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Resum 

Amb la realització d'aquest projecte com a Treball de Final de Grau es busca desenvolupar un sistema 

d'adquisició de dades per al laboratori d'Enginyeria Química, mitjançant un conjunt de hardwares 

funcionals però no utilitzats per manca d'actualització del software. Aquests hardwares consisteixen 

en quatre sondes de temperatura sense fil que es comuniquen mitjançant el protocol ZigBee a un 

receptor, i a la vegada aquest es comunica per Ethernet. 

A l'hora de desenvolupar el sistema d'adquisició de dades s'ha decidit implementar dues solucions 

complementàries. Una solució consisteix en un sistema simple i robust per a la visualització remota de 

dades a partir d'un software, el qual pot generar un fitxer estandarditzat de lectura; aquesta és la 

solució anomenada comunicació orientada a l'usuari. L'altra solució consisteix en el processament 

automàtic de les dades mitjançant comunicació OPC UA per a possibles millores en el futur; aquesta 

és la solució anomenada comunicació orientada a màquina. 

S'ha decidit implementar la tecnologia OPC UA en aquest projecte perquè és un protocol de 

comunicació revolucionari i independent del fabricant i del sistema operatiu. Està dissenyat per 

comunicar-se de forma segura i operativa entre aplicacions, tant en la indústria de l'automatització 

com en altres sectors. 

Finalment s'ha procedit a la implementació del sistema, a la seva validació i s'ha preparat un manual 

d'usuari perquè l'alumnat d'Enginyeria Química, o qualsevol persona amb pocs coneixements 

d’electrònica pugui fer la posada en marxa del sistema d'adquisició de dades, i a més a més, poder 

configurar-lo o reparar-lo si és el cas. 
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Resumen 

Con la realización de este proyecto como Trabajo de Final de Grado se busca desarrollar un sistema de 

adquisición de datos para el laboratorio de Ingeniería Química, mediante un conjunto de hardwares 

funcionales pero no utilizados por carencia de actualización del software. Estos hardwares consisten 

de cuatro sondas inalámbricas de temperatura que se comunican mediante el protocolo ZigBee a un 

receptor, y a la vez este se comunica por Ethernet. 

Con la finalidad de desarrollar el sistema de adquisición de datos se ha decidido implementar dos 

soluciones complementarias. Una solución consiste en un sistema simple y robusto para la 

visualización remota de datos a partir de un software, el cual puede generar un fichero estandarizado 

de lectura; esta es la solución llamada comunicación orientada al usuario. La otra solución consiste en 

el procesamiento automático de los datos mediante comunicación OPC UA, considerando la 

posibilidad de mejoras en el futuro; esta es la solución llamada comunicación orientada a máquina. 

Se ha decidido implementar la tecnología OPC UA en este proyecto, ya que es un protocolo de 

comunicación revolucionario e independiente del fabricante y del sistema operativo. Está diseñado 

para comunicarse de forma segura y operativa entre aplicaciones, tanto en el sector de la 

automatización industrial como en otros sectores. 

Finalmente se ha procedido a la implementación del sistema, a su validación y se ha preparado un 

manual de usuario para que el alumnado de Ingeniería Química, o cualquier otra persona con pocos 

conocimientos de electrónica pueda hacer la puesta en marcha del sistema de adquisición de datos, y 

si fuera necesario configurarlo o repararlo. 
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Abstract 

The aim of this Final Degree Project was to develop a data acquisition system for the Chemistry 

Engineering laboratory, through a set of functional hardware, not being used because of a missing 

software actualization. This hardware consists of four wireless temperature measure probes that 

communicate to a receptor through the ZigBee protocol, at the same time this receptor can 

communicate through Ethernet.  

In order to develop the data acquisition system, it has been decided to implement two complementary 

solutions. One solution is based on a solid and simple system for the remote visualization of the data, 

using software that can generate a standardized reading file; this solution is known as communication 

directed towards the user. The other solution consists in the automatic processing of the data, through 

OPC UA communication, looking at possible improvements in the future; this solution is known as 

communication directed at the machine. 

OPC UA technology has been decided to be used in this project because of its revolutionary 

communication protocol, which is designed to be independent from the manufacturer and the 

operating system. This technology has been chosen in order to be able to communicate in a secure and 

operative way between applications from the automotive industry and other sectors. 

Finally I have proceed at the implementation and validation of the system, as well as a preparation of 

a manual of guidelines for the users, with the aim to help both the students at the chemistry 

engineering department and any person who with few knowledge of the field would attempt to set 

the data acquisition system, as well as, configure and repair it if necessary. 
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Glossari 

Arquitectura Client-Servidor:  Model de disseny de software en què els recursos i els serveis estan en 

proveïdors (servidors) i aquesta espera les peticions, i qui demana o envia les peticions per comunicar-

se són els clients (clients). El més habitual és que d'un servidor se n'aprofitin diversos clients de diversos 

hardwares. 

Arquitectura Mestre-Esclau (Master-Slave): Model de comunicació on un dispositiu o procés realitza 

un control unidireccional sobre altres dispositius, la qual cosa vol dir que el dispositiu mestre sempre 

mana sobre els altres dispositius. 

COM/DCOM (Distributed Component Object Model): COM és una arquitectura de Microsoft de 

components de software que permet que les aplicacions i sistemes es construeixin a partir de 

components produïts per diferents proveïdors de software. D’altra banda DCOM és l'extensió de COM 

però que defineix els mecanismes de connexió i protocol de la xarxa per fer enviaments a procediments 

orientats a objectes. 

Direcció MAC (de l'anglès Media Access Control): Número de referència únic del maquinari del seu 

ordinador. Quan està connectat a Internet des del seu ordinador, una taula de correspondències 

relaciona l'adreça IP amb l'adreça física (MAC) a la LAN. 

Ethernet:  És un protocol de xarxa definit per la norma IEEE 802.3. Les xarxes basades en Ethernet 

utilitzen adreces MAC en lloc d'adreces IP per intercanviar dades entre els ordinadors. En utilitzar ARP 

i afegir la compatibilitat amb TCP / IP, els dispositius d'Ethernet poden estar connectats com a part 

d'Internet. Normalment, una xarxa Ethernet LAN utilitza un cable coaxial o cables de parell trenat de 

graus especials. Els sistemes Ethernet que s'instal·len amb més freqüència es denominen 10BASE-T i 

proporcionen velocitats de transmissió de fins a 10 Mbps. Els dispositius es connecten al cable i 

competeixen per obtenir accés mitjançant el protocol CSMA / CD (de l'anglès Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Detection). 

HTML: Llenguatge derivat de SGML, dissenyat per estructurar textos i utilitzat en l'elaboració de 

pàgines web, ja que s'hi pot definir texts, imatges, vídeos i jocs entre altres coses. Es considera el 

llenguatge web més important. 

HTTP (Protocol de transferència d’hipertext): És el protocol que s'utilitza per entrar a una pàgina web. 

És la manera estàndard que té un client per poder sol·licitar dades com poden fitxers HTML, imatges i 

resultats de consulta d'un servidor. 
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OLE (Object Linking & Embedding): La traducció literal seria "incrustació i enllaç d'objectes" i és una 

tecnologia patentada i desenvolupada per Microsoft, que permet incrustar i enllaçar documents i altres 

objectes. 

SWITCH (Commutador): Dispositiu digital lògic d’interconnexió d’equips que opera en la capa d’enllaç 

de dades del model OSI.  La seva funció és connectar els equips de manera semblant als ponts de xarxa. 

TCP (Capa de transport)/IP (Capa de Xarxa): TCP és un protocol de comunicació utilitzat per 

interconnectar els dispositius d’internet o/i xarxes privades entre ells. TCP/IP especifica com 

s’intercanvien les dades a través d’internet aportant comunicacions d’extrem a extrem. Aquest 

protocol requereix poca gestió, i està dissenyat per fer que les xarxes siguin fiables i amb la capacitat 

de recuperar-se automàticament de la fallada de qualsevol dispositiu de la xarxa. 

XML: Metallenguatge (llenguatge per parlar sobre un altre llenguatge) extensible, d'etiquetes i 

desenvolupat per W3C. El seu propòsit és ser un estàndard per a l'intercanvi d'informació estructurada 

entre diferents plataformes. 

ZigBee: Protocol de comunicació via ràdio-freqüència que fa servir l'estàndard IEEE 802.15.4 que regula 

les bandes de 2,4 GHz. Per crear xarxes PAN per poder fer aplicacions que requereixin comunicacions 

segures de poques dades i maximització de la vida útil. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del treball 

A l'hora d'escollir un Treball Final de Grau (TFG) estava molt perdut, ja que no sabia cap a quina branca 

de la meva carrera decantar-me, si encarar el projecte cap a la branca de software o cap a la branca de 

hardware. Així que vaig consultar la llista de propostes de la EEBE(Escola d’Enginyeria de Barcelona 

Est), i després de bastant temps vaig escollir el tema que havia proposat el professor Moisès Graells. 

La proposta en concret em va cridar l'atenció perquè hi havia una paraula que no havia sentit mai fins 

al moment, OPC. Després d'investigar per internet i de preguntar a alguns professors i enginyers de 

l'empresa on estava de pràctiques, vaig decidir entrar en el món de la tecnologia OPC. 

1.2. Motivació 

Una de les motivacions per fer aquest treball és aprendre a buscar solucions a problemes reals, com 

ara el problema del professor Moisès per configurar el software d’un hardware que no s’utilitzava, a 

més a més una altra motivació molt important és la d’aprendre què és i com funciona tot el món OPC, 

ja que és una tecnologia emergent i innovadora que podria revolucionar el món industrial. 

