitjar sobre el botó Save en aquest moment
tots el valor introduïts en la interfície es guarden el l'arxiu de configuració, omplint els
camps del arxiu XML
La finalitat del segon programa és poder donar les calibracions als elèctrodes.
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La interfície amb l'usuari és:

Selecciona el canal amb
el qual es vol treballar

Assigna la temperatura
teòrica del canal

Calibra la sonda de
temperatura

Calibra manualment el pH

Calibra automàticament
el pH (no operatiu)

Calibra el Redox

Fig. 28: Calibració dels elèctrodes
Aquest programa permet calibrar canal a canal tots els elèctrodes de l'experiment que
s'hagin connectat a la tarja, el programa ens indica si es tracta d'un elèctrode de pH,
Redox o temperatura, aquesta operació la fa llegint l'arxiu que prèviament s'ha creat en la
pestanya de Configuration Channel. Un cop l'usuari hagi introduït els valors en el lloc
descrit per cada tipus d'elèctrode i configurant la temperatura teòrica, en cas que sigui
necessari, es guarda la informació fent Save, i aquestes dades es guarden de la mateixa
manera que en la pestanya anterior, introduint les dades en els tags de l'arxiu de
configuració. Això es va repetint per cada elèctrode que s'hagi connectat i configurat en la
tarja.
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L'última pestanya del program és la que té la finalitat de mostrar els resultat de la
configuració i calibració.
La interfície amb l'usuari és:

Indicador de si és
operatiu el canal

Indica la calibració en
cas que sigui de pH

Indica la calibració en
cas que sigui de
Redox

Fig. 29: Resultat de les configuracions i calibracions

En aquesta pestanya l'única operació possible és obrir l'arxiu que s'ha creat per veure els
valors que s'han introduït en les pestanyes anteriors i així tenir un resum de la
configuració i calibració actuals de forma visual.
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6.2

Programa de visualització

Igual que en el programa de configuració i calibració, aquest també està dividit en
diferents subprograma , aquestes són:

•

Mostres capturades en temps reals

•

Mostres guardades

•

Comparativa de canals.

El programa de Mostres capturades en temps reals i Mostres guardades, tenen una
interfície pràcticament idèntiques (tant en aspecte com en les dades que mostren), la
finalitat que existeixin aquestes dues modalitats és que donat que els experiments poden
durar mesos, es vol tenir control sobre l'experiment des de el seu inici i també en les
ultimes hores, això vol dir que un estarà escalat en minuts i l'altre en hores. La diferència
més significativa és que els punts que mostra el programa de Mostres capturades en
temps reals mostra els punts capturats, per contra el programa Mostres guardades mostra
els punts que s'han anat guardant en memòria.
Tots tres programes tenen una part comuna, aquesta part correspon a les lectures de les
sondes de temperatura, juntament amb el valor de la temperatura teòrica, la longitud
màxima que tindrà l'eix de temps de les mostres capturades en temps real, el temps de
captura entre mostra i mostra, la ruta de l'arxiu de configuració, que determinarà la
configuració i calibració dels diferents canals actius i la ruta de l'arxiu on
s'emmagatzemaran els punts segons l'interval de temps prefixat.

43

Mostra les temperatures
del experiment

Configuració del temps de
gravació i últimes hores
del experiment

Ruta del arxiu de
configuració

Ruta del arxiu de
gravació

Botó que tenca la
aplicació
Fig. 30: Part comuna del programa visualitzador

La pestanya de mostres capturades en temps real te la interfície següent:

Indica l'últim punt capturat

Descripció del canal

Fig. 31: Interfície de real-time
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Aquest programa funciona capturant les dades del les memòries internes, seguidament
llegeix l'arxiu de configuració i classifica la informació que rep perquè es mostrin les dades
en les gràfiques oportunes, cadascuna de les gràfiques correspon a un canal de la caixa
on es connecten els elèctrodes.
Aquest modul també inclou un programa que processa les dades de la memòria i s'ocupa
de suprimir les dades que sobresurten de la grandària màxim que s'ha introduir en el
control last hours.
El segon programa consisteix en veure els punts capturats des de l'inici de l'experiment
del programa, per tal de tenir un control sobre l'experiment, tenint en compte que el
controlador Save time defineix l'interval de temps en que es guardaran els punts. Això es
fa mirant si l'últim punt extret de la memòria és múltiple de l'instant que es posa en marxa
l'experiment més el temps marcat en l'indicador.
La interfície és pràcticament idèntica a la interfície real-time:

Fig. 32: Interficial de punts guardats

L'últim programa és el que permet fer una comparativa entre els diferents canals. Això es
fa utilitzant un selector, llegeix el canal que està seleccionant i extreu la informació del
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canal de la memòria virtual (aquesta conté tota la informació dels canals), llavors mostra
la informació en la gràfica.
S'ha de tenir en compte que es poden visualitzar quatre gràfiques, la comparativa es farà
dos a dos, dos a l'escala de la dreta i dos a l'escala de l'esquerra. Està configurat per
permetre la comparativa fins a un màxim de quatre canals.
La interfície que mostra a l'usuari és:

Fig. 33: Pantalla de comparativa

6.3

Programa d'adquisició

El programa d'adquisició com s'ha dit anteriorment no té una interfície d'usuari, ja que
l'usuari no ha d'operar directament amb ell.
El primer que fa aquest programa al posar-se en marxa és extreure la configuració
(Hardware) de cada canal, per tal de saber quins canals han estat activats.

