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RESUM 
 

En aquest document es pretén facilitar al lector un manual d’utilització del sistema de 

visualització inclosa dins del prototip CAT03 per a la competició de la Formula Student. 

Aquest sistema permet a l’usuari programar el dispositiu de forma senzilla i intuïtiva, podent 

decidir quines senyals disponibles al vehicle desitja visualitzar i la forma com realitzar-ho. 

L’usuari disposa de multitud d’indicadors de diferents tipus (analògics o digitals), formes i 

colors, així com el seu posicionament dins de la secció de visualització. En el document es 

presenten tots els indicador disponibles i com es poden seleccionar, així com posicionar aquest 

a l’espai de visualització ja sigui de manera automàtica o manual. A més a més, en aquest 

document es presenta les característiques principals de les configuracions predeterminades 

així com el sistema de fitxers, per d’aquesta forma poder realitzar configuracions personals del 

sistema de visualització utilitzant arxius de text. Per últim es presenta al lector les possibilitats 

del dispositiu per l’adquisició de dades i la forma com configurar-la. 
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C.3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL DISPOSITIU 
 

En aquesta secció es pretén informar al lector de les característiques principals del dispositiu. 

Per sintetitzar el contingut d’aquesta part a continuació es mostra les característiques 

principals del dispositiu, a la taula següent: 

Característiques principals del sistema de visualització 

Sistema de visualització de les senyals del vehicle totalment programable. 
9 senyals disponibles (velocitat, RPM, marxa, temperatura motor i aire, lambda, bateria, 
posició accelerador, pressió admissió).  
Microcontrolador de 32bits i 80MHz de velocitat. 
Pantalla LCD TFT 3,2” QVGA tàctil resistiva  
Comunicació CAN BUS 
Avís alerta per senyals perilloses 
3 configuracions de visualització predeterminades 
3 configuracions de visualització totalment programables 
Adquisició de dades en arxius de text. Fins a 2Gbytes capacitat 
3 idiomes: Català, Castellà i Anglès 
Programable amb menús tàctils o mitjançant sistema arxius 
Memorització de les configuracions realitzada 

Taula C.3.1: Característiques principals sistema de visualització. 

En els següents punts d’aquest document s’explica detalladament les característiques del 

dispositiu i com es pot realitzar la configuració d’aquest. 

C.4. SENYALS DE VISUALITZACIÓ DISPONIBLES 
 

Com es comenta anteriorment, el sistema de visualització disposa de nou senyals informatives 

de l’estat del vehicle. En aquesta secció es detallen quines són aquestes senyals i amb quines 

unitats es poden observar al sistema de visualització. 

• Velocitat: Velocitat lineal del vehicle, la seva lectura és en km/h.  

• RPM (Revolucions Per Minut): Règim de gir del motor, les unitats són el nombre de 

voltes per minut. 

• Marxa: Indica en quina marxa es troba el sistema de canvi pneumàtic. 

• Temperatura Motor: La temperatura en què es troba la refrigeració del vehicle, en ºC. 

• Temperatura Aire: La temperatura de l’aire d’admissió, es pot assimilar a la 

temperatura ambient, en ºC. 

• Pressió aire: La pressió a la qual entra l’aire al sistema d’admissió, es pot assimilar a la 

pressió atmosfèrica, en hPA. 

• Lambda: Valor que indica si la mescla de aire- combustible és adequada (mescla 

estequiomètrica valor 1), on per valors superiors a 1 la barreja és pobre en benzina, 

mentre que valors inferiors la mescla és rica. 

• Bateria: Indica en percentatge el valor de la bateria del vehicle. 
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• Accelerador: La posició del accelerador en percentatge, on per un valor del 100% 

l’accelerador es troba en la màxima obertura (la papallona deixa passar el màxim 

d’aire possible a l’admissió). 

 

C.5. CONFIGURACIONS DE VISUALITZACIÓ 

PREDETERMINADES 
 

En aquesta secció es pretén mostra el lector les característiques principals de les 

configuracions de visualització predeterminades disponibles al sistema de visualització. El 

dispositiu disposa de tres configuracions de visualització predeterminades. L’objectiu 

d’aquestes és que l’usuari pugui tenir accés a disposicions ja creades, agradables a la vista i 

d’utilització ràpida i senzilla. A les tres configuracions apareixen les senyals més importants del 

vehicle (revolucions motor, velocitat vehicle, temperatura motor i marxa), i el seu 

posicionament a l’espai de visualització és optimitzant les senyals més preferents amb especial 

importància a la velocitat del vehicle i les revolucions del motor. A continuació es mostren les 

tres configuracions i una breu explicació de les seves característiques. 

Visualització predeterminada 1 

La configuració presenta el següent aspecte: 

 

Figura C.5.1: Aspecte de la visualització predeterminada 1. 

Com s’esmenta anteriorment, la configuració permet la visualització de les revolucions, la 

velocitat del vehicle, la marxa i finalment la temperatura del motor.  

Revolucions motor 

Velocitat vehicle 

Marxa vehicle Temperatura motor 
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Com s’observa, el senyal de les revolucions del motor presenta un indicador de dotze nivells i 

per tant una resolució de 1000 voltes per minut i un rang de 0 a 12000 revolucions per minut. 

Amb aquest indicador de colors vius s’intenta destacar els nivells d’altes voltes amb uns nivells 

cada vegada més amples. Pel que fa a l’escala de colors, el color blau correspon a senyals de 

baixes voltes no adequades per a la conducció del monoplaça, verd per revolucions 

adequades, groc per nivell de voltes optimes i finalment el vermell per nivell de voltes perillós 

per al motor. Com s’observa, per valors de senyal de revolucions perilloses, aquesta es mostra 

a la part més visible del dispositiu, la part superior dreta, amb una secció de visualització 

rellevant per una lectura ràpida i eficaç. 

