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1. INTRODUCCIÓ 

El present projecte Final de Carrera s’inscriu en el marc d’un conveni de relació Universitat-Empresa entre 

la Universitat Politècnica de Catalunya i SEAT, S.A. 

L’objecte del Projecte és la realització d’un Sistema d’ajuda a la conducció per la secció de motors del 

Centre Tècnic de SEAT de Martorell i neix com a resposta a diverses problemàtiques detectades en la 

realització de proves a prototips de vehicles. En particular, el projecte va dirigit a la millora dels test 

d’estrès realitzats a les sales climatitzades. En aquestes proves, un conductor simula ascensos a ports de 

muntanya en condicions de temperatures extremes. 

Les problemàtiques detectades convergeixen en la manca d’un sistema eficient de seguiment del traçat de 

la prova per part del conductor. Com a conseqüència d’aquesta falta d’informació, no es realitza una 

pilotatge natural del vehicle, donat que el conductor no pot identificar fàcilment la seva posició en 

recorregut ni les característiques del tram on es troba. Per tant, no pot adaptar i anticipar la seva conducció 

al traçat tal i com ho faria un conductor a la via pública. Aquesta manca de naturalitat afecta a la qualitat 

dels resultats de la prova i també a la seva repetibilitat, dificultant l’acumulació de resultats i l’extracció de 

conclusions vàlides.  

Així doncs, l’objecte d’aquest projecte és donar una resposta integral a aquesta problemàtica implantant un 

sistema que proporcioni al conductor una interfície gràfica que li permeti fer un seguiment adequat del 

traçat de la prova que està realitzant. El projecte del Sistema d’ajuda a la conducció  abasta des de la 

definició dels requisits, passant per l’avaluació d’alternatives tecnològiques i el disseny de la solució, fins la 

seva implementació i integració en els sistemes existents a les dues sales climàtiques del Centre Tècnic de 

SEAT de Martorell.  

Aquesta memòria s’estructura cronològicament segons la realització del projecte de manera que els seus 

capítols responen a cadascuna de les etapes del seu procés.  

Primerament, a l’ Estudi de requeriments, es realitza una descripció de l’entorn en el que es desenvolupen 

les proves, les característiques bàsiques de les sales climàtiques, la tipologia de les proves que si realitzen. 

Així mateix, també s’hi s’acota l’abast del problema que es vol abordar mitjançant una definició exhaustiva 

dels seus requeriments a nivell funcional, tècnic, econòmic i temporal.  

A continuació, l’apartat d’ Alternatives de disseny presenta un disseny modular d’alt nivell del sistema i es 

discuteixen les diverses alternatives per cadascun dels elements identificats. Finalment, es realitza una 

proposta de solució que exposa i justifica l’alternativa elegida en cada cas: els sensors, el dispositiu DAQ, el 

tipus d’aplicació, el llenguatge de programació i el tipus d’interfície. També inclou un pressupost bàsic de 

les despeses d’implementació del projecte i una programació temporal del mateix. 

Seguidament, l’apartat de Disseny funcional del sistema dona resposta a tots els requeriments de tipus 

funcional de cadascun dels seus elements. S’hi fa un èmfasi especial en la descripció funcional de l’aplicació 

i les seves pantalles, ja que l’objecte principal del projecte és realitzar una interfície gràfica adequada que 

permeti al conductor obtenir ràpidament la informació que requereix. 
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El darrer capítol es dedica al Disseny Tècnic de l’aplicació. En aquest apartat és descriu tècnicament 

l’estructura de l’aplicació, el seu diagrama d’estats i les característiques de disseny dels elements dels 

formulari principal i de configuració i com interactuen entre ells. També es detalla el contingut i forma dels 

diversos fitxers de dades utilitzats pel programa. 

Per últim, en el capítol de Conclusions es realitza una breu avaluació de tot el procés de disseny i 

desenvolupament del Sistema d’ajuda a la conducció i, també, de la seva incorporació en l’entorn de les 

sales climàtiques. 
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2. ESTUDI DE REQUERIMENTS 

L’objectiu del present capítol és descriure l’entorn en el que es desenvoluparà el projecte d’ajuda 

a la conducció i definir clarament quines són les necessitats que es volen satisfer.  S’hi contemplen 

tots els elements rellevants dels sistema i pretén delimitar clarament l’abast i els objectius del 

projecte. 

El contingut d’aquest capítol respon al plasmat en el document de requeriments que va elaborar-

se en el decurs del projecte.  
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2.1. Descripció de l’entorn 

El sistema d’ajuda a la conducció s’utilitzarà en el context de les proves de prototips de vehicles 

desenvolupades a les sales climàtiques del Centre Tècnic de Seat de Martorell.  

En el context del departament de motors del CTS, l’àrea de les sales climàtiques es dedica a la 

realització de proves de test als prototips i vehicles comercials en condicions de temperatura 

extremes. 

Les proves realitzades en aquest entorn són molt diverses i abasten pràcticament la totalitat 

d’aspectes relacionats amb els vehicles. S’analitza el comportament dels elements mecànics 

essencials com el motor, canvi de marxes, frens, rotació dels eixos quan aquest són sotmesos a 

proves d’esforç en temperatures extremes. També al bon funcionament dels sistemes de  

refrigeració (ja sigui a altes com a baixes temperatures), l’arrencada en fred en ambients 

extremadament freds, els sistemes de climatització dels habitacles, el funcionament d’elements 

mecànics auxiliars com les portes o els elevadors dels vidres, els neteja parabrises...   