Hi ha dues altres motivacions, una és la d'ajudar el professor Moisès amb el seu problema de 

connectivitat  amb el sistema d’adquisició de dades dels sensors, podent així ensenyar als alumnes 

d'Enginyeria Química el món industrial i permetent-los comprendre la tecnologia OPC. I l'altre és que 

des de l'empresa on estava, estaven molt interessats en entendre i en implementar en els seus equips 

aquesta nova tecnologia sent per mi una molt bona oportunitat per accedir a una posició dins de 

l'empresa. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del treball 

L’objectiu principal d’aquest Treball Final de Grau és el desenvolupament d’un sistema remot 

d’adquisició de dades de temperatura per al laboratori d’Enginyeria Química. El hardware d’aquest 

sistema consta de quatre sensors de temperatura RTD(resistència variable amb la temperatura) (Pt-

100) i un receptor, els quals, actualment no s’utilitzen per manca d’actualització de softwares. 

El sistema a desenvolupar ha de ser robust, flexible i que permeti maximitzar l’aprenentatge de 

l’alumnat d’Enginyeria Química en tècniques d’adquisició de dades i informàtica industrial. Amb el 

benentès que aquest aprenentatge serà addicional i no formal, sinó a través de la pràctica i la utilització 

de l’equipament d’adquisició de dades. És per això que s’ha decidit escriure un manual d’usuari per 

recolzar aquest aprenentatge, tant per l’alumnat d’Enginyeria Química, com pel personal tècnic que 

hagi de configurar-lo o reparar-lo en un futur. 

Aquest procés d’aprenentatge en tècniques d’adquisició de dades s’ha decidit separar-lo en dos 

sistemes. El primer sistema i el més important per l’alumnat d’enginyeria química, és el que consisteix 

en la visualització remota de les dades de temperatura i que a més a més, pot generar un fitxer de 

lectura estàndard com pot ser .csv.  

El segon sistema seria més important com a aprenentatge per un alumnat d’enginyeria electrònica que 

no pas per un d’enginyeria química, ja que entra en el món de l’automatització industrial, més 

concretament en el món de les comunicacions, com és l’OPC UA. Aquest últim sistema consisteix en el 

processament automàtic de les dades per part d’un ordinador, mòbil o tauleta. 
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3. Sistema Físic 

El hardware utilitzat per a la realització d’aquest projecte ha sigut completament de la companyia 

OMEGA, ja que tant els sensors (UWRTD-2-NEMA) com el receptor (UWTC-REC3) són d’aquesta 

companyia. 

 
Figura 3.1.-Logo OMEGA 

OMEGA és una subsidiària de Spectris plc (proveïdor líder en controls i instrumentació). És una empresa 

d’instrumentació estatunidenca fundada l’any 1962 per Betty Hollander, i que actualment té sucursals 

per tot el món com poden ser al Regne Unit, Canadà, Alemanya, Brasil, Xina, etc.  

Ofereix més de 100.000 productes d’última generació per la mesura i control de temperatura, humitat, 

pressió, tensió, força, caudal, nivell, pH, conductivitat i automatització. Ofereix també una alta gama 

de productes per a l’adquisició de dades. 

3.1. Sensors (UWRTD-2-NEMA) 

És un dispositiu per mesurar la temperatura amb transmissió sense 

fil de la companyia OMEGA. El qual consisteix en una placa 

electrònica amb un microprocessador d’alt rendiment, un 

transmissor Xbee i una sonda Pt100 RTD (resistència variable amb 

la temperatura) amb un coeficient de α = 0,0385 Ω/K connectada a 

través d’un connectar estàndard (sèrie T). Tot això està protegit per 

una caixa estancada i quatre caragols a les cantonades. 

 

Aquest dispositiu es pot alimentar de dues maneres, mitjançant una pila de liti de 3.6V i l’altre 

mitjançant l’entrada de mini USB que també serveix per poder configurar els paràmetres del Xbee, com 

ara la velocitat de transmissió i la capacitat de comunicació mitjançant el protocol ZigBee amb el 

receptor. 

Figura 3.2.-Exterior UWRTD-2-NEMA 
(Font: [15] www.omega.com) 
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Figura 3.3.- Interior UWRTD-2-NEMA 

Actualment al laboratori de Química de l’EEBE hi ha quatre dispositius UWRTD-2-NEMA, són tots els 

dispositius que connectarem al receptor, el qual s’expliquen les seves característiques en l’apartat 

següent. 

 

Paràmetres destacats UWRTD-2-NEMA 

Dimensions caixa 80mm x 82mm x 55mm 

Rang 0 a 100 ºC (32 a 212 ºF) 

Exactitud ±1ºc (1.8 ºF) 

Resolució 0.1º 

Temps de resposta 2s màx. 

Velocitat de mostreig mínim 2s 

Velocitat de mostreig màxim 2min 

Transceptor de radiofreqüència SM 2.4 GHz 

Distància màxima de transmissió 40m (interior) 120m (exterior) 

Taula 3.1.-Paràmetres destacats UWRTD-2-NEMA 
(Font [3]: Documentació UWRTD-2-NEMA) 
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3.2. Receptor (UWTC-REC3) 

És un receptor de la companyia OMEGA, el qual proporciona una centralització de les dades enviades 

de fins a 32 connectors/transmissors sense fil, com poden ser sensors termopar, de RTD (per exemple 

l’UWRTD-2-NEMA), d’infrarojos o d’humitat. A més a més de comunicar-se amb els sensors, es 

comunica amb la xarxa a través de paquets TCP/IP estàndards. 

Els paràmetres del receptor es poden modificar a través d’una xarxa Ethernet o Internet sense cap 

software especial, només amb un navegador. Això és possible gràcies a la seva pròpia interfície gràfica 

d’usuari (GUI), l’usuari només ha d’escriure l’adreça IP del receptor en el navegador (per exemple 

192.168.1.200) per poder entrar-hi. Aquesta GUI incorpora una contrasenya per poder protegir la 

pàgina i no pugui entrar qualsevol. 

Dins d’aquesta interfície es poden registrar les dades que arriben dels sensors en format estàndard 

(.csv) per utilitzar-los en un full de càlcul o en un programa d’adquisició de dades, com pot ser Excel o 

Visual Basic.  

 
Figura 3.4.-Interior UWTC-REC3                        

L’opció del navegador seria la solució al nostre problema, però està desfasada, ja que es necessita una 

versió de Java bastant antiga i que els ordinadors actuals ja no la tenen, però d’això se’n parlarà més 

endavant. 
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El receptor inclou adaptadors CA per funcionar amb qualsevol tensió de 100 a 240Vca i de 50 a 60 Hz. 

Té dues entrades, una entrada per un port Ethernet (RJ45) per poder connectar directament a un router 

sense un ordinador i l’altre d’alimentació, la qual consisteix en un adaptador AC-DC de 12V i 400mA.  

El receptor està protegit per una caixa estanca amb dos caragols als dos laterals. En aquesta caixa es 

poden visualitzar a la part frontal fins a 6 leds, els quals serveixen per ajudar a saber si el dispositiu està 

amb una bona alimentació, si està rebent i enviant dades i si s’estan carregant bé els valors modificats 

en aquest. 

    
Figura 3.5.-Exterior UWTC-REC3 

 

 
Figura 3.6.-Components UWTC-REC3 
(Font [3]: Documentació UWTC-REC3) 
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 Components del Receptor 

1 Orifici pel suport a la paret (3 posicions). 

2 Etiqueta amb el model i el número de sèrie. 

3 Revisió del firmware del receptor en l’etiqueta. 

4 Commutador DIP de 8 posicions (només s’utilitza la primera posició). 

5 Ethernet: interfície RJ45 per la connexió 10BASE-T. 

6 Base de la carcassa, en la qual està muntada la placa del circuit imprès. 

7 
Commutador DIP de 4 posicions que serveix per ajustar el DHCP i els valors predeterminats 

de fàbrica. 

8 Revisió del firmware del mòdul de radiofreqüència del receptor en l’etiqueta. 

9 
Etiqueta amb la adreça IP predeterminada (si l’arrenca s’ha d’escriure la nova IP configurada 

en el receptor). 

10 Etiqueta amb l’adreça MAC (codi hexadecimal). 

11 Suport del muntatge a la paret. 

12 Caragol del muntatge de la tapa de la carcassa (2 ubicacions). 

13 LED d’Encesa (si és verd i fixa vol dir que el receptor està engegat). 

14 Entrada d’alimentació. 

15 Botó de Reset (per reiniciar la placa Ethernet). 

16 Tapa de la carcassa. 

17 

LEDS de Diagnòstics (groc i vermell): En arrencar el dispositiu, s’engeguen durant 2 segons i 

després s’apaguen. Però si el DHCP està habilitat alternant entre fixes i intermitents. 

 

LED de Network Link (verd): Si està fixa, indica una bona connexió de la xarxa. 

 

LED d’Activitat (vermell): Si està intermitent, indica que hi ha activitat a la xarxa (està rebent 

o enviant dades). 

18 
LED de Recepció (blau): Indica si el receptor està llest per rebre dades de 

connectors/transmissors. 

19 Connector de l’antena. 

Taula 3.2.-Components UWTC-REC3 
(Font: [3] Documentació UWTC-REC3) 



Pàg. 10  Memòria 

 

   
10 

 

Paràmetres destacats UWTC-REC3 

Dimensions caixa 90mm x 58mm x 20mm 

Protocols admesos TCP7IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP i Telnet 

Alimentació 9-12 V 

Consum 2.5 W màx. 

Freqüència 2.4 GHz 

Temperatura de funcionament 0 a 70 ºC (32 a 158 ºF) 

Dispositius compatibles UWTC, UWRTD, UWRH, UWIR  i UWXL 

Servidor Web Sí 

Rang 450m 

Taula 3.3.-Paràmetres destacats UWTC-REC3 
(Font: [3] Documentació UWTC-REC3) 
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3.3. Connexions hardware 

L’esquema de les connexions de hardware de la figura 3.7 equivalen a les tres possibles connexions del 

receptor mitjançant el cable Ethernet (RJ45). La connexió que ens interessa més és la tercera, Xarxa 

UPC, ja que és la que ens aporta una connexió remota a nivell mundial.  

1. PC: Es recomana utilitzar aquest sistema la primera vegada, ja que ens assegura no tenir 

problemes amb el wifi. 