Pel que fa a l’indicador de velocitat, aquest s’ubica al mig de l’espai de visualització ja que és 

considera l’indicador més usat al llarg de la conducció. Aquest és una combinació d’indicador 

analògic amb format digital per d’aquesta forma aconseguir una lectura ràpida i si es desitja, 

precisa.  Donat que la velocitat de càrrega d’imatges del dispositiu es limitada, l’indicador no 

és analògic pur i presenta una resolució màxima de 2 km/h, una magnitud més que suficient 

per l’aplicació del sistema. Pel que fa al rang de l’indicador, aquest es troba entre 0 i 160 Km/h. 

Finalment, trobem a la configuració el senyal de temperatura de motor i la marxa del vehicle. 

Ja que aquests senyals no són de molta rellevància (excepte la temperatura de motor per 

valors elevats), aquests s’ubiquen als extrems de la pantalla on no presenten un protagonisme 

tan important com els anteriors. Com es pot observar a la figura anterior, l’indicador numèric 

de temperatura de motor és de color blau, en el cas d’arribar a una temperatura superior a un 

llindar (per defecte a 85ºC), aquest passa a ser de color vermell donant el resultat  següent: 

 

Figura C.5.2: Aspecte de la visualització predeterminada 1 en cas de temperatura de motor elevada. 

S’observa que en aquest cas l’indicador de temperatura té una rellevància lleugerament 

superior. Pel que fa a les característiques dels indicadors, la temperatura de motor presenta un 

rang de 0 a 99 ºC i una resolució de 1ºC, la marxa un rang de 0 a 6 i resolució de 1. 

Tot i que potser en aquesta configuració la temperatura del motor presenta massa poc 

protagonisme per la seva rellevància a temperatures altes, cal esmentar que el dispositiu té 
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l’opció d’avís d’alertes per senyals perilloses i per tant, l’usuari pot rebre la informació en 

primer pla en cas d’arribar aquest extrem. Cal esmentar que amb la resta de configuracions 

predeterminades la temperatura del motor rep un protagonisme superior. 

Visualització predeterminada 2 

Aquesta configuració està pensada per usuaris que busquin una visualització clara, precisa i 

ràpida dels senyals més importants que ofereix el sistema, tot això sense renunciar a una 

visualització segura de la temperatura del motor. A continuació es mostra l’aspecte que 

presenta la configuració: 

 

Figura C.5.3: Aspecte de la visualització predeterminada 2. 

En aquesta configuració s’observa que no apareix el senyal de marxa del vehicle.  Aquest fet es 

degut a que en aquest cas es pretén donar un protagonisme superior a la resta de senyals, 

augmentant la secció ocupada per cadascun d’ells, donant sobretot rellevància superior al  

senyal de temperatura del motor.  

Com en la configuració anterior, l’indicador de revolucions de motor és de dotze nivells amb 

colors vius seguint el mateix criteri que la configuració anterior. En aquest cas, però, es 

decideix ubicar l’indicador a la part dreta, mantenint igualment la secció de perill de la senyal 

(altes voltes) a la part superior dreta de la pantalla (zona de màxima visualització). Com en la 

configuració anterior, l’indicador presenta una resolució de 1.000 voltes per minut i un rang de 

0 a 12.000 rpm, en aquest però, indicant també numèricament el valor. 

Pel que fa a l’indicador de velocitat presenta un aspecte molt similar a l’anterior, variant els 

colors i donant en aquest cas, un protagonisme superior a la part analògica. A més a més, com 

es comenta anteriorment, la secció de l’indicador augmenta lleugerament millorant aquesta 
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forma la seva correcta lectura. Com en l’indicador anterior, aquest presenta un rang de 0 a 160 

Km/h i una resolució de 1Km/h. 

Finalment, la representació del senyal de temperatura del motor presenta un protagonisme 

força superior respecte al disseny anterior, millorant d’aquesta forma la mancança de l’espai 

de visualització anterior, però perdent el senyal de marxa. Pel que fa a les característiques de 

l’indicador, aquest està format per 6 nivells proporcionals de 20 a 110ºC, amb dos colors 

diferenciats (blau per temperatures adequades pel motor i vermell per valors perillosos). 

Visualització predeterminada 3 

Pel que fa aquesta configuració, presenta una visualització força diferent de les exposades 

anteriorment, oferint indicadors que només són utilitzables en aquesta configuració per la 

complexitat de les seves formes i evitar possibles problemes de col·lisió entre la resta 

d’indicadors. Com les configuracions anteriors, aquest permet la visualització dels senyals més 

importants del sistema: velocitat, marxa, revolucions i temperatura de motor, però en aquest 

cas, oferint protagonismes diferents als senyals. A continuació es mostra l’aspecte que 

presenta la configuració: 

 

Figura C.5.4: Aspecte de la visualització predeterminada 3. 

Com s’observa a la figura anterior, en aquesta configuració s’ofereix una rellevància especial a 

les revolucions del motor, ocupant quasi la meitat de secció de visualització del dispositiu, amb 

una gran incidència per senyals d’altes voltes de motor. Aquest protagonisme no és una 

excepció pel que fa al senyal de temperatura de motor, oferint la configuració amb l’indicador 

de temperatura amb més secció. Pel que fa a la marxa del vehicle, s’observa que en aquesta 

configuració també presenta un gran protagonisme, amb una secció molt superior a la 

visualització predeterminada 1. Aquesta millora en la visualització dels senyals descrits 

anteriorment és deguda a una reducció molt significativa de la velocitat del vehicle, en  aquest 
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cas es substitueix l’indicador analògic per un numèric, obtenint una visualització més precisa 

però a la vegada, de protagonisme inferior.  