El CTS de Martorell disposa de dues sales climàtiques. Ambdues disposen d’una sala de control 

aïllada i d’una pre-càmera per estacionar vehicles a una temperatura pròxima a la de la càmera de 

test i evitar així els canvis sobtats de temperatura en els vehicles i augmentar l’aïllament de la 

càmera.  

Cada una de les sales de test pot climatitzar-se entre els 40°C i els -40°C tot i que, en condicions 

normals, una d’elles es utilitzada per a les proves a baixes temperatures i l’altre per les de 

temperatura ambient i en condicions de calor. Ambdues estan equipades, amb uns rodets 

mecànics sobre els quals es situa el vehicle en les proves de recorregut i d’uns sistemes de 

ventilació que simulen l’aire en les diverses situacions de conducció i en relació a la velocitat del 

vehicle en cada moment.  

Les sales també disposen de tots els sistemes de seguretats necessaris i d’acondicionament com, 

per exemple,  d’un sistema d’extracció per als gasos generats en al combustió dels vehicles.  

Les sales climàtiques estan completament aïllades i la comunicació amb la sala de control 

s’estableix mitjançant un intèrfon i visualment a través d’una finestra, des d’on els operaris de la 

sala de control també segueixen el desenvolupament correcte de les proves de test.  

Per últim, també es disposa d’una pantalla a l’interior de la càmera climàtica, que actualment 

s’utilitza únicament per mostrar la monitorització dels paràmetres de la prova que s’està efectuant 

però que es vol que també permeti fer un seguiment del traçat en les proves que impliquin la 

realització d’un recorregut de test. 
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Fig. 1     Croquis de la sala climática 1 

 
Un dels element principals instal·lats en l’entorn de la sala climàtica és el sistema de control dels 

rodets sobre els que es disposa el vehicle. A continuació, es mostra el seu diagrama de blocs1 i els 

elements que el conformen. 

• Sistema mecànic: És la part del sistema que entra en contacte amb el vehicle. Està 

constituïda pels mateixos rodets, els eixos que els uneixen, el motor que els impulsa, els 

sensors de seguretat, frens en cas d’emergència...  

• Unitat de control: Executa les operacions sol·licitades per l’ordinador, mitjançant la CPU 

pròpia que utilitza per comunicar-s’hi i modifica la configuració i controla el sistema 

mecànic del banc de rodets mitjançant el seu sistema I/O de senyals.  

• Ordinador: Es tracta d’un ordinador Motorola amb un sistema operatiu Unix OS9. Realitza 

la lectura dels recorreguts per les diverses proves de test i envia les instruccions pertinents  

a la unitat de control. També realitza la captació dels diferents senyals del sistema. 

                                                           
1
 A l’Annex I es pot veure aquest diagrama amb més detall 
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• Altres unitats de control: A part del sistema mecànic existeixen múltiples sistemes més, 

principals i auxiliars, que s’encarreguen de les mesures de seguretat, la climatització de la 

sala, les condicions de vent en funció de la velocitat... Aquest altres sistemes disposen dels 

seus propis sensors i elements mecànics així com d’unitats de control específiques que 

s’encarreguen de gestionar el seu correcte funcionament. 

 

Vehicle

Sistema
mecànic

Unitat de
control

Ordinador

Unitats de control 
secundàries

Sistemes
auxiliars

Operador de 
Sala de Control

 

Fig. 2     Diagrama de blocs del sistema de control dels rodets. 
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2.2. Descripció de les proves de test 

La necessitat d’implementar un sistema d’ajuda a la conducció neix en el context de les proves 

destinades a testar el  motor dels vehicles quan es fan proves d’estrès a temperatures extremes. 

En concret, aquests proves consisteixen en la realització de recorreguts que emulen situacions 

reals en la conducció, per exemple, ascensos a ports de muntanya reals (Grossglockner, Veleta...) a 

determinades temperatures.  

 

Fig. 3     Perfil de l’ascens al port de muntanya del  Grossglockner (Austria)  

En aquestes proves es monitoritzen per al seu posterior anàlisis determinats paràmetres com la 

temperatura ambient, la del sistema de refrigeració, la velocitat del vehicle, les revolucions del 

motor, entre d’altres. 

Així doncs, les proves de test que requereixen d’un sistema d’ajuda a la conducció consisteixen 

introduir un vehicle dins de la sala climàtica i situar-lo sobre d’uns rodets giratoris que permetran 

la rotació dels eixos tractors del vehicle i simularan l’oposició generada pel desnivell del traçat, el 

pes del vehicle i d’altres variables com, per exemple, si duu o no remolc.  

Durant la realització de la prova, el conductor del vehicle pren el comandament d’aquest de la 

mateixa manera que ho faria a la via pública i inicia la realització del traçat de la prova que es 
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simularà amb l’equipament de la sala climàtica. En funció de la tipologia de cada test, la seva 

conducció té condicions addicionals sobre la seva conducció com realitzar-la mantenint el motor 

en un determinat rang de revolucions, mantenint una conducció uniforme a una determinada 

velocitat objectiu o, per exemple, realitzar el traçat utilitzant únicament una o unes marxes 

determinades. 

La mancança actual radica en que el conductor del vehicle realitza la conducció pel traçat sense 

ser coneixedor d’en quin punt d’aquest es troba en cada moment. Naturalment, això condiciona el 

seu pilotatge i el fa molt distant de la realitat que es vol simular perquè no pot anticipar-se i 

adaptar la  seva conducció a les modificacions del traçat. Per exemple, això esdevé un problema 

important en els canvis de desnivell, ja que el conductor no pot anticipar-se com ho faria en una 

situació real, per exemple, augmentar les revolucions del vehicle prèviament a l’inici d’un tram 

amb molt de desnivell. 