2. Router (LAN): Connectar-lo al router de casa o de l’empresa (LAN) amb una adreça IP que 

estigui dins el rang d’aquesta xarxa. Ja que si les IP de l’ordinador i del receptor estan dins el 

mateix rang es podrà connectar via wifi. 

3. Xarxa UPC: Es connecta el receptor a un connector RJ45 femella de l’EEBE. Aquest connector 

ha de tenir una configuració específica (d’entrada i sortida de dades), la qual s’ha de demanar 

als informàtics de la universitat que ho configurin. A més a més, el receptor ha de tenir una IP 

(en aquest cas la 147.83.208.109), un gateway (147.83.208.1) i una màscara de xarxa 

(255.255.255.128) específiques, si no, no es connectarà correctament amb la xarxa UPC, i no 

es podrà visualitzar la GUI del receptor des de qualsevol xarxa. S’ha d’utilitzar una IP específica 

perquè la UPC té diverses adreces IP reservades per poder utilitzar-les com a servidors web.  

 
Figura 3.7.-Desenvolupament Hardware 

Les IP que hi ha a la figura anterior són un exemple, són les que s’han fet servir en aquest cas però 

no vol dir que només es pugui treballar amb aquestes. La IP que hi ha sota del Router i Xarxa UPC, 

és el valor de la IP del receptor. I la IP sota l’ordinador és la IP que s’ha imposar PC. 
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4. QUÈ ÉS OPC? 

4.1. Introducció 

4.1.1. IoT (Internet of Things) 

Per poder entendre què és l’OPC s’ha d’explicar que és la nomenclatura IoT (Internet of Things), ja que 

és el motiu que sorgeixi la necessitat de crear el protocol OPC. Com es pot veure a la imatge següent 

l’OPC és un protocol de comunicació que transmet les dades dels dispositius a la xarxa, per a després 

des de qualsevol lloc poder-les manipular. 

 
Figura 4.1.-Connexió industrial 

“The internet of things” es defineix com el concepte de què dispositius simples i bàsics de la nostra vida 

quotidiana o de fàbriques estiguin connectats a la xarxa, i l’usuari pugui tenir informació d’aquests 

gadgets i poder envia ordres a aquests de forma remota. Les opcions són infinites i ens porta a un món 

amb infinitat de dades, on la bona gestió d’aquestes és molt importat. 

 

 
Figura 4.2.-Logo The Internet of Things 

(Font: [16] www.blogs.deusto.es) 
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4.1.2. IP (Protocol de Internet) 

Una adreça IP és un número que identifica, de manera lògica i jeràrquica, a una interfície en xarxa 

(element de comunicació/connexió) d’un dispositiu (tauleta, portàtil, PC, smartphone) que utilitzi el 

protocol IP, que correspon al nivell de xarxa del model TCP/IP. La adreça IP no pot confondre’s amb la 

direcció MAC, que és un identificador de 48 bits expressat en codi hexadecimal, per identificar de forma 

única la targeta de xarxa i no depèn del protocol de connexió utilitzat a la xarxa. 

Hi ha diferents tipus de adreces IP: 

 Adreça IP dinàmica: La direcció IP pot canviar moltes vegades degut a canvis en la xarxa, o 

perquè el dispositiu encarregat d’assignar les adreces IP, decideix assignar una altra IP. 

Normalment s’assigna una adreça IP mitjançant un servidor DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol). 

 Adreça IP estàtica: S’utilitza en dispositius (com per exemple servidors de correus, DNS, FTP i 

servidors de pàgines webs) que necessiten estar permanentment connectats a la xarxa. És una 

direcció assignada per l’usuari de manera manual o mitjançant un servidor de xarxa (en cas de 

LAN el router o switch) gràcies a la direcció MAC del client. 

 Adreça IP pública: S’utilitza generalment per muntar servidor en internet, és per això que 

necessites que la IP no canviï (IP estàtica o fixa). 

 Adreça IP privada: Generalment és dinàmica, ja que està assignada per un servidor DHCP, però 

a vegades es configura fixa per poder controlar l’accés a internet, atorgant privilegis depenen 

de la adreça IP. 

Per accedir a una pàgina web d’internet es necessita la adreça IP del servidor on està emmagatzemada, 

però, per regla general, l’usuari només coneix el nom del domini. La raó no es cap altre que la dificultat 

de recordar la sèrie de números de la IP per exemple 93.184.216.35 que la compon. És per aquest 

motiu que les adreces IP es tradueixen en un nom que podem recordar: 

Adreça IP: 93.184.216.35    Domini: www.exemple.es 

El procés de traducció dels noms del domini en direccions numèriques que les màquines puguin 

entendre és el que realitza el Domain Name System (Sistema de Nombres de Domini), també conegut 

com a DNS. 
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4.2. OPC (Object Linking and Embedding for Process Control) 

És una tecnologia dissenyada per comunicar dades de forma segura i operativa entre aplicacions tant 

amb la indústria de l’automatització com en altres sectors. És una plataforma independent dels 

fabricants, això suposa la solució a molts problemes de compatibilitat que hi ha actualment, ja que hi 

ha dispositius que només treballen amb un protocol de comunicació i que tenen els seus propis drivers, 

cosa que dificulta la comunicació si es tenen diversos dispositius de diferents companyies.  

 
Figura 4.3.-Conseqüència implementació OPC 

(Font: [20] www.wikipedia.com) 

 La comunicació OPC es realitza a través d’una 

arquitectura Client-Servidor, però a més a més 

també és una arquitectura Mestre-Esclau entre el 

Client (Mestre) i el Servidor (Esclau). Aquest servidor 

OPC és la font de les dades (per exemple un 

dispositiu hardware a l’àmbit de planta) i qualsevol 

aplicació basada en OPC (client), pot accedit a aquest 

servidor per llegir o escriure qualsevol variable que 

ofereixi el servidor. 

 

Per molt que sigui independent dels fabricants, ha d’haver-hi una empresa encarregada de 

l’estandardització, aquesta és la OPC Foundation.  

 
Figura 4.5.-Logo OPC Foundation 

(Font: [12] www.opcfoundation.org) 

Figura 4.4.-Servidor-Client OPC  
(Font: [11] www.revistadigital.inesem.es) 
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OPC inicialment va néixer per funcionar únicament en un sistema operatiu de Windows, en aquest 

moment s’anomenava OPC Clàssic (OLE for Process Control) i es separava en tres grans servidors: 

 OPC DA: Servidor d’accés de dades a temps real.  

 OPC AE: Servidor d’alarmes, condicions i esdeveniments. 

 OPC HDA: Servidor d’accés de dades històriques. 

L’OPC Clàssic té tres limitacions importants, les quals s’han millorat amb el temps. Aquestes limitacions 

són: 

1. Dependència de la plataforma de Microsoft: OPC Clàssic només funciona en sistemes 

Microsoft, ja que està construït mitjançant COM/DCOM*, que és una antiga tecnologia de 

comunicació de Microsoft i que ja s’ha desfasat. 

2. Models de dades insuficients: Hi ha una manca de capacitat de representar adequadament els 

tipus de dades, informació i relació entre elements de dades. 

3. Seguretat inadequada: Ja que tant Microsoft com la tecnologia DCOM tenen mancances de 

seguretat i en el món actual existeixen molts virus i malwares, que poden robar o malmetre 

les dades utilitzades.  

L’any 2008 l’OPC clàssic va evolucionar i va unificar els tres servidors anteriors, aquesta evolució es va 

anomenar OPC UA (Open Productivity Collaboration Unified Architecture). Aquest nou OPC UA 

incorpora novetats que milloren les tres mancances anteriors. Aquestes noves incorporacions són: 

1. Escalabilitat: És una plataforma escalable i independent, pot suportar des de servidors de 

gamma alta fins a sensors senzills. A més a més, pot descobrir els servidors de manera 

automàtica. 

2. Espai d’adreces flexibles: OPC UA està organitzat al voltant del concepte d’un “Objecte”. Els 

objectes són entitats que consten de variables i mètodes, proporcionen una forma estàndard 

perquè els servidors puguin transferir informació als clients. 

3. Transports i codificacions comuns: S’utilitzen transports i codificacions estàndards per 

assegurar la connectivitat en qualsevol entorn. 

4. Seguretat: Implementa un model de seguretat sofisticat per assegurar-se l’autenticació dels 

clients i dels servidors, gràcies a aquestes autenticacions assegura la integritat de les 

comunicacions. Com que aquest tema és molt extens, hi ha un tema dedicat únicament a la 

seguretat. 
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5. Internet: Té la capacitat de transferir dades a través d’internet. 

6. Diversos serveis: Engloba tots els serveis que té l’OPC Clàssic i n’afegeix de nous com per 

exemple els esdeveniments, les alarmes, poder llegir i escriure, descobrir nous servidors, etc. 

7. Certificats: S’utilitzen certificats per garantir la correcta connectivitat entre clients i servidors. 

Gràcies a totes aquestes millores i més, l’OPC UA s’està convertint en el sistema de comunicació del 

futur, ja que serà molt més senzill connectar sensors, PLC, ordinadors o sistemes operatius diversos 

entre ells. 