Pel que fa a les característiques dels senyals, en aquesta configuració l’indicador de 

revolucions de motor, com a la resta de configuracions és un indicador per nivells, en aquest 

cas amb un rang de 0 a 12000 i una resolució de 1000 revolucions per minut. La temperatura 

del motor, en aquest cas també és un indicador de sis nivells no proporcional fins el quart, i 

programable la temperatura dels dos últims nivells. Per tant, la resolució i rang són 

programables. Finalment el senyal de velocitat del vehicle, presenta un rang de 0 a 199 Km/h i 

resolució 1Km/h. 
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C.6. CONFIGURACIONS DE VISUALITZACIÓ D’USUARI 
Una de les característiques principals del dispositiu dissenyat és la possibilitat de l’usuari de 

crear els entorns de visualització del dispositiu, permeten a l’usuari seleccionar quins senyals 

desitja visualitzar, de quina manera i en quina posició. Per aquesta raó, es dissenyen un 

conjunt d’indicadors de diferents tipus i formes perquè l’usuari tingui la llibertat de crear 

entorns agradables i complement personals. Aquesta secció mostra al lector les diferents 

possibilitats a escollir per tots els senyals disponibles al dispositiu.  

Velocitat del vehicle: 

Aquest és un dels senyals més importants en qualsevol vehicle i un dels més utilitzats en el 

mercat de l’automoció. Per aquesta raó, permet l’ús dels indicadors més elaborats del 

dispositiu. Està format per 5 dissenys tant analògics com digitals de diferents formes i colors. A 

continuació es mostren imatges dels dissenys i una breu explicació. 

 

Indicador 1: Permet la visualització tant analògica com digital del 

senyal de velocitat del vehicle. Disseny usat també en la 

configuració predeterminada 1. Donat que la velocitat de càrrega 

d’imatges JPG és limitada, aquest indicador no és analògic pur i 

presenta una resolució de 2 Km/h.  

Mida: 175 x 175 píxels. Rang: 0 – 160 Km/h. Resolució: 2 Km/h 

 

 

Indicador 2: Disseny molt semblant al indicador 1 però amb la part 

analògica lleugerament remarcada. Disseny usat també en la 

configuració predeterminada 2. 

Mida: 190 x 190 píxels. Rang: 0 – 160 Km/h. Resolució: 2 Km/h 

 

Indicador 3: Visualització digital de la velocitat. Lectura més 

precisa que els anteriors. 

Mida: 181 x 113 píxels. Rang: 0 – 199 Km/h. Resolució: 1 Km/h 
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Indicador 4 i 5: Indicadors digitals més senzills que els anteriors de colors més vius per 

ressaltar el valor de l’indicador i així aconseguir una lectura ràpida i precisa. 

 

 

 

Mida: 181 x 113 píxels. Rang: 0 – 199 Km/h. Resolució: 1 Km/h 

Revolucions del motor: 

Un dels senyals més importants a visualitzar per la seguretat del vehicle. En aquest cas es 

considera només l’ús de senyals digitals per dues raons, la primera perquè el sistema de 

visualització és d’una mida reduïda (320x240 píxels) que no permet l’ús de dos senyals 

analògics de mida raonable (la velocitat és l’únic senyal analògic de mida considerable) i 

finalment ja que es tracta d’un vehicle de competició, aquest es troba generalment en règims 

de voltes elevades i per tant, de valors poc canviants i que fa que molts rangs de l’indicador 

analògic no es representin.  

Dins dels indicadors disponibles trobem dos tipus, els de nivell i els numèrics, en els dos casos 

la resolució d’aquest és de 1000 revolucions per minut, excepte l’indicador 1 que presenta una 

resolució de 500. A continuació es mostren els indicadors de revolucions disponibles: 

  

Indicador 1: Disseny de revolucions de nivells amb resolució 

de 500 voltes per minut. Indicador de mida força important 

ideal per utilitzar en visualitzacions on els altres senyals són 

numèrics o de poca importància. 

Mida: 200 x 165 píxels. Rang: 0 – 12500 rpm. Resolució: 500 

rpm. 

 

 

 

Indicador 2: Disseny de revolucions de nivells amb resolució de 1000 voltes 

per minut. Indicador vertical per optimització d’espai, recomanat per l’ús a  

l’extrem dret de visualització. Utilitzat en la configuració predeterminada 2. 

Mida: 125 x 240 píxels. Rang: 0 – 12000 rpm. Resolució: 1000 rpm. 
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Indicadors 3, 4 i 5: Disseny de revolucions numèric amb un valor màxim de fins a 19000 voltes 

per minut. 

 Mida: 150 x 100 píxels. Rang: 0 – 19000 rpm. Resolució: 1000 rpm. 

Marxa del vehicle 

Per a la visualització d’aquest senyal es decideix només emprar indicadors numèrics. Trobem 

vuit indicadors diferents de dos formes diferents. Donat que el vehicle com a màxim disposa 

de sis marxes, els indicadors tenen un rang de 0 (punt mort) fins a sis. A continuació es 

mostren els indicadors dissenyats. 

 

 

 

Indicadors 1, 2, 3 i 4:  Mida: 80 x 80 píxels. Rang: 0 – 6. Resolució: 1 marxa 

 

Indicadors 5, 6, 7 i 8: Es redueix la mida de l’indicador 

optimitzant l’espai. Mida: 30 x 60 píxels. Rang: 0 – 6. 