Aquesta  manca d’informació per part del conductor en el moment de realitzar la prova, també 

esdevé un problema alhora d’acumular resultats de diverses realitzacions del mateix test, ja que el 

fet de realitzar el traçat a cegues en dificulta la repetibilitat i la seva acumulació acaba generant 

resultats molt dispars que dificulten el seu anàlisi i acaben afectant a les conclusions de les proves. 
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2.3. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és desenvolupar una solució integral i autònoma dels sistemes actuals, que 

realitzi una ajuda a la conducció en proves de test.  

Així doncs, la nova aplicació serà independent de qualsevol sistema ja existent en la sala climàtica; 

tanmateix, podrà fer ús del cablejat existent i podrà captar els senyals que duguin (naturalment, 

sense modificar-los). L’aplicació hauria de poder funcionar en els ordinadors existents en la sala de 

control i també en els portàtils que els conductors connectin a la pantalla de la sala climàtica. 

Els objectius particulars que el projecte d’ajuda a la conducció haurà de satisfer són: 

•••• Facilitar la conducció al pilot del vehicle, de manera que aquest pugui desenvolupar la 

prova de test amb la màxima fidelitat a la d’una conducció real, informant-lo visualment de 

la seva posició en el global del traçat i, especialment, dels canvis en els desnivells que 

haurà d’afrontar. 

•••• Informar en tot moment del desenvolupament de la prova, tant al conductor com als 

operaris de la sala de control de manera que es pugui determinar en qualsevol moment si 

la prova es desenvolupa correctament o si cal aturar-la. 

•••• Implementar l’adquisició de dades dels paràmetres que es vulguin analitzar i 

emmagatzemar-los, per a cada prova, en un fitxer independent. 

•••• Permetre desenvolupar les diverses proves de test, amb recorreguts diferents.  

•••• Permetre emmagatzemar diferents configuracions, editar-les i carregar-les en funció de la 

prova que es realitza en cada moment. 
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2.4. Requeriments de l’aplicació 

L’aplicació que s’utilitzarà per configurar el dispositiu d’adquisició de dades, mostrar les interfícies 

gràfiques del programa que permetran controlar-lo des de la sala de control i servir de sistema 

d’ajuda a la conducció per al pilot del vehicle haurà de satisfer els següents requeriments que es 

mostren agrupats a continuació segons la seva tipologia. 

 

En relació a l’aplicació i la seva compatibilitat: 

•••• L’aplicació haurà de poder funcionar sobre qualsevol dels ordinadors presents a les sales 

de control o bé en els portàtils que puguin dur els conductors. Tots aquest ordinadors 

tenen instal·lat el sistema operatiu Windows de Microsoft, en diverses versions, totes elles 

iguals o posteriors a la versió XP. Per aquest motiu, l’aplicació haurà de ser desenvolupada 

en algun llenguatge multi plataforma o bé ser, com a mínim, compatible amb els sistemes 

operatius esmentats. 

•••• El programa final ha de poder funcionar de forma autònoma amb un consum mínim de 

recursos i sense estar condicionat a cap programari específic que estigui sotmès a alguna 

llicència de pagament. Com que haurà de poder-se instal·lar freqüentment en nous 

ordinadors, es valorarà molt positivament que aquest procediment sigui simple i ràpid.  

•••• L’aplicació haurà de satisfer tots els requeriments funcionals i tècnics que es demanen de 

la forma més simple i intuïtiva possible. Així doncs, caldrà que l’aplicació tingui un 

funcionament simple i que les interfícies gràfiques de configuració com les de 

funcionament normal siguin molt visuals i entenedores. 

 

En relació a les diferents proves de test i als fitxers de recorregut: 

•••• L’aplicació ha de permetre actuar com a sistema d’ajuda a la conducció per a múltiples 

recorreguts diferents corresponents a la diverses proves de test.  

•••• Aquest recorreguts hauran de poder-se emmagatzemar en fitxers independents i ser 

fàcilment modificables mitjançant un programa d’edició text pla. La codificació d’aquests 

haurà de ser intel·ligible directament a partir de la seva lectura sense la necessitat de ser 

oberts mitjançant l’aplicació. S’assignarà una extensió que identifiqui aquest fitxer en les 

carpetes d’arxius de l’aplicació. 

•••• El programa haurà de ser capaç, únicament, de carregar els diversos fitxers de recorregut 

en funció de cadascuna de les proves de test, però no és necessari que sigui capaç de crear-

los ni tan sols d’editar-los, accions que quedaran reservades a programes d’edició externs i 

independents de l’aplicació. 
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En relació a la informació per pantalla: 

Durant la preparació de la prova de test des de la sala de control, l’aplicació haurà de proporcionar 

informació editable sobre: 

•••• El fitxer de recorregut actiu, i la resta de fitxers de recorregut presents en l’ordinador. 

•••• La configuració activa amb tots les seves característiques, que seran editables, i també els 

fitxers de configuració presents en l’ordinador susceptibles de ser carregats per l’usuari. 

Durant la realització de la prova de test l’aplicació haurà de proporcionar informació sobre: 

•••• El nom del recorregut que s’està realitzant (arxiu de recorregut carregat en el sistema). 

•••• La configuració actual de l’aplicació (arxiu de configuració carregat en el sistema). 

•••• La posició absoluta (en metres) del vehicle respecte el recorregut de la prova de test. 