 
Figura 4.6.- Comparació OPC Clàssic-OPC UA 

(Font: [17] www.automation.com) 
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A la taula següent es pot veure una comparació ràpida entre els dos OPC, en la qual podem observar 

les seves similituds i diferencies: 

 OPC CLÀSSIC OPC UA 

Estandardització Sí, OPC Foundation Sí, OPC Foundation 

Interoperabilitat Sí Sí 

Rendiment 

Bo quan s’utilitza especificacions 

DCOM 

Baix quan s’utilitza especificacions 

XML 

Molt bo quan s’utilitza protocol 

Binari (opc.tcp) 

Baix quan s’utilitza HTTP 

Accés remot SÍ (DCOM,SOAP) 

 

Sí (UA Binari, SOAP) 

 

Seguretat 
Definida per DCOM (no es poden 

utilitzar Firewall alhora) 

Sí, basada en els estàndards webs i 

amb autentificacions, certificats 

digitals, signatura i encriptació de 

missatges 

Independència 

Només en Windows (DCOM) 

 

Altres sistemes (XML-DA) 

Sí 

Escalabilitat No 

 

Sí 

 

Taula 4.1.-Comparació OPCs 
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4.3. Seguretat 

Actualment hi ha molts atacs cibernètics a grans empreses, és per això que l’OPC ha hagut 

d’evolucionar molt en l’apartat de seguretat. Ha evolucionat tant que ara pot contrarestar les 

amenaces més probables d’aquests atacs, alguns exemples de les possibles amenaces o atacs són la 

inundació de missatges, la divulgació no autoritzada de dades de missatges, falsificació o alteració dels 

missatges, entre d’altres. Actualment hi ha tantes millores en aquest sentit entre l’OPC UA i l’OPC 

Clàssic que es podria fer un treball de final de grau només sobre aquest tema. 

Una de les innovacions que té l’OPC UA són els certificats digitals (equivalent al passaport per les 

persones), els quals donen autentificació i autorització als clients. Aquests certificats han de ser 

generats per una organització d’autorització de certificats (CA) legitima. Normalment aquests 

certificats segueixen l’estàndard en criptologia X.509, el qual serveix per obtenir  claus públiques i 

algoritmes de validació concrets. 

La seguretat de l’OPC UA es pot dividir en diverses capes, i a cada capa es pot subdividir en diversos 

modes de seguretat. Aquestes primeres capes podem dir que són tres: 

1. Seguretat d’usuari. 

2. Seguretat d’aplicació. 

3. Seguretat del missatge. 

4.3.1. Seguretat d’usuari 

Quan un client ja ha trobat el Servidor que vol i intenta accedir-hi, aquest pot demanar una identificació 

del client que hi vol accedir, aquesta validació o identificació es fa a través dels “User Identity Tokens”.  

Hi ha quatre tipus de “User Identity Token”: 

 Anonymous Identity Token: No hi ha cap informació de l’usuari. 

 Username Identity Token: Usuari identificat per nom d’usuari i contrasenya. 

 X.509 Identity Token: Usuari identificat per un certificat X509v3. 

 Issued Identity Token: Usuari identificat per un WS-SecurityToken 

A part de les diferents maneres anteriors d’accedir al Servidor, dins dels servidors d’OPC UA podem 

trobar diferents nivells de permisos dins d’una mateixa manera d’identificar un usuari o client, ja que 

el servidor és capaç de donar a cada client permisos específics.  
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4.3.2. Seguretat d’aplicació 

Dins d’aquest apartat podem trobar la part més important dels certificats anomenats anteriorment i 

la seva seguretat. Una de les seguretats que hi ha en aquests certificats és la “Security Policy” que 

determina quins algoritmes de seguretat s’apliquen als missatges. Alguns d’aquests algoritmes són: 

- None. 

- Basic128Rsa15. 

- Basic256. 

- Basic256Sha256. 

- Aes128Sha256RsaOaep. 

- PubSubAes128CTR. 

- PubSubAes256CTR. 

Hi ha molts més algorismes de seguretat, els quals estan especificats en la documentació de Microsoft 

però en provar diferents servidors OPC, he comprovat que els algorismes més utilitzats pels servidors 

són el Basic128 i els dos Basic256.  

Les lletres que completen els algorismes com poden ser RSA o SHA, són algorismes de criptologia 

estàndards bastant populars publicats pel NIST (National Institute of Standards and Technology). 

4.3.3. Seguretat del missatge 

Els missatges enviats tant com pel client com pel servidor, es poden classificar en tres grans grups 

depenen del tipus de transport, de codificació i si hi ha o no encriptació. 

1. Tipus de transport de les dades 

OPC UA fa servir diferents mecanismes de baix nivell per moure els missatges d’un lloc a un altre. Com 

ja s’ha comentat anteriorment OPC Foundation posa els estàndards d’aquests transports de dades, 

dels quals actualment hi ha tres tipus: 

I. SOAP/HTTP TRANSPORT: Les sol·licituds i respostes d’OPC UA estan codificades com a 

sol·licituds SOAP, que es poden descodificar fàcilment mitjançant mecanismes 

estàndard de moltes aplicacions de tipus IT. 

II. HTTPS TRANSPORT: És una versió més segura que el protocol HTTP, ja que les dades 

tant del client com el del servidor estan encriptades. 

III. OPC UA TCP TRANSPORT: És un protocol basat en TCP dissenyat per a dispositius de 

servidors que no tenen recursos per implementar XML ni transports HTTP. Aquest 

protocol utilitza la codificació binària i una senzilla estructura missatges que es pot 

implementar en servidors de gamma baixa. 
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TRANSPORT EXEMPLE 

HTTP http://localhost/UADiscovery 

OPC UA TCP opc.tcp://localhost:4840/UADiscovery 

HTTPS https://localhost:4843/UADiscoery 

Taula 4.2.- Tipus de transport OPC 
(Font: [6] OPC Unified Architecture) 

L’avantatge de poder seleccionar quin transport s’adapta a les teves capacitats, fa que OPC UA 

sigui la primera tecnologia d’informació que pugui interactuar fàcilment amb qualsevol 

comunicació i proporcionar connectivitat a qualsevol nivell d’una arquitectura d’automatització. 

2. Codificació de les dades 

El client OPC UA pot optar per utilitzar qualsevol de les dues codificacions següents, així pot fer que el 

servidor s’adapti a les seves necessitats o característiques. A més a més, si el client ho vol i el servidor 

ho pot suportar, el client pot triar llegir algunes dades en format XML i algunes altres en format Binari. 

Tot això suposa un avanç en la tecnologia perquè actualment la majoria de protocols només permeten 

codificar les dades d’una manera o no poden canviar la codificació repetidament. 

I. OPC UA XML: És un mecanisme de transmissió de dades com a valors ASCII mitjançant “tags” 

per identificar les dades transmeses. És un sistema antic però robust, per això s’utilitza per a la 

transferència de dades de grans dimensions. 

II. OPC UA BINARI: És un mecanisme per transmetre una quantitat petita de dades, ja que 

s’envien simplement com una sèrie de bytes, per això que s’utilitza per a dispositius de baix 

consum. Per aquest motiu, és més eficient que la codificació XML. 

3. Signatura i encriptació de les dades 

Un cop s’ha descobert el servidor, aquest servidor pot tenir diverses encriptacions, és per això que el 

servidor li pregunta al client com voldrà la comunicació de les dades tant en una direcció com en l’altre. 

Poden haver-hi tres tipus de missatges: 

I. No Seguretat:  Cap missatge estarà encriptat o signat. 

II. Signat: Tots els missatges estaran signats però no encriptats. 

III. Signat i Encriptat: Tots els missatges estaran signats i encriptats. 
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4.4. Software development kit 

Com ja s’ha explicat anteriorment, OPC Foundation és l’encarregada de marcar els estàndards de l’OPC 

Unified Architecture (UA), però hi ha diverses empreses que han fet els seus propis softwares com 

poden ser Servidors, Clients, “Toolkits” (llibreries de desenvolupament de software), etc.  

Els anomenats “toolkits”, també anomenats “Software Development Kit”, són un conjunt d’eines de 

desenvolupament de programari que permeten a un programador crear aplicacions per a un sistema 

concret. Normalment inclouen codis d’exemples i/o notes tècniques o documentació de suport per 

ajudar a aclarir dubtes que puguin sorgir. 

Algunes de les empreses més importants, o que han agafat més nom en els últims anys són 

MatrikonOPC, Prosys, Softing i Unified Automation. Aquestes han fet diferents “Software Development 

Kits (SDK)” or “Toolkits” per diferents llenguatges: 

 

 Client Server C/C++ Java .NET 

OPC Foundation X X X X X 

MatrikonOPC X X X   

Prosys X X  X  

Softing X X X  X 

Unified Automation X X X X X 

Taula 4.3.-Comparació empreses OPC 

(Font: [19] www.opcconnect.com) 

Durant aquest temps he utilitzat tant els servidors com els clients d’OPCFoundation, MatrikonOPC i 

Unified Automation. I personalment, crec que el més fàcil d’utilitzar i el més explicatiu és el de la 

companyia Unified Automation. Tot i que cal tenir en compte el software de l’OPC Foundation va molt 

bé per fer proves de visualització tant de clients com de servidors.  
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5. DESENVOLUPAMENT  

5.1. Connexions software 

En aquest apartat s’explica de manera molt general el desenvolupament del treball per poder 

visualitzar la temperatura que envien els sensors. Si es vol aprofundir més en la instal·lació dels 

programes, vagi al Volum II d’aquest TFG. 

 Per poder explicar com evolucionen les dades del sensor RTD (Pt100),  s’ha dibuixat un esquema(figura 

5.2) per poder entendre-ho millor. L’esquema de les connexions de software s’anomenen els softwares 

utilitzats en el desenvolupament concret del treball, però també s’han utilitzat d’altres de prova. És 

poden utilitzar altres softwares d’altres companyies en els apartats: en la configuració del sensor (o 

XBEE de l’interior), gateway (Wrapper), Client OPC Clàssic, Client OPC UA i SCADA/HMI. 

L’explicació del desenvolupament s’ha dividit en dos apartats, la comunicació orientada a usuari i la 

comunicació orientada a màquina. S’ha volgut separar en dues explicacions, ja que equivalent als dos 

problemes plantejats pel professor Moisès. En el primer apartat es presenten diverses solucions al 

problema de què qualsevol persona pugui visualitzar de manera remota, des de qualsevol PC, les dades 

que envia el sensor. I en el segon apartat profunditza en el tema de l’OPC per a possibles 

automatitzacions en futurs treballs. 