Resolució: 1 marxa 

 

Temperatura de motor 

Un dels senyals més importants en qualsevol vehicle per assegurar un manteniment adequat al 

motor. En aquest cas es disposa de quatre indicadors, dos de nivells, un numèric i finalment un 

analògic. A continuació es mostren els indicadors disponibles al sistema. 

Indicador 1: Visualització per nivells de la temperatura de forma proporcional. Mida: 94 x 44 

píxels. Rang: 20 – 110 ºC. Resolució: 6,4 ºC. 

 

 

Indicador 2: Visualització per nivells proporcionals 

de la temperatura. Mida: 192 x 48 píxels. Rang: 20 – 

110 ºC. Resolució: 15 ºC. 
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Indicador 3: Visualització numèrica de la temperatura. Mida: 150 x 100 

píxels. Rang: 0 – 199 ºC. Resolució: 1 ºC. 

 

 

Indicador 4: Visualització analògica de la temperatura. Mida: 94 x 44 

píxels. Rang: 20 – 110 ºC. Resolució: 3 ºC. 

 

Temperatura aire admissió (temp. ambient) i pressió aire admissió 

Donat que aquests dos senyals no tenen una importància molt rellevant, es decideix emprar 

els mateixos indicadors per als dos senyals. Aquests són dissenys numèrics de quatre colors 

diferents. Els senyals es diferencien entre ells ja que cada indicador anomena el senyal i les 

seves unitats. A continuació es mostren els indicadors disponibles. 

 

 

Indicadors de temperatura ambient: Mida: 150 x 100. Rang: 0-199ºC. Resolució 1ºC. 

 

Indicadors de la pressió de l’admissió: Mida: 150 x 100. Rang: 0-199hPa. Resolució 1hPa. 

Nivell de bateria 

El sistema disposa de sis dissenys de nivell de bateria, dos de nivell i quatre numèrics. A 

continuació es mostren els indicadors disponibles i les seves característiques. 

 

Indicador 1: Mostra el nivell de bateria en tres nivells de forma lineal. 

Mida: 79 x 40. Rang: 0-100 % de carga. Resolució 33,3 %. 

 

Indicador 2: Mostra el nivell de bateria en quatre nivells de forma lineal. 

Mida: 58 x 32. Rang: 0-100 % de carga. Resolució 25 %. 
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Indicadors 3, 4, 5 i 6: Visualitzen el nivell de bateria de forma numèrica indicant el percentatge 

de bateria disponible. Mida: 58 x 32. Rang: 0-100 % de carga. Resolució 1 %. 

Sensor lambda i posició del accelerador (papallona) 

En el disseny d’aquests senyals es va decidir crear indicadors del tipus numèric. Com són 

senyals de precisió força acurada, aquest estan formats per quatre dígits, obtenint indicadors 

de mida considerable i de ràpida lectura. Com al resta de senyals disposen dels quatre colors 

estàndard. 

 Mida: 213 x 90. Rang: 0-1999. Resolució 1. 

Mida: 212 x 100. Rang: 0-199 º. Resolució 0,1º. 

La configuració del sistema de visualització programable es pot realitzar de dues maneres, 

d’una banda utilitzant els menús disponibles al sistema, i de l’altre, escrivint un arxiu de text i 

ubicar-lo a la carpeta de configuració que es troba a l’arrel de la SD del dispositiu. Els detalls de 

com realitzar això es troben a la secció de sistema de menús i a la secció de sistema de fitxers, 

respectivament. 
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C.7. ALERTES 
 

El dispositiu té l’opció d’activar uns avisos per senyals perillosos que paralitzen el sistema de 

visualització i mostren un missatge intermitent. Aquesta opció es pot realitzar en tres dels 

senyals disponibles al sistema: les revolucions del motor, la temperatura de motor i per últim 

el nivell de bateria. En els tres casos es pot modificar per quin valor crític apareix el missatge 

d’alerta. La informació detallada de com es pot configurar el sistema d’alertes es pot veure 

més endavant en aquest document a la secció de sistema de menús i sistema de fitxers. A les 

següents figures es pot visualitzar l’aspecte dels missatges per cada un dels senyals. 

 

 

C.8. SISTEMA D’ADQUISICIÓ DE DADES 
 

El sistema permet realitzar una adquisició de dades de tots els senyals provinents de la 

centraleta de motor així com configurar la freqüència d’aquesta. La freqüència de l’adquisició 

pot ser qualsevol enter que es trobi entre 1 i 30 mostres per minut. La configuració d’aquest 

sistema es pot realitzar mitjançant els menús de la pantalla o la utilització de la codificació del 

sistema de fitxers. Tota la informació relativa a aquests mètodes es troba als següents punts 

d’aquest mateix document. 

 

C.9. SISTEMA DE MENÚS 
 

Per poder configurar tot el sistema de visualització, el dispositiu disposa d’uns menús on es pot 

seleccionar tot el que es desitgi de forma intuïtiva i senzilla. Per navegar dins d’aquest cal 

seleccionar el requadre o botó de la direcció que volem visitar, mentre que si volem tornar al 

sistema de visualització, només cal prémer qualsevol punt no inclòs en el quadre. Cal remarcar 

que per possibles problemes amb les vibracions del vehicle, el sistema tàctil es desactiva 

passat un minut si no es realitza cap activitat. Aquest fet és degut principalment a què en 

principi és un sistema pensat per modificacions poc freqüents i si aquestes es realitzen, es fan 

Figura C.7.1: Aspecte dels missatges d’alerta. 
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a l’inici de la prova o de la carrera, i per tant al llarg de la cursa no es pot configurar (sobretot 

per la seguretat del pilot) i cal reiniciar el sistema per realitzar-les de nou.  