46

Un cop s'ha realitzat la configuració i no s'ha produït cap error es passa a adquirir les
dades, les dades que es van extraient es passen a una memòria genèrica. En una altra
part del programa s'extreuen les dades de la memòria genèrica, les dades extretes es
classifiquen i fa la mitjana dels punts extrets per canal, per tal de filtrar possibles errors.
Quan per algun motiu arriba l'ordre de finalitzar el programa, aquest deixa d'adquirir
dades, però les memòries encara tenen informació dintre d'ell, fins que aquestes no estan
totalment buides no s'atura el programa, s'ha de tenir en compte que les memòries tarden
aproximadament dos segons en buidar-se.
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7

Plataforma remota

Donat que el projecte està englobat en el projecte europeu Recosy, es dóna per entès que
és necessari accedir a les dades de forma remota, per tal de poder compartir les dades
amb altres membres del projecte que estiguin en diferent països d'Europa i així fer que el
projecte pugui avançar de forma més eficient i més dinàmica.

7.1

Opcions proposades

Les opcions que es van proposar en la reunió que es va realitzar amb ell CTM juntament
amb els usuaris del projecte en el mateix emplaçament van ser:

•

Opció 1: Crear dos tipus de programes de visualització, el que estigues en el
laboratori del CTM de Manresa funcionaria a mode de Server, adquiriria les dades,
les mostraria i les enviaria amb algun tipus de protocol de comunicacions i un
segon programa a mode de Host situat on s'hagués de compartir les dades que
tingues la mateixa interfície d'usuari i que reves aquestes dades per tal que les
pogués mostrar.

•

Opció 2: Dissenyar un nou programa amb la finalitat de subministrar les dades que
es vagin capturant a una pagina web. Aquesta aniria mostrant l'evolució de
l'experiment, per tal que aquestes dades no fossin d'un domini totalment públic
s'hauria de crear una sèrie de permisos o contrasenyes per tal de poder controlar
qui accedeix a les dades de l'experiment.

•

Opció 3: Poder accedir a l'ordinador situat al laboratori de forma remota utilitzant
l'opció Escritorio remoto del windows. Això nomes seria possible si l'ordinador que
vol accedir a l'experiment pogués tenir accés a la VPN del CTM, d'aquesta forma
ja es tindria controlat als usuaris que volguessin accedir a les dades del experiment

Un cop es van plantejar les diferent opcions es va passar a comentar els pros i els contres
de les diferents opcions proposades.
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L'opció 1 i la opció 3 només es podrien consultar les dades si el programa base estigués
en funcionament, però això tampoc era un gran problema ja que l'experiment té una
durada ininterrompuda de 3 mesos, en canvi l'opció 2 permetria mostrar les dades d'una
forma totalment independent de l'estat de l'experiment, encara que això aportava un
problema per la durada d'aquest, les dades no es veurien d'una forma tan constant com
les altres dos opcions, ja que les dades que es subministrarien a la pagina web serien
paquets de dades amb un volum lleugerament gran, per tal de poder veure canvis
significatius en aquest.
Una altre opció que havia de tenir la connexió remota era la de poder donar un cert grau
de privadesa a l'experiment, en aquest punt totes tres complien l'expectativa sense cap
tipus de problema, ja que sense les contrasenyes de la pagina web o els programes
instal·lats en els ordinadors no es pot accedir a ell.
Totes les opcions proposades eren viables, en certa manera, ja que totes elles complien
les condicions de poder consultar les dades de forma remota i donar un cert grau de
privacitat.

7.2

Opció definitiva

Com s'ha comentat en l'apartat anterior la opció amb la qual vam decidir que quedar-nos
va ser escritorio remoto de Windows. S'ha acabat triant aquesta opció ja que és la més
ràpida d'implementar i esta perfectament implementada.
Un cop decidit, és va passar a donar permisos als ordinadors per tal que es pogués
realitzar la connexió remota.
Un cop configurats tots els ordinador es van realitzar diferents proves de connexions.
Bàsicament es van realitzar dos tipus de proves, una comprovar que tots els ordinadors
dintre del edifici del CTM de Manresa es poguessin connectar al PC del laboratori i poder
interactuar amb el programa de monitorització de l'experiment i l'altre prova va ser
comprovar que un ordinador extern a l'edifici del CTM de Manresa pogués tenir la mateixa
funcionalitat que els PC interns connectant-se a VPN del centre.
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A l'hora de connectar-se i veure l'aplicació no va haver-hi cap problema ja que tots els
ordinadors treballen sota la mateixa resolució gràfica, d'aquesta forma l'aplicació es veu
totalment centrada i escalada.
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8