 
Figura 5.1.- Llegenda Desenvolupament Software 

 
Figura 5.2.- Desenvolupament Software 
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5.2. Comunicació orientada a usuari 

5.2.1. Sensors 

Primer de tot s’ha de configurar els sensors, els paràmetres interns d’aquests. S’ha d’agafar un cable 

USB Mini-B i connectar-lo al sensor com mostra la figura 5.3, l’altre part del cable ha de ser USB per 

connectar-lo al PC. Anteriorment s’haurà executat la instal·lació del programa OMEGA TCC, en el qual 

hi ha dos programes. Un anomenat TC Central (en principi no l’utilitzarem) i l’altre anomenat End 

Devices Configuration Wizard. 

 
Figura 5.3.- Indicació port USB Mini-B 

Un cop connectat al PC, s’obra el programa End Devices Configuration Wizard i mitjançant una 

seqüència de botons (que es pot trobar al Manual d’Usuari d’aquest TFG), l’XBEE entrarà en seqüència 

de càrrega. En aquest punt és quan es pot configurar els paràmetres de dins l’XBEE.  

Aquesta configuració dels paràmetres també es pot fer mitjançant el programa XCTU de la companyia 

Digi, ja que aquesta companyia és la responsable de fabricar l’XBEE. Personalment, aquest programa 

em va ajudar a entendre el motiu de modificar els paràmetres del End Devices Configuration Wizard, 

ja que a l’aplicació hi ha una petita explicació de cada paràmetre i a més a més ve amb un manual que 

t’explica en profunditat cada paràmetre. 

Els paràmetres de configuració que s’han de modificar principalment són el RF Channel i el Network ID, 

ja que han de coincidir amb la configuració del receptor perquè es puguin comunicar.  Aquests dos 

paràmetres venen per defecte amb el receptor (no es poden modificar) per això que s’han de modificar 

els paràmetres del sensor. També s’ha de mirar que la variable de Receiver Address estigui a 0. 

En el cas del receptor UWTC-REC3 el valor de RF Channel és 12 en llenguatge decimal i C en llenguatge 

hexadecimal, per la seva banda el del Network ID és 13106 en llenguatge decimal i 3332 en llenguatge 

hexadecimal. 
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Els altres paràmetres també s’han d’adaptar al receptor que volem configurar, però en principi, han 

d’estar ja ben configurats de fàbrica. Tot i que opcionalment es poden canviar el Connector Address i 

Sample Rate per adaptar-los a les nostres necessitats.  

Es guarden els paràmetres modificats i ja s’haurien de veure les dades dels sensors en la GUI del 

receptor.  

5.2.2. Receptor 

El receptor es subministra amb una direcció IP predeterminada, 192.168.1.200, i una mascara de 

subxarxa predeterminada, 255.255.255.0. Si es vol utilitzar un navegador web o qualsevol altre 

programa per visualitzar la GUI del dispositiu (per exemple ex: iConnect) amb la seva direcció IP 

predeterminada, s’ha d’assegurar que l’ordinador té una direcció IP que es trobi en el mateix interval 

que la direcció IP del receptor (la direcció IP del ordinador ha de ser 192.168.1.X, on la X pot ser 

qualsevol valor entre 1 i 254), però no pot ser la mateixa IP que la del receptor. 

Seguint els següents passos es poden canviar els valors del receptor als valors predeterminats de 

fàbrica: 

1. S’alimenta el receptor mitjançant la boca de 9-12 volts. 

2. El commutador DIP número 2 ha d’estar a la posició ON i el receptor apagat. 

3. S’engega el receptor i espera aproximadament 10 segons fins que el receptor hagi arrencat 

per complert. 

4. Torna a posar el commutar DIP número 2 a la posició OFF. S’ha d’assegurar que aquest 

commutador estigui apagat ja que sinó, cada vegada que s’apagui i s’encengui el receptor es 

posaran els valors predeterminats de fàbrica. 

Després d’haver fet aquests passos es tindran els paràmetres del receptor amb el valor que indica la 

taula següent: 
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PARÀMETRES PRESTABLERTS VALORS PREDETERMINATS DE FÀBRICA 

Direcció IP 192.168.1.200 

Direcció de la porta d’enllaç 0.0.0.0 

Màscara subxarxa 255.255.255.0 

Nom del host del dispositiu Z i els 4 últims dígits de la direcció MAC 

Contrasenya d’inici 123456789 

Contrasenya Administrador 00000000 

DHCP Desactivat 

Servidor Web Activat 

Connexions TCP 1 

Port 2000 

Identificador de xarxa 12106(0x3332) 

Canal 12 

Nom UWTX-REC2 

Nom del connector/transmissor ABCDEFGH 

Casella de verificació Marcada 

Actualització de lectures(segons) 12 segons 

Unitats de temperatura C 

Offset1, Offset2, Offset3 0 

Taula 5.1.-Valors predeterminats de fàbrica UWTC-REC3 
(Font: [3] Documentació UWTC-REC3) 
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Un cop el receptor està amb els paràmetres de fàbrica, es connecta a un sistema operatiu físic 

mitjançant un cable Ethernet.  

El primer sistema operatiu físic al qual es recomana connectar el receptor és el mateix ordinador, ja 

que s’assegura no tenir problemes amb el wifi. Un cop connectat el cable al PC s’ha de canviar la 

direcció IPv4 d’automàtica a manual si aquesta no està dins el rang del receptor i afegir a la adreça IP 

que s’ha comentat anteriorment. 

Un cop estigui a les propietats de xarxa s’ha d’anar a les propietats del “Protocol d’internet versió 4 

(TCP/IPv4)” i posar la IP corresponent en aquest cas 192.168.1.100, tal com es mostra a la figura 5.4. 

         
Figura 5.4.-Protocol Internet 

Per comprovar si funciona la connexió del receptor amb el PC, hi ha 3 maneres diferents.  

1. Fent servir l’aplicació iConnect que és una aplicació de Newport gratuïta. 

2. Amb la pantalla de comandament de Windows (cmd) enviant un ping a la adreça IP del 

receptor. 

3. Utilitzant la interfície gràfica d’usuari (GUI) antiga o nova, el receptor té un servidor web que 

permet configurar-lo. 
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5.2.3. Interfície gràfica d’usuari 

5.2.3.1. Antiga interfície 

Per comprovar si la connexió del receptor amb el PC és la correcta, s’ha d’afegiri l’adreça IP del receptor 

a qualsevol navegador (per exemple si el receptor té la IP de fàbrica, s’ha de posar 192.168.1.200). Un 

cop ho hagi escrit ha d’aparèixer la següent imatge en el navegador: 

 
Figura 5.5.-“Home Page” Antiga Interfície Gràfica 

Quan ja s’ha comprovat que la comunicació del receptor amb el PC és correcta s’ha de comprovar que 

la comunicació del sensor amb el receptor també ho sigui. Una manera de mirar-ho és mitjançant la 

GUI que anomenàvem abans. La GUI es pot observar amb qualsevol sistema operatiu i amb qualsevol 

explorador, però la lectura correcta de les dades només es pot visualitzar en una versió única de Java i 

en les versions corresponents de qualsevol navegador. 

Les característiques necessàries per visualitzar els valors que ens envia al sensor a la web del receptor 

són: 

 Java 6 Actualització 35 

 Navegadors: 

 Google Chrome 22.0.1229.94. 

 Mozilla Firefox 3.6.28. 

 Internet Explorer 7.0. 

 Sea Monkey 2.13.1. 
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Es recomana utilitzar una màquina virtual, per no haver de modificar les característiques del seu 

ordinador real. En aquest cas es va utilitzar el software de la companyia VirtualBox per treballar amb 

un sistema operatiu Windows XP 32, en el qual es va poder instal·lar les característiques anteriors 

correctament i es van poder visualitzar les dades.  

Oracle VirtualBox és un software gràcies al qual és possible 

instal·lar sistemes operatius addicionals dins un altre sistema 

operatiu. Aquests nous sistemes operatius s’anomenen 

“sistemes convidats”, que estan dins el sistema operatiu 

“amfitrió”.  

Els sistemes operatius en què pot operar aquest software poden 

ser GNU/Linux, MacOS, Microsoft Windows i Solaris/OpenSolaris 

i dins d’aquests es poden utilitzar molts sistemes operatius 

diferents. 

Quan ja s’ha modificat la IP del receptor es pot connectar-lo al switch i s’hauria de veure la GUI sense 

problema, tant en la màquina real com la virtual (si es té ben configurat l’adaptador pont). 

Una altra pantalla indispensable de la GUI del receptor és la pantalla de configuració, ja que et defineix 

el “PID” i el “Channel”, dos valors necessaris per la configuració del sensor. Altres dades importants 

que apareixen en la configuració són el “TCP Connections” i el “Port”. 

Però no s’ha d’oblidar que hi ha altres pantalles com la configuració del sensor, on es pot visualitzar 

quins sensors hi ha connectats i modificar el nom d’aquests. Una altre pantalla de diagnòstics del 

sensor i receptor, i per últim també n’hi ha una de gràfiques, les quals es poden modificar quan sigui 

necessari, ja que poden mostrar des d’un minut fins a un any de rang i els valors de la temperatura i 

humitat poden anar dels -40 ºC als 125 ºC i del 0 a 100%. 

 

5.2.3.2. Nova interfície 

La interfície anterior està obsoleta, ja que es necessita una versió de Java molt antiga, la companyia 

OMEGA ha dissenyat una aplicació que s’instal·la a l’ordinador i substitueix aquesta GUI. Aquesta 

aplicació s’anomena OMEGA Enterprise Gateway, és un software dissenyat per ajudar a obtenir un 

control òptim i una visió de les dades cada dia de l’any. A més l’aplicació s’executa en un servidor de 

Windows per proporcionar un servei ininterromput i poder així visualitzar les dades en qualsevol lloc i 

moment. 

Figura 5.6.-Logo VirtualBox  
(Font: [9] www.virtualbox.org) 
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Actualment és el software més utilitzat per comunicar-se amb els dispositius hardwares d’OMEGA, ja 

que pot comunicar-se amb els següents productes: 

 Controladors: PLATINUMTM, iSeries, iTH. 