A continuació s’explicarà el sistema de menús del dispositiu, separant per seccions totes les 

modificacions disponibles. 

1.1 MENÚ PRINCIPAL 

Per poder accedir al menú principal, si el sistema tàctil es troba actiu, cal prémer qualsevol 

punt de la superfície de visualització. Al realitzar-ho, apareix la següent imatge. 

 

Figura C.9.1: Aspecte del menú principal del dispositiu. 

 

S’observa que dins seu trobem quatre opcions de camí, la primera INDICADORS USUARI que 

permet accedir al sistema de configuracions de visualització d’usuari, la segona INDICADORS 

PREDEFINITS que permet a l’usuari seleccionar la configuració predeterminada que desitgi, 

ALERTES i SD on es poden configurar els missatges d’alerta i l’adquisició de dades, i finalment 

IDIOMA, on es pot seleccionar l’idioma entre els tres disponibles. Per poder accedir a algun 

d’aquest menús només cal prémer la posició de la pantalla on es troben cadascú dels botons 

mentre que per tornar a l’espai de visualització, cal prémer qualsevol espai no ocupat pels 

requadres.  
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1.2 CONFIGURACIONS DE VISUALITZACIÓ PREDETERMINADES 

Per poder seleccionar alguna de les configuracions de visualització predeterminades cal seguir 

la següent seqüència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.9.2 Seqüència de menús per a la selecció de la configuració predeterminada 1. 
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1.3 CONFIGURACIONS DE VISUALITZACIÓ D’USUARI 

Pel que fa a la modificació de les configuracions de visualització d’usuari es poden realitzar tres 

accions, d’una banda seleccionar una configuració que ja haguem realitzat anteriorment,  crear 

una configuració nova o modificar una d’existent i finalment eliminar una configuració ja 

realitzada. Per poder accedir a les dues opcions, cal entrar al menú principal i seleccionar 

INDICADORS USUARI i seguidament una de les tres opcions anteriors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’observa qualsevol de les tres opcions porta al mateix menú on se selecciona quina de 

les tres configuracions es desitja modificar. En el cas de SELECCIONAR CONF o BORRAR CONF, 

al seleccionar alguna d’aquestes opcions, el sistema realitza la seva modificació pertinent i ens 

envia a l’entorn de visualització.  

Pel que fa a l’edició de la configuració, primer cal seleccionar els senyals que es desitja veure 

dins del sistema de visualització (no es recomana un valor superior a cinc per possibles 

problemes de refresc de pantalla i d’espai), seguidament se selecciona quin tipus de 

d’indicador es desitja per cada senyal i finalment, si el posicionament d’aquest es vol realitzar 

de forma manual o automàtica. A continuació es mostra el menú d’elecció de les senyals: 

Figura C.9.3: Seqüència de menús per la selecció, edició o eliminació d’una configuració d’usuari. 
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Figura C.9.4: Menú de selecció de les senyals actives a la configuració d’usuari. 

La imatge anterior mostra els primers tres senyals que es poden activar / desactivar a la 

configuració. Els senyals que els acompanya l’ok de color verd és que es troben actius, mentre 

que els senyals que els acompanya una creueta vermella, es troben desactivats. Per canviar el 

seu estat, només cal prémer el requadre del senyal corresponent. Per visualitzar la resta de 

senyals cal seleccionar el triangle que es troba a la part inferior dreta de la pantalla i si la 

configuració de senyals és correcte, cal prémer el requadre d’ok taronja que es troba a la part 

inferior esquerra per accedir al menú de selecció d’indicadors. 

Un cop definits els senyals a visualitzar, apareix el següent menú per seleccionar l’indicador (en 

aquest cas  l’indicador és pel senyal de velocitat). 

 

Figura 10: Menú de selecció d’ indicador per la senyal de velocitat. 

S’observa que el centre del menú apareix l’indicador del senyal corresponent, per poder 

canviar l’indicador, cal seleccionar les fletxes que es troben als extrems. Si l’indicador que es 

visualitza és el desitjat, se selecciona el requadre superior per accedir a la següent senyal. Si es 

desitja torna endarrera, es prem la fletxa inferior esquerra de color platejat. Un cop 

seleccionats tots els indicadors que es desitja visualitzar, accedim el menú de posicionament. 

L’aspecte d’aquest és el següent. 
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Figura C.9.5: Menú de selecció de posicionament automàtic.  

A continuació es selecciona el posicionament automàtic dels indicadors i s’inicia l’algoritme. 

Aquest té una durada aproximada de 2 o 3 segons depenent del nombre d’indicadors 

seleccionats.  

Si el posicionament automàtic es pot realitzar, el programa ens envia a l’espai de visualització 

amb la nova configuració d’usuari creada durant 2 segons, permetent a l’usuari tenir una idea 

de la configuració realitzada. Seguidament el programa ens permet seleccionar si es vol 

emmagatzemar o no la configuració creada a la targeta SD. En el cas que el programa no pugui 

ubicar tots els indicadors per falta d’espai, aquest ens ofereix dues opcions. 

 

 

 

 

 

 

 

Si se selecciona la primera opció, el programa ens envia de nou al menú de selecció de senyals, 

on podem retirar algun dels senyals, finalitzada l’elecció, el programa ens envia a la secció 

d’indicadors (una manera útil de no haver de retirar cap senyal és canviar algun indicador per 

un de menys secció) . Si en canvi seleccionem REDUÏR MIDA INDICADOR, el dispositiu ens envia 

a un menú de selecció de senyals on tots ells es troben desseleccionats (creueta vermella). 