•••• El traçat futur de la prova de test, fent especial èmfasi en els desnivells futurs per tal que el 

conductor pugui anticipar-se al canvis del traçat. 

•••• Els senyals captats pels sensors, és a dir, informació en temps real sobre els valors dels 

paràmetres que es pretenen avaluar amb la realització de la prova. 

•••• Informació gràfica sobre si la prova s’està realitzant d’acord amb els requisits fixats 

(paràmetre de control). 

 

En relació l’emmagatzematge de les dades en fitxers independents: 

•••• Les dades captades pels sensors hauran de ser emmagatzemades per l’aplicació en fitxers 

independents per cada prova de test realitzada.  

•••• El tipus de fitxer respondrà la format d’emmagatzematge seleccionat per l’usuari. El programa 

haurà de permetre, com a mínim algun format que mostri els valors de les magnituds 

mesurades  i un altre que emmagatzemi directament els valors dels registres en format binari.  

•••• Els fitxers de dades només hauran de ser creats per l’aplicació en la carpet escollida per 

l’usuari, així doncs, el programa no haurà de ser capaç de carregar-los ni d’interpretar-los, 

només d’inserir-hi la informació, per al seu posterior anàlisi amb aplicacions externes. 

S’assignarà una extensió que identifiqui els fitxers corresponent a cada tipus de format 

d’emmagatzematge de dades. 

 

En relació a la interfície gràfica: 

•••• L’aplicació ha de ser consultable des de més d’una pantalla o monitor simultàniament tot i 

que només cal que sigui controlable des d’un únic ordinador.  
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•••• L’aplicació ha de poder ser visionada a pantalla completa, és a dir, ocupant tota la 

superfície del monitor. Per tant ha de tenir un panell de navegació escalable que pugui ser 

ajustat a les dimensions i resolucions de les múltiples pantalles on haurà de visionar-se. 

•••• El panell de navegació ha de tenir determinades opcions gràfiques configurables per tal 

que l’entorn es pugui adaptar a les diferents resolucions de pantalla i les preferències de 

cada conductor, maximitzant així la facilitat amb la que s’obté la informació per pantalla. 

 

En relació a les opcions de configuració: 

•••• La posició del vehicle en la pantalla haurà de ser un punt fix, desplaçant-se el recorregut en 

relació a aquest. La situació d’aquest punt en el panell de navegació haurà de ser 

configurable vertical i horitzontalment. Preferentment la posició s’expressarà en 

percentatge respecte a les dimensions del panell de manera que un redimensionat 

d’aquest no alteri la seva posició relativa. 

•••• El panell de navegació on es mostrarà el tram actual del recorregut de la prova de test i la 

posició del vehicle haurà de ser escalable. Sent independents les escales verticals i 

horitzontals de manera que es puguin determinar el metres lineals de recorregut visibles 

(eix horitzontal) i, independentment, es pugui establer l’escala vertical, també en metres. 

•••• Els metres recorreguts es coneixeran mitjançant el comptador d’impulsos del dispositiu 

d’adquisició de dades. Donat que el sistema d’ajuda a la conducció ha de ser utilitzat en 

diverses càmeres climàtiques i cadascuna d’elles pot tenir diferents sensors, la relació 

entre impulsos i metres també haurà de ser configurable. 

•••• La visualització de les diverses informacions sobre la prova de test en curs haurà de ser 

configurable de manera que el conductor pugui escollir quins vol visualitzar i la seva posició 

en la pantalla. Aquestes opcions de visualització hauran de permetre informar sobre: 

o El nom del recorregut en curs. 

o Els metres recorreguts des de l’inici de la prova de test. 

o El pendent actual per al qual circula el vehicle. 

o El pendent del pròxim tram del recorregut. 

•••• Els senyals adquirits pel dispositiu d’adquisició de dades hauran de poder ésser mostrat 

simultàniament per pantalla perquè el conductor pugui avaluar durant el 

desenvolupament de la prova si aquesta es desenvolupa d’acord amb els paràmetres 

establerts. Per cada un d’aquest paràmetres haurà de ser configurable: 

o La seva visibilitat. 

o El seu nom. 

o La magnitud mesurada. 

o El rang de tensions d’entrada que proporciona el sensor. 

o La sensibilitat del sensor. 
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•••• Algunes de les proves ha de realitzar-se seguint determinats condicions, en alguns casos 

lligades als paràmetres captats pels sensors. Amb l’objectiu de proporciona d’una forma 

visual aquesta informació al conductor, els cursos a tals efectes hauran de tenir 

configurables: 

o La seva visibilitat. 

o El paràmetre d’entrada al qual s’associaran. 

o La referència o valor ideal a mantenir. 

o La tolerància o rang permès per la prova. 

•••• Per últim, el fitxer de configuració haurà de ser capaç d’emmagatzemar informació 

referent a la configuració gràfica de l’aplicació referent a les següents característiques: 

o Color de fons del panell de navegació. 

o Color de punter de posició. 

o Color del recorregut. 

o Color dels cursors. 

o Dimensió del punter de posició. 

o Dimensió del traçat del recorregut. 

o Dimensió dels cursors 

o Cos de text dels diversos camps d’informació. 

 

En relació als fitxers de configuració: 

•••• L’aplicació ha de permetre actuar com a sistema d’ajuda a la conducció amb múltiples 

configuracions que han de poder ser emmagatzemades en fitxers.  