 Receptors sense fil: ZW-REC, zCDR, UWTC-REC3. 

 Dispositius sense fil: Depends on the receiver. 

 Serie iServer: iBTX, iBTHX-W, iBTX-SD, iTHX-W, iTHX-SD, iTCX, iPTX, iSD-TH, iSD-TC. 

 DAQ: OM-DAQ-USB. 

 Dispositius de pressió: PX409-USBH/485, IN-USBH. 

El servidor OEG pot instal·lar-se a les següents plataformes: 

 Windows 7, 8 i 10. 

 Windows Server 2008,2012 i 2006. 

 Totes les OS de 64-bit (no és recomanable a les de 32-bit). 

Ha de tenir les següents característiques: 

 CPU: 2.4GHz o superior. 

 Memòria: 4GB o superior. 

 Disc dur: 250GB o superior. 

El software d’OMEGA té dues versions, estàndard i complet: 

 Estàndard: Versió que permet a l’usuari administrar dispositius OMEGA, monitorar lectures en 

temps real, revisar dades històriques i fins hi tot poder connectar-se a través del telèfon mòbil. 

Es proporciona al client sense cost addicional. 

 Complet: Versió que té un servidor OPC UA, amb totes les característiques que té la versió 

estàndard. A més a més, tota la informació i lectures dels dispositius són exposades 

automàticament per un servidor OPC UA el qual permet incorporar les dades a aplicacions 

empresarials com SCADA, Historian o HMI, entre d’altres. 

Com que el preu de la versió completa és molt elevat, s’ha descarregat la versió Estàndard que inclou 

el “OEG server client”.  
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Figura 5.7.-Esquema OMEGA Enterprise Gateway 

(Font: [7] OEG User Manual) 

L’únic que interessa en la configuració de l’OEG d’OMEGA és el Web Server, les altres pestanyes no les 

ha de modificar. 

 
Figura 5.8.-OMEGA Enterprise Gateway Setup 

És un software que substitueix en part al servidor OPC de Newport i en part la GUI antiga, ja que serveix 

per visualitzar les dades actuals i històriques obtingudes dels sensors. Des de qualsevol navegador 

d’internet s’afegeix a la barra d’enllaços “localhost:9000” (es pot canviar el port), o la IP de l’ordinador, 

on ha descarregat el software, per exemple, “192.168.1.50:9000”.  
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El software utilitza el port 9000 de l’ordinador per sortir d’aquest, anar a buscar les dades que 

l’interessin del receptor i mostrar-les en la nova GUI del software. 

Un cop connectat amb qualsevol navegador, es mostra una pàgina web la qual conté cinc pestanyes, 

aquestes són les funcions principals en el gateway de Newport (es pot veure a dalt a la dreta de la 

figura 5.9 i figura 5.10): 

1. Descripció general (Overview): Mostra l’estat general del sistema i les estadístiques. 

2. Lectures (Readings): Mostra les lectures actuals dels dispositius connectats. 

3. Dispositius (Device): Mostra l’estat dels dispositius connectats actuals. També permet als 

usuaris agregar, eliminar iniciar i apagar els dispositius. 

4. Dades (Data): Permet als usuaris recuperar, visualitzar i analitzar les dades emmagatzemades. 

5. Sistema (System): Permet als usuaris configurar les notificacions, els dispositius passius, la 

visualització, administrar les llicencies (si es tenen) i actualitzar el firmware pels dispositius 

passius. 

 
Figura 5.9.-Pestanya “Data” OEG 
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Figura 5.10.-Pestanyes “Readings” i “Device” OEG 

En el cas pràctic m’he trobat que a l’hora de descarregar el software a través de la pàgina d’OMEGA 

(tant la versió x64 com la x32) s’aturen quan porten un quart de descàrrega. Per sort, des de la pàgina 

web de Newport, hi ha un enllaç que et porta a una altra pàgina de Newport. 

 

5.3. Comunicació orientada a màquina 

L’apartat anterior només serveix per visualitzar les dades però no per poder-les tractar, podríem dir 

que és una connexió opaca, fet que implica que no es podria fer cap aplicació per automatitzar el 

sistema d’adquisició d’aquestes dades.  

L’apartat de comunicació orientada a màquina, descriu com aconseguir comunicació oberta amb el 

receptor per poder automatitzar el sistema en un futur. Aquesta comunicació oberta s’aconsegueix 

gràcies a l’OPC, ja que aquest ens ajuda a poder enviar les dades en forma de tags a qualsevol lloc 

mitjançant la xarxa d’internet. 

En aquest apartat, per molt que no s’expliqui, també s’ha de configurar primer els sensors, després el 

receptor i finalment comprovar la connexió. No s’afegeix, ja que és exactament la mateixa configuració 

per un apartat i l’altre. Un cop ja s’ha comprovat la correcta connexió, ja es pot passar a l’apartat 5.3.1, 

Servidor OPC Clàssic. 
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5.3.1. Servidor OPC Clàssic 

Quan ja s’han configurat els sensors UWRTD-2-NEMA i el receptor UWTC-REC3 (cal tornar al primer 

apartat de comunicació orientada a usuari), s’ha de passar al següent nivell i personalment, el més 

interessant de cara al treball proposat. S’ha de configurar el servidor i el client OPC. 

El servidor utilitzat és de Newport (una empresa secundària d’OMEGA). És un servidor OPC Clàssic, més 

exactament un servidor OPC DA i OPC A&E i per tant, s’ha de buscar un client que visualitzi OPC Clàssic 

i no OPC UA. Per la visualització s’ha fet servir el client de Matrikon (MatrikonOPC Explorer). 

S’inicia instal·lant el servidor NewportOPC, que ens ha proporcionat el professor Moisès Graells, co-

director del TFG, ja que no es pot descarregar mitjançant la pàgina web de Newport perquè és molt 

antic. Ara hi ha un altre software que el substitueix, anomenat OMEGA Enterprise Gateway, el qual ja 

s’ha parlat anteriorment. 

Un cop instal·lat el software, la carpeta que es crea conté diferents executables: 

 OPCConfig.exe: Per configurar els paràmetres del receptor i els tags dels sensors i, poder 

visualitzar-los al client OPC Clàssic. 

 

 LicenseApp.exe: Crea una llicència per poder posar en marxa el servidor. 

 

 NEiSeriesOPC.exe: Apareix un comptador de 2 hores (és el temps que pot estar operatiu el 

servidor si es té la llicència gratuïta). 

 

 AEClient.exe i OPCDataLogger.exe: Són dos programes que creen un client molt senzill per 

poder visualitzar si el servidor està enviant correctament les dades cap a l’exterior. 

 

 RegSetup.exe: Crea una finestra per poder definir quins usuaris poden visualitzar el servidor 

creat amb l’aplicació anterior. 

 

 OSInfo.exe: Programa per visualitzar totes les característiques del Servidor. 

També conté 3 fitxers .dll que són necessaris perquè funcioni del Servidor: 

 Devices.dll. 

 NEOPCSvr.dll. 

 WTclient.dll. 
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Figura 5.11.-Aplicacions OPC Clàssic 

En la figura 5.11 es pot observar les aplicacions OPCConfig.exe, LicenseApp.exe i RegSetup.exe que 

són les essencials per poder inicialitzar correctament el servidor OPC de Newport.  

Finalment si s’executa l’aplicació NEiSeriesOPC.exe s’obra el servidor i sortirà una pantalla amb un 

comptador de 2 hores, que és el temps màxim que es pot estar amb el servidor operatiu, ja que és una 

versió demo.  

 
Figura 5.12.-Comptador OPC Clàssic 
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5.3.2. Client OPC Clàssic 

Un cop s’ha configurat el servidor OPC Clàssic anterior es poden visualitzar els tags mitjançant un Client 

OPC Clàssic, en aquest cas s’ha utilitzat el de la companyia Matrikon, però també es pot utilitzar el 

d’OPCFoundation. 

5.3.2.1. Matrikon 

Matrikon és una empresa considerada mundialment com la la proveïdora més gran de programes i 

serveis per a les indústries de processos, i que va ser adquirida el 2010 per Honeywell Process Solutions. 

Matrikon sempre ha apostat fort per l'expansió en l'àmbit industrial de l'OPC, de fet, tenen el seu propi 

software i plataforma de difusió, MatrikonOPC. 

 
Figura 5.13.-Logo Matrikon 

(Font: [8] www.matrikonopc.com) 

En aquesta plataforma es pot aconseguir fàcilment el software necessari per poder treballar amb OPC, 

concretament pel nostre projecte s’ha fet servir l’OPCExplorer i l’OPCServer Simulator. 

 OPCExplorer: És un client OPC amb capacitat de llegar/escriure en tota mena de servidors. A 

diferència d’altres clients l’Explorer proporciona resultats de forma ràpida gràcies a una 

interfície on es poden veure de manera conjunta tots els diferents proveïdors de dades. 

 OPCServer Simulator: Serveix per poder simular un servidor que generi qualsevol mena de 

dades (Real, Bool, Integer,…), fins hi tot permet modificar-les de manera aleatòria, per tal de 

poder fer proves o comprovar que les comunicacions funcionin correctament. 

OPCExplorer és un client OPC clàssic dissenyat per ajudar a la instal·lació i configuració de servidors 

OPC clàssics compatibles. És un software obert a tothom, gratuït  i sense restriccions. Funciona a través 

de tags, ja que un cop connectes amb un servidor OPC has d’afegir els tags que es volen visualitzar 

com mostra la figura 5.14. 

S’instal·la fàcilment i a la web hi ha un vídeo tutorial explicant com fer la instal·lació i la posada en 

marxa. A més a més, juntament amb la descàrrega d’aquest software està inclòs un servidor OPC 

(Matrikon OPC Simulation Server) compatible, que proporciona dades simulades per provar la 

funcionalitat i el correcte funcionament de OPCExplorer. 