Integració i posada apunt

La integració i posada a punt va consistir en integrar el software realitzat en l'ordinador del
laboratori, juntament amb el muntatge i configuració de la tarja USB d'adquisició i el
muntatge de la placa de connexions dels elèctrodes.
El usuaris de l'experiment van demanar un manual d'usuari per tal de poder comprendre
millor el funcionament de l'eina (aquest està inclòs en els annexos de la documentació
que es presenta per aquest projecte).
Un cop tot s'ha arribat al punt de començar a treballar amb l'experiment, després
d'instal·lar el software, instal·lar i configurar la tarja i connectar la tarja de connexió dels
elèctrodes s’han realitzat les proves preliminars de les quals han sorgit unes necessitats
de millora.
Els usuaris van redactar una llista recollint els aspectes que es podrien millorar via
software per tal de facilitar el treball amb el projecte. La llista consistia en millorar els
indicadors de canal, oferint més informació com l’últim valor capturat, incloure el comentari
del canal. Punts poc significatius pel que fa al funcionament del projecte, però que com
s'ha dit milloren l'us d'aquest.
Un cop la llista de demandes va ser entregada, es va passar a corregir aquestes
deficiències trobades, un cop corregides es va entregar el nou codi amb les millores i es
va passar a instal·lar-lo al PC del laboratori per tal que continuessin treballant amb
l'aplicació.
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9

Conclusions i valoració personal

Aquest projecte té com a destinatari el CTM Centre Tecnològic. He hagut de treballar amb
professionals que es dediquen al món de la química, aquest àmbit no és en el qual estic
acostumat a treballar, ja que la meva especialitat és la electrònica i la informàtica. Però
era necessari una persona amb el meu perfil per tal de poder assolir aquest projecte, ja
que els coneixements que he aportat han estat necessaris per tal de poder realitzar-lo
amb èxit.
En aquests tipus de projecte, al barrejar dos tipus de perfils de persona, el químic i
l'electrònic/informàtic, hi ha hagut petites diferencies pel que fa a la terminologia i a la
forma de comprendre i analitzar els problemes que han anat sorgint, que ràpidament
s'han solucionat al fer una explicació més acurada del que es pretenia fer.
Durant tot el projecte s'han hagut d'anar prenent decisions, aquestes han estat avaluades
en funció de les necessitats del projecte. Algunes d'aquestes han tingut altres criteris de
tria que les especificacions del projecte, ja que l'aspecte econòmic, també ha estat un
aspecte molt decisiu a l'hora de seleccionar el material.
Per posar un exemple, quan es va estudiar la tarja d'adquisició de dades (component més
car de tot el projecte) es van fer els càlculs necessaris per veure les prestacions mínimes
que havia de tenir aquesta, un cop es van tenir les prestacions mínimes va arribar el punt
de decidir si es volia triar una tarja d'una gama superior, en principi es va decidir que si, ja
que la possibilitat d'escollir una d'una gama superior influeix en el reaprofitament d'aquest
component per futurs projecte, però el límit el va marcar el preu d'aquesta.
Un altre exemple podria ser a l'hora de realitzar la connexió remota, per l'usuari final li és
més còmode fer servir una aplicació coneguda (“escritorio remoto de Windows”) que
aprendre a fer servir un nou programa, ja que aquest tindria la seva pròpia forma de
treballar.
En molts moments del projecte per tal de realitzar la feina va ser necessari fer ús dels
coneixements que s'imparteixen en diferents assignatures de la carrera. Aquests
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coneixements molt cops havia de ser una combinació d'assignatures, com per exemple
quan es dissenya el circuit que va connectat a la tarja adquiridora de dades, s'ha de tenir
en compte el temps que triguen els integrats en estabilitzar-se i fer que el temps de
captura de la tarja sigui superior a aquest temps.
Una diferència molt rellevant d'aquest projecte respecte altres, és que aquest disposa d'un
usuari final que ha de treballar amb ell. D'aquesta forma a l'hora de realitzar determinades
tasques és necessari consultar a l'usuari per tal de que ell decideixi com vol les coses, per
tal que al treballar amb el projecte sigui més fàcil. Això en alguns moments és força
complicat donat que les exigències són força difícils d'implementar i s'ha d'arribar a un
punt entremig entre la demanda i el que es pot oferir.
Com a resum d'aquestes conclusions, comentar que ha estat un projecte amb una
aplicació real, que per tal de poder arribar al resultat òptim s'ha hagut de treballar
directament amb l'usuari final, la qual cosa ha suposat un gran repte degut a les
demandes d'aquest i al que es podia oferir realment. D'altre banda s'ha de tenir en compte
que el projecte té la finalitat de competir a l'hora de treballar amb ell amb un aparell de
mesura comercial, la qual cosa és complicat donat que les prestacions i qualitat que
ofereixen és molt superior, però per contrapartida el preu també és molt superior.
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