•••• Aquest fitxers de configuració hauran de ser independents i fàcilment modificables 

mitjançant un programa d’edició text pla o mitjançant el panell de configuració de 

l’aplicació. La codificació d’aquests haurà de ser intel·ligible directament a partir de la seva 

lectura sense la necessitat de ser oberts mitjançant l’aplicació. S’assignarà una extensió 

que identifiqui aquest fitxer en les carpetes d’arxius de l’aplicació. 

•••• Així doncs, el programa haurà de ser capaç de carregar els diversos fitxers de configuració 

en funció dels paràmetres desitjats per la prova de test i també haurà de poder crear-los i 

modificar-los mitjançant un panell de configuració simple i intuïtiu que s’inclourà en la 

mateixa aplicació.  
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2.5. Requeriments tècnics del sistema 

Donada la complexitat del sistema de control ja implantat i la seves modificacions, en successives 

evolucions, és requereix que el sistema d’ajuda a la conducció es dissenyi de la manera més 

autònoma possible, sense interferir en els sistemes ja implantats, però amb un màxim 

reaprofitament de les instal·lacions de sensors de les que disposa la sala climàtica i dels mitjans 

implantats per accedir als senyals que proporcionen. 

Els sistema d’ajuda a la conducció haurà de ser operatiu a les dues sales climàtiques,  actualment 

en servei. Per aquest motiu es requereix que sigui compatible amb els dos sensors de 

comptavoltes del rodets. Per aquest motiu caldrà que la relació entre els polsos i els metres 

recorreguts sigui totalment configurable des de la interfície de l’aplicació. En aquest sentit es fixen 

la següent requeriments per al comptador d’impulsos del dispositiu d’adquisició de dades:  

•••• Com a mínim una freqüència admesa de 100 kHz. 

•••• Detecció de pulsos de durada superior a 1µs. 

•••• Comptador de més de 27 bits. 

A partir de les especificacions dels sensors del rodets de les dues sales climàtiques i els màxims 

establerts per les proves —velocitat màxima de 160km/h i proves de menys de 50km— que es 

recullen a la següent taula 

 Sala climàtica 1 Sala climàtica 2 

Diàmetre rodets 502 mm - 

Polsos per volta 2500 ppv - 

Polsos per metre 1585,21 ppm 1357,60 ppm 

Resolució 0,6308 mm 0,7366 mm 

Freqüència màx. 

(160km/h, 44m/s) 
70.384 Hz  < 100kHz 60.277 Hz  < 100kHz 

Capacitat comptador 

(50km) 
79.260.430 < 227 54304000 < 227 

Fig. 4     Taula d’especificacions dels rodets de les sales climàtiques 

Així mateix, el sistema ha de ser capaç de captar, mostrar per pantalla i emmagatzemar 

simultàniament com a mínim 4 magnituds diferents. Aquestes magnituds podran ser captades pels 

sensors de les sales climàtiques o bé a través del sensors situats en el vehicles o directament a 

través de la informació proporcionada pel CAN Bus. 

La freqüència de mostreig dels sensors, així com la de refresc de la pantalla ha de ser configurables 

de forma independent per tal de poder ajustar la darrera a les necessitats alhora d’informar el 
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conductor per la realització de la prova i la primera, molt més exigent, a la resolució de l’anàlisi 

que es farà de la prova amb posterioritat. En aquest sentit es fixen els següents requeriments 

mínims:  

•••• L’aplicació haurà de ser compatible amb una freqüència de refresc dels monitors màxima 

de 75 Hz.  

•••• 4 entrades analògiques independents amb un rang preferiblement ajustable que abasti des  

de -10 V a 10 V.  

•••• Una freqüència de mostreig mínima dels sensors analògics de 1KS/s. 

•••• Una resolució mínima de les mostres de 10 bits. 

•••• Un impedància d’entrada mínima de 50 kΩ 
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2.6.  Requeriments econòmics 

El projecte no té una dotació econòmica prèviament establerta, així que a l’hora de pressupostar 

el seu cost no es disposa de cap limitació específica. No obstant, i com és lògic, és requisit del 

projecte que el seu cost econòmic sigui minimitzat tant com sigui possible, sempre que això no 

comprometi l’assoliment dels requeriments tècnics i funcionals. 

Per tal de realitzar l’aprovació de la dotació econòmica necessària, només serà precís pressupostar 

els dispositius DAQ i material necessari per la seva part física i les llicències de software de 

desenvolupament que s’hagin d’adquirir. Els costos de personal dedicat al seu desenvolupament 

(becari) o el suport i col·laboració aportat pel personal de la instal·lació no hauran de tenir-se en 

consideració en aquest pressupost. Tampoc haurà de considerar-se el cost d’ús de la sala climàtica 

per la realització de les proves ja que es preveu que aquestes es puguin desenvolupar les hores en 

que aquesta estigui desocupada. 
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2.7. Requeriments temporals 

La proposta de projecte haurà d’incorporar una valoració del temps necessari pel disseny, 

desenvolupament, implantació i procés de proves del nous sistema d’ajuda a la conducció. 

Aquesta estimació haurà de presentar-se fragmentada en les diferents etapes del projecte que 

hauran de ser valorades de forma independent, si és precís, amb un desglossament específic de les 

tasques de cada una d’elles.  

La duració total del projecte fins a la seva implantació no hauria d’excedir els 7 mesos  sent així 

totalment operatiu a final de Juliol del present any. S’haurà de contemplar un darrer més com a 

període de proves, l’agost, durant el qual el sistema d’ajuda a la conducció serà utilitzat 

normalment i s’esmenaran les possibles incidències o mancances que s’hi detectin.  