Desenvolupament d’un sistema OPC per a la supervisió i diagnosi remota d’un sistema d’instrumentació sense fil 

 

  37 

És un client OPC Clàssic avançat, ja que conté DA, HDA, Alarmas i Events(A&E) i OPCSecurity. A l’afegir 

OPCSecurity, els usuaris estan capacitats per accedir de manera segura al seu Servidor OPC.  

 
Figura 5.14.-Pantalla Inici Matrikon 

Un cop s’hagi connectat el client OPC Clàssic al servidor OPC, s’ha d’afegir els tags mitjançant el botó 

Add Tags. Si s’afegeixen els tags que es vol i es clica acceptar, ha de sortir una pantalla semblant a la 

de la figura 5.15. 

 
Figura 5.15.-Tags Matrikon 
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5.3.2.2. OPC Foundation: 

El software de la companyia OPCFoundation té diverses funcionalitats, ja que aquest pot ser servidor 

OPC UA o OPC Clàssic i client OPC UA o OPC Clàssic. Està col·locat en la categoria de client, ja que jo 

personalment només l’he utilitzat per a aquesta funció, tant en OPC UA com en Clàssic. 

El software de la companyia dels estàndards d’OPC té un propòsit simple, el de proporcionar un conjunt 

d’aplicacions que demostrin la potència i flexibilitat de la tecnologia OPC Unified Architecture, ja que 

totes estan dissenyades per a fins educatius i no a industrials. 

A la figura 5.16 es pot veure les diverses aplicacions del software:

 Data Access Server. 

 Data Access Client. 

 Data Historial Access  Server. 

 Data Historical Access Client. 

 Events Historical Access Server. 

 Events Historical Access Client. 

 Alarms Conditions Server. 

 Alarms Conditions Client. 

 Generic Server. 

 Generic Client. 

 Reference Server. 

 Reference Client. 

 UA Configuration Tool. 

 
Figura 5.16.-Pantalla Inici OPCFoundation 

Igual que en la companyia Matrikon, i com ja se sap l’OPC funciona amb tags, és per això que en el 

client d’OPCFoundation també surten: 
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Figura 5.17.-Tags OPCFoundation 

5.3.3. OPC gateway (Wrapper/Proxy) 

Actualment, l’OPC Clàssic està desfasat i tot funciona mitjançant l’OPC UA, és per això que algunes 

empreses tenen un software anomenat gateway que serveix per migrar servidors OPC clàssics 

COM/DCOM a l’OPC Unified Architecture i viceversa.  

Si el software comunica entre un servidor OPC clàssic i un client OPC UA s’anomena Wrapper (el que 

s’utilitzarà en aquest cas), en el cas contrari, si el software fa de pont entre un servidor OPC UA i un 

client OPC clàssic s’anomena Proxy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.18.-Esquema OPC Gateway 

(Font: [21] www.integrationobjects.com) 
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El cas que ens ocupa, s’ha utilitzat el Wrapper de la companyia Unified Automation per fer de pont 

amb un client OPC UA.  

Unified Automation ofereix productes i serveis en el camp de la comunicació industrial de 

l’automatització. Està basat en la tecnologia OPC Unified Architecture i ofereix un marc de 

desenvolupament de programari multiplataforma per als proveïdors d’aplicacions, des dels fabricants 

de dispositius incrustats fins als desenvolupadors d’aplicacions empresarials. 

Els seus productes permeten a les empreses crear, implementar i integrar fàcilment les tecnologies de 

comunicació estàndard, com és l’OPC UA. Els altres productes estan dissenyats per millorar l’atractiu i 

la qualitat de les aplicacions i dispositius del client. 

 
Figura 5.19.-Logo Unified Automation 

(Font: [10] www.unified-autiomation.com) 

Així es pot comprovar que l’OPC és un protocol molt obert i amb molt marge de millora, ja que s’ha 

utilitzat un OPC server de la companyia Newport, s’ha visualitzat aquest servidor en un client de la 

companyia Matrikon, s’ha pogut comprovar que es pot substituir aquest servidor OPC Clàssic per un 

gateway de la companyia OMEGA i finalment s’ha utilitzat el Wrapper i el client (UaExpert) de la 

companyia d’Unified Automation (ja que per causes desconegudes, no s’ha pogut descarregar 

correctament el client OPC UA de la companyia Matrikon).  

Com ja s’ha comentat, s’ha utilitzat el UaGateway, gateway de la companyia Unified Automation, per 

poder migrar el servidor DA de Newport a un servidor OPC UA. Aquest software també ens ajuda a 

connectar diferents servidors OPC Clàssic DA al mateix temps, fet que amb l’antiga tecnologia d’OPC 

no era possible. 

Si es va a la web d’Unified Automation es pot veure que UaGateway és una aplicació per a Windows 

32bits, però llegint la descripció d’aquest podem veure que també es pot executar a Windows 64 bits.  

La figura 5.20 ens serveix d’exemple per poder visualitzar com és el software UaGateway. 
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Figura 5.20.-“Add COM Server” de UaGateway 

 
Figura 5.21.- Configuració NewportOPC.iSeries 

 

5.3.4. Client OPC UA 

Un cop es passa del servidor OPC Clàssic a servidor OPC UA, es poden visualitzar les dades mitjançant 

dos mètodes. El primer mètode el qual és instantani, passa per utilitzar un software client OPC UA de 

qualsevol companyia (no és necessari que sigui de la mateixa companyia del gateway). L’altre mètode 

consisteix en crear una aplicació mitjançant els tags que ens envia el nou servidor UA, per així crear un 

SCADA/HMI i poder visualitzar aquestes dades. 
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5.3.4.1. Client estàndard 

El client OPC UA que s’ha utilitzat en el primer mètode és el de la companyia Unified Automation 

anomenat UaExpert. Aquest té totes les característiques completes d’un client OPC UA, ja que admet 

funcions OPC UA, Alarmes i Events, DH i UA Methods. És un client multiplataforma programat en C++ 

que utilitza la llibreria d’interfície gràfica d’usuari de Nokia (anteriorment Trolltech). 

Com ja s’ha comentat diverses vegades OPC UA no només funciona en sistemes operatius Windows, 

de manera que el client UaExpert està disponible per Windows i per Linux. 

La versió gratuïta de UaExpert inclou: 

 OPC UA Data Access.  

 OPC UA Alarmes&Condicions.  

 OPC UA Historical Trend.  

 DI Information Model Plugin. 

 OPC UA Performance Plugin. 

A més a més, inclou altres funcionalitats generals com maneig de certificats, descobridor de servidors 

UA, connectar-se fàcilment amb servidors UA i mostrar atributs i referències de Nodes (utilitzats en 

sistemes UA).   

La seva funció principal és visualitzar de manera senzilla que els tags del servidor OPC arribin 

correctament,  ja que el punt fort d’utilitzar OPC UA per comunicar-se és poder fer servir aquests tags 

per automatitzar un sistema digital. 

A la figura 5.22 es mostren amb zoom els tags que ens arriben del servidor UA creat mitjançant el 

UaGateway, llegits pel software UaExpert i en la figura 5.23 es mostra el client UaExpert. 

 
Figura 5.22.- Tags enviats pel servidor del UaGateway 
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Figura 5.23.- Pantalla Principal UaExpert 

5.3.4.2. Client personalitzat 

De manera optativa s’ha creat un HMI molt senzill, per demostrar que els tags enviats pel nou servidor 

OPC UA es poden utilitzar per automatitzar o millorar el sistema d’adquisició de dades. 

El software utilitzat és de la companyia Indi.System GmbH, anomenat 

QuickHMI. Aquesta companyia amb seu a Bremen (Alemanya), és una 

empresa especialista en desenvolupament, suport i venda de programari 

eficient, pràctic i avançat per a l’àrea d’automatització industrial. Molts anys 

d’experiència en el desenvolupament de softwares fa que ofereixi solucions 

completes de programari estàndard, que satisfan molts dels requisits en el 

camp de l’automatització industrial.  

 

El software anomenat anteriorment serveix per crear petits projectes amb un editor molt senzill per 

visualitzar dades o màquines. És modern i fiable per a la visualització de plantes i màquines, ja que pot 

córrer per diversos sistemes operatius. 

Es necessita una llicència per utilitzar-lo, però només amb el registre a la seva pàgina en pots obtenir 

una de senzilla, de manera que no és un impediment aconseguir-ne una.  

Figura 5.24.-Logo Indi.Systems 
(Font: [14] www.quickhmi.com) 
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Figura 5.25.-Logo software companyia Indi.Systems 

(Font: [14] www.quickhmi.com) 

Dins del software QuickHMI, hi ha tres aplicacions: 

 QuickHMI Editor: Crear i editar el projecte HMI que 

es vol visualitzar. 

 QuickHMI Server: Proporcionar un servidor perquè 

es puguin connectar diversos clients al HMI creat 

per l’Editor. 

 QuickHMI Viewer: Proporcionar un mitjà de 

visualització addicional (client), per si la 

visualització al navegador no és possible o 

desitjada. 

Les tres aplicacions necessiten les mateixes característiques per poder funcionar correctament: 

 CPU: 1.6 GHz o superior de 32-bit o 64-bit. 

 RAM: Mínim 2 GB, recomanat 4-8 GB. 

 Hard drive: Mínim 60GB. 

 Network: 100 Mbps. 

Com ja s’ha comentat, per crear l’HMI/SCADA s’ha d’utilitzar el QuickHMI-Editor, ja que és un software 

molt complet gràcies a les següents característiques: 

 Utilitza l’arquitectura Client-Servidor. 

 És independent del sistema operatiu (Linux, Windows (x32 i x64), MacOS i fins hi tot Android). 

 Encriptació per SSL. 

 Software gratuït amb llicència de prova. 

 Crea els projectes en navegadors web, aplicacions d’Android i aplicacions d’ordinador 

(Desktop-Application). 

 Compatible amb HTML5, CSS3 i JavaScript. 

 Compatible amb S7-controllers, TwinCAT2, TwinCAT3, Modbus, OPC i MQTT. 

 Més de 2.000 imatges es poden utilitzar per crear la interfície. 