Aquest indiquen que tots els senyals es troben a escala 1:1, al seleccionar algun dels senyals, 

reduirem l’indicador d’aquest a la meitat. Un cop seleccionats els senyals a variar la seva mida, 

el programa ens torna a enviar al menú de posicionament automàtic. 

 

 

 

Figura C.9.6: Menú de selecció de retirada o reducció d’indicador degut a la falta d’espai. 
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1.4 ALERTES 

A continuació s’explica com es poden modificar els avisos per senyals perillosos. Com s’explica 

anteriorment, el dispositiu permet tenir avisos per a tres senyals (temperatura de motor, 

revolucions i nivell de bateria), els menús de continuació permeten seleccionar si es troben 

actius o no i el valor crític d’aquests o valor a partir del qual s’activa l’alarma.  

Activar/desactivar alerta: 

La seqüència a seguir per activar o desactivar una alerta és la següent: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop s’arriba al menú de selecció de senyals actives, es tria quins volem activar / desactivar i 

es finalitza l’edició polsant el botó superior. Seguidament apareix el menú per emmagatzemar 

la nova configuració a la targeta SD.  

 

 

 

 

 

Figura C.9.7: Seqüència de menús per a l’activació dels senyals amb alertes. 
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Selecció del valor crític d’un senyal 

Per tal de mostrar al lector el mètode a seguir per poder modificar el valor crític d’un senyal es 

realitza la seqüència de modificació del senyal: nivell de bateria. El procediment a seguir per la 

resta de senyals és anàleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop ens trobem al menú de selecció del valor crític, aquest es pot modificar utilitzant els 

quatre cursors del menú. Els dos de l’esquerra, permeten incrementar o reduir el valor del 

dígit actual, mentre que els dos cursors de la dreta, permeten modificar el dígit actual (unitats, 

desenes o centenes). Com es pot observar a la figura anterior, apareix un dígit de color negre 

mentre que la resta són blancs, aquest ens indica el dígit actual. Un cop seleccionat el valor 

crític es finalitza l’edició polsant el botó superior. Per últim ens apareix el menú 

d’emmagatzematge de la configuració actual, on podem guardar la informació anterior a la 

targeta SD. Cal remarcar que en cas que el sistema tingui més d’una alerta activa, els menús 

d’edició del valor crític apareixen un darrera l’altre, i que si no hi ha cap alerta activa, ens 

apareix un missatge d’avís i el programa ens envia directament al menú activació d’alertes.  

 

1.5 ADQUISICIÓ DE DADES 

En aquest punt el lector pot trobar la informació necessària per poder modificar la configuració 

del sistema d’emmagatzematge de senyals del sistema mitjançant l’ús dels menús del 

dispositiu. Com en el sistema d’alertes, trobem dues configuracions programables, per una 

banda, l’activació o no de l’adquisició de dades dels senyals, i per l’altre, la freqüència a que es 

realitza aquest. 

 

 

 

Figura C.9.8: Seqüència de menús per la modificació del valor crític de la senyal. 
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Activació / desactivació de l’adquisició de dades 

A continuació es mostra la seqüència a seguir per modificar els senyals amb data logger 

activat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El funcionament del menú de selecció dels senyals actius es semblant al menú de selecció de 

les configuracions d’usuari, trobem una fletxa a la dreta que permet canviar els senyals a 

modificar, un botó a l’esquerra de finalització de l’edició i per últim els diferents botons 

d’activació / desactivació dels senyals. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.9.9: Seqüència de menús per a l’activació dels senyals amb adquisició de dades. 
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Selecció de la freqüència d’emmagatzematge de l’adquisició de dades. 

A continuació s’exposa al lector com es pot modificar la freqüència d’emmagatzematge dels 

diferents senyals utilitzant el sistema de menús de la pantalla. Aquesta freqüència està 

acotada entre 1 i 30 mostres per minut, i pot valer qualsevol dels enters inclosos en el rang 

anterior. La seqüència ha seguir és la següent. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Un cop s’arriba al menú de selecció de freqüència d’emmagatzematge, per poder configurar el 

sistema trobem dos fletxes centrals, la de la dreta augmenta el valor de la freqüència en una 

unitat, mentre que la de l’esquerra la disminueix. Pel que fa la fletxa inferior, permet retornar 

al menú anterior. Un cop seleccionada la freqüència, per modificar el següent senyal (o 

finalitzar en cas de que sigui l’última), cal prémer el botó superior. Finalment quan s’assigna la 

freqüència a tots els senyals actius, el sistema ens envia al menú emmagatzematge de la 

configuració a la targeta SD. Cal remarcar que en el cas que el sistema no tingui cap senyal 

activa i s’accedeixi aquest menú, apareix un missatge indicant aquest fet i el sistema ens envia 

al menú d’activació / desactivació de senyals explicat anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.9.10: Seqüència de menús per a la selecció de la freqüència d’adquisició de dades. 
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1.6 IDIOMA       

Per poder canviar l’idioma del dispositiu només cal seguir la seqüència següent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.10. SISTEMA DE FITXERS 
 

Com s’exposa anteriorment, el dispositiu dissenyat permet per una banda emmagatzemar a 

una targeta SD la configuració de l’aparell i per l’altre, l’adquisició de dades de la centraleta del 

motor. Aquest fet provoca que es tingui d’implementar un sistema de codificació de lectura i 

escriptura de fitxers. Ja que es disposa d’una llibreria de l’empresa Microchip que permet 

l’escriptura i la lectura d’arxius de text “.txt” des de la targeta SD, el sistema d’arxius esta basat 

en aquest tipus de format. Com el sistema presenta dues funcions en aquest aspecte 

(emmagatzematge de configuració i adquisició de dades), es decideix crear dos tipus de 

formats que s’exposen a continuació: 

Sistema de fitxers d’emmagatzematge de la configuració: 

Aquesta part té com a objectiu mostrar al lector la codificació dels arxius en format de text per 

poder configurar la pantalla. Tot i que aquest arxius es creen de forma automàtica un cop se 

seleccionen les diferents opcions dins dels menús de la pantalla, es considera interessant 

conèixer el seu format ja que es poden crear amb qualsevol ordinador seguin la codificació que 

s’exposa a continuació. 