 
 
 
 

 
 

Fig. 5     Requeriments temporals del projecte 
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3. ALTERNATIVES DE DISSENY 

L’objectiu del present capítol és documentar les diferents alternatives de disseny possibles per 

satisfer els objectius i restriccions definides en l’estudi de requeriments realitzat pel sistema 

d’ajuda a la conducció.  

El seu abast és tot els sistema en el seu conjunt. Tanmateix, degut a la rigidesa d’alguns dels seus 

elements, el capítol es centra bàsicament en elaborar les diferents opcions de hardware per 

mostrejar i adquirir les dades i les opcions i llenguatges disponibles per elaborar l’aplicació.  

Per últim, és realitza una proposta que contempla l’opció proposada que és considera òptima en 

relació a la satisfacció dels requeriments descrits, la complexitat o senzillesa del sistema i el preu 

dels components. 

El contingut d’aquest capítol respon al plasmat en el document d’alternatives de disseny que va 

elaborar-se en el decurs del projecte.  
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3.1. Disseny modular del sistema 

En el sistema d’ajuda a la conducció que cal desenvolupar el podem modelar distingint entre els 

següents blocs. 

SENSORS

PROVA DE TEST

DAQ

APLICACIÓ

INTERFÍCIE

SALA DE 
CONTROL

CONDUCTOR

 

Fig. 6     Diagrama modular del sistema 

Sensors: El primer bloc fa referència als sensors que captaran les magnituds físiques (temperatura, 

pressió, tensió elèctrica...) implicades en el sistema i actuaran com a transductors transformant-les 

en senyals que puguin ser captats pels dispositiu DAQ. 

DAQ: El dispositiu DAQ constitueix per si mateix un dels blocs del disseny modular. La seva funció 

és la de captar i emmagatzemar tots els senyals proporcionats pels sensors (ja siguin analògics o 

digitals) i transferir-los adequadament a l’aplicació que el controla.  

Aplicació: El bloc d’aplicació està constituït per un software de control que configurarà, controlarà 

el dispositiu DAQ i en rebrà les dades que analitzarà i presentarà a l’usuari mitjançant una 

interfície.  

Interfície: El sistema d’ajuda a la conducció haurà de tenir dues interfícies; una pel conductor del 

vehicle i l’altra per l’operari de la sala de control de la sala climàtica que supervisarà la prova. En 

aquest bloc es defineixen el tipus d’interfície que podran tenir en cada cas.  
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3.2. Alternatives sensors 

Tal i com s’ha definit en el document de requeriments tècnics, les alternatives dels sensors estant 

fortament condicionades per la restricció d’incorporar-ne de nous i aprofitar en la mesura del 

possible aquells que ja estan instal·lats.  

Per aquest motiu, en aquesta primera implantació, el sistema serà dissenyat usant exclusivament 

els sensors ja instal·lats. Es per això que en aquest apartat més que proposar alternatives es  

descriuen les tipologies de sensors presents i senyals proporcionats que proporcionen informació 

que pot ser utilitzada.  

Diferenciem els següents grups de senyals que s’utilitzaran en el sistema d’ajuda a la conducció: 

senyals de la sala climàtica, senyals del sistema de rodets i senyals del vehicle.  

3.2.1. Senyals de la sala climàtica 

Aquests senyals són els que proporcionaran informació sobre l’entorn en el que es desenvolupa la 

prova. Existeixen dos tipus de senyals, els que són d’alerta i els que proporcionen el valor de 

diverses magnituds físiques.  

Entre els primers podem distingir entre sensors de gasos (nivell de CO2 a la sala), sensors de 

temperatures extremes, parades fortuïtes del sistema de ventilació... Aquest senyals no seran a 

priori utilitzats en els sistema d’ajuda a la conducció. La majoria d’ells són activats quan els valors 

de les magnituds mesurades sobrepassen determinat llindar de seguretat establert. Quan això 

passa s’activa una alerta acústic i visual i el sistema de rodets s’atura automàticament, aquesta 

aturada és que un senyal potencialment útil en el sistema d’ajuda a la conducció, però serà 

obtingut a partir del sistema de rodets.  

La resta de senyals de la sala climàtica que poden ser utilitzats en el sistema d’ajuda a la conducció 

són els que monitoritzen les seves condicions físiques de temperatura, humitat, la velocitat del 

vent generada pels ventiladors... Aquest tipus de senyals es recullen mitjançant sensors ja 

instal·lats que són tractats i proporcionats a la sala de control en valors de tensió en un marge de 0 

a 10 V.  
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3.2.2. Senyals del sistema de rodets 

El sistema de rodets instal·lat a la sala climàtica ajusta automàticament la força d’oposició que han 

de mostrar els rodets en funció del pendent, el tipus de vehicle, la seva carrega, si s’està simulant 

una ascensió amb remolc... Aquesta força d’oposició es un senyal que es proporciona en el sistema 

en un rang de voltatge de 0 a 10 V amb una escala variable en funció del tipus de prova 

desenvolupada i el seu rang de forces associat.  

Així mateix, el sistema implantat també proporciona senyals equivalent sobre la velocitat de gir 

dels rodets i, fins i tot, els metres recorreguts des de l’inici de la prova. Tots aquest senyal són 

proporcionats en valors de tensió de 0 a 10V directament pel sistema de control dels rodets.  