Figura 5.26.-Client-Servidor 
(Font: [14] www.quickhmi.com) 
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L’aplicació “Editor” és molt fàcil d’utilitzar, només s’ha de clicar les imatges que es vulguin utilitzar per 

crear la interfície del quadre de dalt a l’esquerra i arrossegar-les al mig de la pantalla. Si es necessiten 

més imatges, l’aplicació té llibreries que es poden descarregar fàcilment i a més a més, es poden 

importar imatges externes a l’aplicació (per exemple el logo de la UPC de la figura 5.27). Es poden 

afegir imatges, gràfiques i variables provinents de fonts de dades externes.  

 
Figura 5.27.-Aplicació QuickHMI-Editor 

Un cop es crea el HMI mitjançant l’aplicació QuickHMI-Editor, aquesta s’executa en un navegador a 

escollir per poder-ho visualitzar. Funciona de la mateixa manera que el software OEG, ja que obra un 

port de l’ordinador perquè l’aplicació pugui anar a buscar el servidor de la companyia. En aquest cas el 

port obert és el 6062. Si no es vol obrir en un navegador també es pot executar en una aplicació Android 

o en una aplicació d’ordinador (Desktop Aplication). 

 
Figura 5.28.-tags servidor OPC UA a QuickHMI-Editor 
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A la part esquerra de la figura 5.28 es pot observar el servidor OPC UA que s’ha trobat des de l’aplicació 

QuickHMI-Editor, el qual s’ha afegit com una font de dades. I a la part dreta de la figura s’observen els 

tags del sensor 3 que s’envien des del servidor, afegides com a variables. 

 
Figura 5.29.-Exemple HMI 

A la figura 5.29 es poden veure els diferents displays i imatges, els quals porten els tags del sensor 3 

que ens envia el servidor OPC UA que crea l’UaGateway. Per exemple, es pot veure la temperatura de 

dues maneres diferents, de manera gràfica amb la imatge d’un termòmetre i de manera numèrica dins 

d’una casella. A més a més, també es pot veure la vida de la pila mitjançant una imatge que representa 

un display de leds. 

És un software molt complet, el qual està molt preparat per entrar a l’era de la indústria 4.0.. Recomano 

fer servir QuickHMI a l’hora de voler automatitzar el sistema d’adquisició de dades en un futur, ja que 

donen llicències més extenses per a estudiants i hi ha petits tutorials sobre com utilitzar-lo. La web per 

descarregar-lo es troba enllaçada en aquest treball [14]. 
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6. Tractament del medi ambient 

El present treball no té un impacte negatiu pel medi ambient, ja que consisteix bàsicament en software. 

Però el consum de bateria de l’ordinador i les piles del sensor (cada sensor utilitza una) sí que podrien 

tenir un impacte negatiu si no s’administren adequadament. És per això que s’han de tenir uns bons 

costums d’apagar l’ordinador i les sondes sempre que s’acabin les sessions de pràctiques (per evitar el 

malbaratament d’energia), ja que com tothom sap les piles són molt perjudicials per al medi ambient. 

En aquest sentit també s’ha d’ajustar el màxim el nombre de mostres per minut que es desitja que el 

sensor adquireixi, ja que un nombre de mostres elevat incrementa el consum de la pila i aquesta 

s’haurà de substituir amb més freqüència. La pila gastada s’haurà de dipositar al contenidor adequat. 

És per això que la companyia OMEGA ha fet un estudi de la duració de la pila per poder conèixer la 

seva vida mitja. Gràcies a això podem calcular quantes piles necessitarem per X temps de mesura i per 

tant, quantes piles haurem de comprar noves i quantes haurem de llençar. 

 

Temps de mostra Vida estimada de la pila 

1 Mostra / 2 Segons 6 Dies 

1 Mostra / 3 Segons 9 Dies 

1 Mostra / 5 Segons 15 Dies 

1 Mostra / 10 Segons 30 Dies 

1 Mostra / 15 Segons 45 Dies 

1 Mostra / 30 Segons 90 Dies 

1 Mostra / 45 Segons 135 Dies 

1 Mostra / 60 Segons 180 Dies 

Taula 6.1.-Vida estimada de la pila 
(Font: [3] Documentació UWTC-REC3) 
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Conclusions 

L’objectiu principal d’aquest Treball de Final de Grau era el de desenvolupar un sistema robust, flexible 

i remot d’adquisició de dades de temperatura per al laboratori d’enginyeria química amb softwares 

lliures, dins la mesura del possible. Els resultats obtinguts indiquen que aquest objectiu s’ha assolit, ja 

que s’ha aconseguit desenvolupar el sistema amb softwares gratuïts.  

Com ja s’ha comentat anteriorment aquest sistema d’adquisició de dades es va decidir separar-lo en 

dos sistemes, és per això que les conclusions també aniran guiades als dos sistemes.  

El primer sistema i el que era necessari amb més urgència, era el de la comunicació amb l’usuari, el 

qual s’ha assolit gràcies a la correcta comunicació dels sensors amb el receptor i a la decisió d’utilitzar 

el software proporcionat per la companyia OMEGA. El software anomenat Omega Enterprise Gateway 

possibilita visualitzar les dades de manera remota en format numèric, gràfic i inclús exportar-les en 

fitxers de lectura estàndards. 

El segon sistema, el de la comunicació orientada a màquina, s’ha decidit utilitzar comunicació OPC, això 

implica que els coneixements estan més enfocats al camp de l’enginyeria electrònica que no pas al de 

l’enginyeria química. Per assolir l’objectiu desitjat s’ha decidit utilitzar diversos softwares, pels quals 

s’ha necessitat coneixements en comunicació industrial. Els softwares utilitzats han sigut el servidor 

OPC Clàssic, que va ser proporcionat pel professor Moisès Graells, el gateway de la companyia Unified 

Automation i els dos clients utilitzats. El client estàndard de la companyia Unified Automation, 

anomenat UaExpert, i el software anomenat QuickHMI ,de la companyia Indi.Systems, el quan es 

pretén que es faci servir per automatitzar els sensors en el futur. 

Un objectiu secundari dins del principal, era deixar la màxima documentació possible per a facilitar el 

manteniment, modificació o ampliació del sistema. És per això que s’ha creat un manual d’usuari, on 

s’especifiquen tots els passos que s’han fet per arribar a aconseguir tant l’objectiu principal com els 

secundaris. 

Finalment, a nivell personal, estic satisfet d’aquest projecte el qual durant molts períodes ha significat 

un repte a nivell acadèmic i professional, degut a la complexitat d’alguns softwares utilitzats. Però 

gràcies a la constància i a l’ajuda dels professors i companys de feina, els quals sovint aportaven noves 

solucions i perspectives als problemes que se’m plantejaven, he sabut superar-los i complir amb els 

objectius plantejats.
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Pressupost i/o Anàlisi Econòmica 

En les següents taules es poden veure de manera desglossada els costos del projecte. S’han dividit els 

costos en quatre taules, en la primera taula hi trobem els costos de recursos humans. En la segona i 

tercera hi ha els costos materials i de software, però amb la diferència que en la tercera hi consten els 

costos per poder millorar o llicenciar correctament el projecte. Finalment, en l’última taula hi trobem 

el pressupost final que es necessita per dur a terme aquest projecte. 

 

Recursos Humans 

Pressupost dels treballs d’enginyeria i investigació 

Concepte Hores Preu/Hora Import 

Recerca d’informació 150 h 18 € 2.700 € 

Posada en marxa 200 h 18€ 3.600 € 

Programació 100 h 18€ 1.800 € 

Redacció de projecte 150 h 18€ 2.700 € 

  Total Brut 10.800 € 

  21% d’IVA 2.268 € 

  TOTAL 13.068 € 

 

El cost total del desenvolupament del projecte (IVA inclòs) és de tretze mil seixanta-vuit euros. 
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Equipament obligatori 

Pressupost del material i software obligatori 

Concepte Unitats Preu/Unitat Import 

UWTC-REC3 1 274,59 € 247,59 € 

UWRTD-2-NEMA 4 206 € 824 € 

PILA LSH14 3.6V 8 24.90 € 199.2 € 

Ordinador portàtil 1 550 € 550 € 

Office 365 personal 1 56,99 € 56,99 € 

  Total Brut 1.904,78 € 

  21% d’IVA 400 € 

  TOTAL 2.304,78€ 

El cost total de l’equipament necessari (IVA inclòs) és de dos mil tres-cents quatre euros i setanta-vuit 

cèntims. 

 

Equipament opcional 

Pressupost del material i software opcional 

Concepte Unitat Preu/Unitat Import 

OEG Complert 1 605,14 € 605,14 € 

UaGateway License DA 1 500 € 500 € 

UaGateway License A&E 1 800 € 800 € 

UaGateway License HDA 1 500 € 500 € 

QuickHMI Professional Site License 1 886,55 € 886,55 € 

  Total Brut 3.291,69 € 

  21% d’IVA 691,25 € 

  TOTAL 3.982,94 € 

El cost total de l’equipament no necessari (IVA inclòs) és de tres mil nou-cents vuitanta-dos euros i 

noranta-quatre cèntims. 
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Finalment, s’ha fet dues taules per dividir els costos finals de projecte en obligatoris i opcionals. En les 

dues  taules es divideixen en costos de recursos humans i costos d’equipament. 

 

PRESSUPOST FINAL OBLIGATORI 

Concepte Import 

Recursos Humans 13.068€ 

Equipament obligatori 2.304,78€ 

 TOTAL 15.372,75€ 

El cost total obligatori del projecte (IVA inclòs) és de quinze mil tres-cents setanta-dos euros i setanta-

cinc cèntims. 

 

PRESSUPOST FINAL OPCIONAL 

Concepte Import 

Recursos Humans 13.068€ 

Equipament obligatori 2.304,78€ 

Equipament opcional 3.982,94 € 

 TOTAL 19.355,72 € 

El cost total opcional del projecte (IVA inclòs) és de dinou mil tres-cents cinquanta-cinc euros i setanta-

dos cèntims. 
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