Per poder entendre correctament aquesta codificació, es recorda al lector les opcions de 

configuració que presenta el dispositiu. Aquest permet modificar en cinc camps ben 

diferenciats: configuracions predeterminades, configuracions d’usuari, alertes, targeta SD i 

Figura C.9.11: Seqüència de menús per a la selecció de l’idioma del dispositiu. 
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finalment idioma. Les configuracions predeterminades són disposicions dels senyals típics a 

visualitzar distribuïdes de la forma més optima dins de la pantalla i amb una estètica 

agradable. Les configuracions d’usuari són unes disposicions dels senyals totalment 

programables utilitzant les opcions del menú o mitjançant la modificació de l’arxiu de text. 

Aquestes permeten seleccionar quins senyals es desitja visualitzar, la forma com mostrar-los 

(analògica, digital i el disseny de l’indicador), la mida de l’indicador i el seu posicionament a la 

pantalla (ja sigui de forma manual o automàtica amb un programa que optimitza l’espai). Pel 

que fa a les alertes, es pot seleccionar quins senyals es desitja que el dispositiu mostri un 

missatge de perill i a quin valor crític han d’apareixer. El camp SD, permet a l’usuari disposar 

d’un sistema d’adquisició de dades on aquestes s’emmagatzemen en format de text a un arxiu 

de format tipus .txt. L’usuari pot seleccionar quins senyals desitja l’adquisició i en quina 

freqüència cal emmagatzemar-la (mostres per minut). Finalment l’usuari pot seleccionar 

l’idioma en què vol que es mostrin els menús dins de tres possibles (Català, Castellà i Anglès). 

Un cop recordades les diferents opcions de configuració del dispositiu, a continuació s’exposa 

la codificació utilitzada en el sistema d’arxius d’emmagatzematge de configuració. 

Codificació arxius emmagatzematge de configuració: 

El sistema de codificació està format per missatges que informen de la configuració dels camps 

exposats anteriorment. Aquest missatges estan formats per paraules que contenen la 

informació separada entre si pel caràcter ‘:’. Tots els missatges consten d’una paraula 

capçalera on s’indica quin camp s’introdueix la informació i a continuació una serie de paraules 

que mostren la informació pròpiament dita. Els diferents missatges se separen entre si de la 

mateixa forma que les paraules, amb el caràcter ‘:’, i al final de tots els arxius cal introduir la 

paraula END:. En el cas que algun camp no estigui anomenat en cap missatge, aquest pren la 

configuració per defecte.  

Per tal de simplificar el contingut dels missatges, existeixen quatre arxius que es troben a la 

carpeta “CONFIG” a l’arrel de la targeta SD. El primer és l’arxiu “CONFIG.TXT”, en aquest es 

configura l’estat en que es troba el sistema (que s’ha de visualitzar i la configuració de la 

targeta i de les alertes). Els altres tres arxius s’utilitzen per a la codificació de les configuracions 

d’usuari: “CON1.TXT”, “CON2.TXT” i “CON3.TXT”. En aquests s’especifica quins senyals es 

troben actius i com s’han de representar (tipus d’indicador, mida i posició). Cal remarcar que 

l’ordre de lectura dels diferents camps que s’inclouen en els arxius anteriors no es crític i que 

per tant, es poden introduir com l’usuari ho desitgi. 

A continuació s’introdueix al lector la codificació del arxiu “CONFIG.TXT”, i s’exposen els camps 

que aquest pot incloure.  

• Missatge Configuracions. 

Aquest missatge només ens informa de quina de les configuracions s’activa a l’arrencar 

el sistema. Aquesta paraula està formada per una lletra (p en el cas de desitjar activar 

una configuració predeterminada, i c per les d’usuari), seguit d’un nombre (1,2 o 3) en 

funció de la configuració que es desitgi.   
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Exemples de missatges:  

p1:  -> activa la configuració predeterminada 1. 

p3:  -> activa la configuració predeterminada 3. 

c2:  -> activa la configuració d’usuari 2. 

c3:  -> activa la configuració d’usuari 3. 

• Missatge de configuració d’alertes 

Aquest missatges són els usats per configurar els senyals que l’usuari desitja que 

aparegui un missatge d’alerta a partir d’un cert valor típic. Aquest estant formats per 

la capçalera AL seguits d’un conjunt de paraules que indiquen el senyal que té activat 

aquesta opció (seguin la codificació ja esmentada anteriorment) i el valor crític pel  

qual el missatge d’alerta ha d’aparèixer al dispositiu de visualització. A continuació es 

mostra un exemples d’aquest tipus de missatge: 

AL:RPM:15000:BAT:115: 

On es pot observar que el senyal de revolucions del motor i de bateria es troben actius 

i que tenen els valor crítics corresponents de 15000 i 115. Cal remarcar que en aquesta 

opció només es poden activar tres senyals, el de revolucions de motor, temperatura de 

motor i nivell de bateria. Per poder modificar els valors crítics a continuació es mostra 

una taula on apareixen les unitats utilitzades en cada senyal: 

Senyal Unitats 

Revolucions motor rev/min (rpm) 