Per altra banda, el mecanisme de gir dels rodets incorpora un sensor que actua com a 

comptavoltes. Aquest senyal, proporciona impulsos elèctrics cada cop que el rodet realitza un gir 

complet sobre el seu eix. Aquest senyal representa una molt bona alternativa alhora de calcular la 

distància recorreguda i també la velocitat instantània a partir del càlcul d’un diferencial de 

l’increment d’un comptador d’impulsos.  

3.2.3. Senyals del vehicle 

Existeixen dos tipus de senyals proporcionats pel vehicle clarament diferenciats.  

En primer lloc, els que són captats per sensors externs que s’instal·len en funció de la prova de test 

realitzada. Per exemple, per una determinada prova es pot voler conèixer la temperatura externa 

del motor, o bé la temperatura de l’aigua del radiador, la tensió de la bateria de plom, la 

temperatura dels gasos expulsats pel tub d’escapament...  Tots aquest senyals són captats per 

sensors específics que solen ser diferents per cada prova de test i vehicle. Tanmateix, tots tenen 

en comú que expressen la magnitud mesurada en valors de tensió i que els sensors poden ser 

connectats a un panell de la sala de control que els proporciona. En cas d’haver-se d’utilitzar en el 

sistema d’ajuda a la conducció seran captats mitjançant aquest panell.  

En segon lloc, ens trobem amb els senyals provinents del sistema de Controller Area Network 

(CAN) que duen els vehicles. Aquest protocol de comunicacions va ser desenvolupat per la firma 

alemanya BOSCH i es basa en una topologia de bus per assolir la transmissió de missatge en 

entorns distribuïts.  

Aquests sistemes proporcionen grans beneficis alhora de reduir el cablejat ja que eliminen les 

connexions punt a punt. Per aquest motiu s’ha generalitzat el seu ús en el cablejat de vehicles 

alhora d’interconnectar els ordinadors de bord amb tots els dispositius perifèrics ja es tracti 
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d’elements principals com el motor o el sistema de refrigeració com l’elevació automàtica dels 

vidres o qualsevol altra prestació accessòria. A l’actualitat el seu ús és comú en la pràctica totalitat 

de les comunicacions en un vehicle. 

Per aquest motiu, el CAN Bus del vehicle que està realitzant la prova de test ens pot proporcionar 

diversa informació útil sobre el seu desenvolupament, com les revolucions del motor, la 

temperatura interior del mateix, la del sistema de refrigeració...  

Tots aquest senyals es troben codificats digitalment en les trames enviades a través del CAN Bus. 

Per les proves desenvolupades a les sales climàtiques que pretenen un anàlisi detallat d’aquestes 

magnituds ja es disposa d’un sistema aliè al d’ajuda a la conducció que emmagatzema els senyals 

directament en format digital. Tanmateix, el sistema implantat a la sala climàtica també disposa 

d’un conversor Digital/Analògic que permet seleccionar els senyals que es volen extreure de les 

trames i els converteix en valors analògics de tensió.  

 

 

Fig. 7  VBDAC01: Conversor A/D del CAN Bus  

Aquest senyals podran ser usat per mostrar per pantalla dels magnituds al conductor, a nivell 

informatiu, o bé per tal de realitzar les proves dins de les restriccions proporcionades, si és el cas. 
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3.3. Alternatives DAQ 

Els sistemes d’adquisició de dades (DAQ) implementen el procés de presa de mostres del món físic 

i la conversió d’aquestes a valors numèrics digitals per poder ser recuperats, emmagatzemats i 

tractes en un ordinador o qualsevol altre sistema digital.  

En general un sistema d’adquisició de dades pot modelar-se de la següent manera: 

 

Fenòmen
físic

Transductors Dispositiu 
DAQ

Ordinador
Acondicionament 

del senyal

 

Fig. 8    Sistema d’adquisició de dades 

En primer lloc, existeix un determinat fenomen físic —la temperatura de la sala, la velocitat del 

vehicle...— que és captat, mitjançant un transductor —els sensors descrits en l’apartat anterior—. 

Aquest senyal serà convenientment condicionat per poder-se captar correctament pel que 

pròpiament és dispositiu DAQ. 

Existeixen diferents tipus de sistemes d’adquisició de dades en funció del tipus de connexió amb el 

sistema digital (típicament un ordinador) que emmagatzemarà les dades i realitzarà la configuració 

i control del dispositiu. En aquest document es contemplaran les següents alternatives, totes elles 

amb connexió directa amb un ordinador: les targetes PCI, les targetes PCMCIA i els dispositius amb 

connexió USB. 

Per la valoració dels elements considerats de les diferents alternatives es tindran en compte els 

següents aspectes de les seves característiques: 

• Canals d’entrada: Correspon al nombre de canals d’entrada i la seva tipologia, per 

exemple, si són canals d’entrada diferencials o bé són entrades simples amb una massa 

comuna. 

• Rang dels valors captats: Diferents magnituds que es poden captar amb el DAQ i els rangs 

d’aquestes magnituds que poden ser mostrejades. 
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• Resolució: La resolució de les dades emmagatzemades, és a dir, el nombre de bits emprats 

per emmagatzemar cadascuna de les mostres. 

• Freqüència: Velocitat a la que es poden mostrejar els canals d’entrada i emmagatzemar-ne 

les mostres adquirides. 

• Comptadors: Si el dispositiu disposa, o no, d’un comptador d’impulsos i, en cas afirmatiu, 

la velocitat màxima d’adquisició d’aquest i el valor d’emmagatzematge del comptador. 

• Llenguatges compatibles: Compatibilitat (divers disponibles) dels dispositius amb els 

llenguatges de propòsit general que poden utilitzar-se per interactuar amb el ell. 