Temperatura Motor ºC 

Bateria Volts x 10 

Taula C.10.1: Unitats dels senyals amb alertes per valors perillosos 

• Missatge de configuració de la targeta SD 

Aquest tipus de missatge és utilitzat per a la configuració de l’adquisició de dades 

emmagatzemada a la targeta SD. Permet modificar per una banda els senyals que cal 

adquirir les dades i per l’altre la freqüència en què es realitza. Aquest missatge està 

format per la capçalera SD seguida d’un grup de paraules on s’indica el senyal que té 

activada l’adquisició (seguint la codificació anomenada anteriorment) i un enter que 

indica el nombre de mostres per minut. A continuació es mostra un exemple: 

SD:LA:15: 

On es pot observar que aquest missatge activa l’adquisició de dades del senyal lambda 

i que realitza 15 mostres per minut. Cal remarcar que el nombre de mostres per minut 

no pot ser qualsevol i que només pot prendre els valors enters que es trobin entre 1 i 
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30 mostres per minut. En el cas que no aparegui cap missatge de configuració SD o que 

alguna senyal no prengui una freqüència de les exposades anteriorment es desactiva la 

corresponen senyal. 

 

• Missatge de configuració del idioma 

Aquest missatge presenta la capçalera ID seguida de l’idioma seleccionat. En el cas de 

desitjar activar el català la paraula és CAT, el castellà CAS i finalment l’anglès és A.  A 

continuació es mostra un exemple de missatge:. 

ID:CAT: 

On es pot observar que l’idioma activat al dispositiu és el català. 

Finalment, cal remarcar que el conjunt de missatges es posen un seguit de l’altre sense espais 

ni separacions i que el nom de l’arxiu és CONF.txt i es troba a l’arrel de la SD. En cas de no 

haver-hi cap arxiu, a l ‘arrencar el dispositiu en crea un amb la configuració predeterminada, 

on la configuració a visualitzar és la predeterminada 1, no hi ha cap configuració d’usuari 

creada, les alertes i l’adquisició de dades es troben desactivades i el idioma del dispositiu és el 

català. 

 

Pel que fa als arxius de les configuracions d’usuari, aquest estan formats per tres, on en cada 

un s’inclou la informació relativa de cada configuració. A continuació s’explica al lector la 

codificació necessari per poder configurar el sistema: 

Missatges Configuracions d’Usuari. 

Aquest missatge és el que aporta més informació. Aquest està format per uns grups de 

paraules que indiquen quines senyals es troben actius a la visualització, l’indicador que 

utilitzen, la seva mida i finalment la seva ubicació a l’espai de visualització. A 

continuació es mostra una taula de les abreviatures utilitzades pels diferents senyals 

disponibles al sistema. 

Senyal Abreviatura 

Revolucions per minut motor RPM 

Velocitat del vehicle VEL 

Marxa MA 

Temperatura motor T_M 

Temperatura ambient T_A 

Sensor Lambda LA 

Pressió admissió P_A 

Posició papallona (accelerador) AC 

Nivell de bateria BA 

Taula C.10.2: Abreviatures utilitzades per anomenar les senyals als arxius de configuració 
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Per mostrar de forma més entenedora la codificació, seguidament es mostra un 

exemple d’un missatge per configurar les visualitzacions d’usuari: 

 

 

       VEL:3:1:150:125:MA:2:1:15:200:.......: 

 

 

Per tant, aquest missatge indica que la configuració 1 es troba activa, que trobem la 

velocitat activada amb l’indicador 3 a la posició (150,125) amb una escala de 1 (aquest 

factor indica que el indicador s’ha de visualitzar amb la mida estàndard) i la marxa 

també es troba activa amb l’indicador 2 a la posició (15,200) i escala 1.  

És important indicar que en cas de no aparèixer cap senyal dins el missatge, la 

configuració per defecte és la visualització desactivada sense cap senyal activa. Pel que 

fa als valors tots són enters, és a dir, no pot aparèixer cap decimal. Els rangs dels valors 

es representen a la taula adjunta: 

 

Variables Missatges Rang valors 

Configuració activada 1 (activat) 0 (desactivat) 

Indicador En funció de la senyal 

Escala 1 o 2 (valors recomanats per 
una visualització adequada) 

Posició X [0,320] 

Posició Y [0,240] 

Taula C.10.3: Rangs variables missatges configuració usuari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocitat  

activada 

Indicador 

3 

Escala 1 Posició x 

Posició y 

Marxa 

activada 

Indicador 

2 

Escala 1 

Posició x 

Posició y 
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Cal remarcar que la variable escala permet modificar la mida dels indicadors, el seu valor es 

divideix al de la mida del indicador, per aquesta raó, si pren valor 1 el indicador presenta la 

mida estàndard mentre que si pren valor 2, l’indicador es redueix a la meitat. Pel que fa al 

valor que pot prendre la variable indicador, a continuació es mostra una taula amb els rangs en 

funció de la senyal: 

Senyal Rang variable indicador 

Revolucions per minut motor [1,5] 

Velocitat del vehicle [1,5] 

Marxa [1,8] 

Temperatura motor [1,4] 

Temperatura ambient [1,4] 

Sensor Lambda [1,4] 

Pressió admissió [1,4] 

Posició papallona 
(accelerador) 

[1,4] 

Nivell de bateria [1,6] 

Taula C.10.4: Rang de valors de la variable indicadors en funció de la senyal. 

Cal remarcar que en el cas que algun valor no sigui correcte i que per tant no es trobi 

dins dels rangs esmentats anteriorment, aquest pren un valor predeterminat que en 

tots els casos és el 0 excepte el de la posició de l’indicador de senyal, que en aquest cas 

el senyal automàticament es desactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