• Preu:  Cost de mercat del dispositiu. 

3.3.1. Targetes PCI 

Les targetes Peripheral Component Interconnect són components hardware que es connecten 

directament a unes ranures específiques de la placa base d’un ordinador, de manera que realitza 

les operacions directament a través del Bus intern de la pròpia placa base.  

Les limitacions que presenten aquest dispositius són de caràcter físic ja que requereixen estar 

connectades a un ordinador de sobretaula amb les limitacions de mobilitat que això comporta. 

S’han tingut en consideració les següents targetes PCI, les especificacions completes de les quals 

s’inclouen en els annexos d’aquest mateix document. 

PCI-725 

Dispositiu PCI-725 

Fabricant EAGLE Technology 

Canals 16 Single ended  / 8 Differential 

Rang ±2,5V ;  ±5V ;   ±10V 

Resolució 14 bits 

Freqüència 250KHz 

Comptadors 3 comptadors, 16 bits 

Llenguatges 8MHz 

Preu Aprox. 325 € 
 

Fig. 9    Taula d’especificacions del dispositiu PCI-725 
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Fig. 10    PCI-725 

NI PCI 6013 

Dispositiu NI PCI 6013 

Fabricant National Instruments 

Canals 16 Single ended  / 8 Differential 

Rang ±0,05V to  ±10V   

Resolució 16 bits 

Freqüència 200kS/s 

Comptadors 2 comptador, 24 bits, freqüència màx. detectada 20 MHz 

Llenguatges LabView, Visual C++, Visual C#, Visual Basic .NET, ANSI C 

Preu Aprox. 500 € 

Fig. 11    Taula d’especificacions del dispositiu NI PCI 6013 

 

 

Fig. 12    NI PCI 6013 
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3.3.2. Targetes PCMCIA 

Les targetes PersonalComputer Memory Card Internaional Association van desenvolupar-se 

originàriament com una manera d’expandir la capacitat de memòria dels ordinadors portàtils. 

Actualment, les seves aplicacions s’han diversificat i, entre moltes d’altres, existeix la possibilitat 

de connectar en aquestes ranures dispositius d’adquisició de dades.  Aquestes ranures, tal i com 

en el cas de les targetes PCI, connecten directament els dispositius amb el bus intern de la placa 

base, fet que afavoreix la seva potencial capacitat i velocitat de connexió. 

Tal i com passava en les targetes PCI, les limitacions que presenten aquest dispositius són de 

caràcter físic ja que requereixen estar connectades a un ordinador portàtil amb una ranura 

compatible amb la targeta. 

S’han tingut en consideració les següents targetes PCMCIA, les especificacions completes de les 

quals s’inclouen en els annexos d’aquest mateix document. 

Dispositiu NI DAQCard-6024E 

Dispositiu NI DAQCard-6024E 

Fabricant National Instruments 

Canals 16 Single ended  / 8 Differential 

Rang ±0,05V to  ±10V   

Resolució 12 bits 

Freqüència 200kS/s 

Comptadors 2 comptador, 24 bits, freqüència màx. detectada 20 MHz 

Llenguatges LabView, Visual C++, Visual C#, Visual Basic .NET, ANSI C 

Preu Aprox. 900 € 

Fig. 13    Taula d’especificacions del dispositiu NI DAQCard-6024E 

 

Fig. 14    NI DAQCard-6024E 
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Dispositiu AD12-8(PM) 

Dispositiu AD12-8(PM) 

Fabricant Contec 

Canals 8 Single Ended 

Rang ±10V   

Resolució 12 bits 

Freqüència 100kS/s 

Comptadors No 

Llenguatges Visual C++, Visual C#, Visual Basic .NET, ANSI C 

Preu Aprox. 400 € 

Fig. 15    Taula d’especificacions del dispositiu AD12-8(PM) 

 

Fig. 16    AD12-8(PM) 

3.3.3. Dispositius USB 

Els dispositius Universal Serial Bus van ser creats a finals dels anys 90 per poder connectar als 

ordinadors dispositius perifèrics sense necessitats de reiniciar-los mitjançant la tecnologia plug-

and-play. Actualment, els usos  i aplicacions al que destinen aquest tipus de connexions, ha 

proliferat de forma abundant fins extendres, fins i tot, en determinats sectors industrials. En 

aquest context, han aparegut dispositius DAQ amb aquest tipus de connexió. 

Tanmateix, en les aplicacions on és requereix un ampla de banda elevat per grans transferències 

de dades o bé una latència baixa per aplicacions en temps real, aquest dispositius no poden 

compatir amb les targetes PCI connectades directament al bus de la placa base. 
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S’han tingut en consideració els següents dispositius PCI les especificacions completes dels quals 

s’inclouen en els annexos d’aquest mateix document. 

 

Dispositiu LabJack U12 

Dispositiu LabJack U12 

Fabricant LabJack 

Canals 8 Single ended  / 4 Differential 

Rang ±10V 

Resolució 12 bits 

Freqüència 1,2 kS/s 

Comptadors 1 comptador, 32 bits, freqüència màx. detectada 1MHz 

Llenguatges Visual C++, Visual C#, Visual Basic .NET, ANSI C 

Preu 115 € 

Fig. 17    Taula d’especificacions del dispositiu LabJack U12 

 

 

Fig. 18    LabJack U12 

NI USB-6008 

Dispositiu NI USB 6008 

Fabricant National Instruments 

Canals 8 Single ended  / 4 Differential 

Rang ±1V to  ±20V  
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Resolució 11 bits single-ended / 12 bits differential 

Freqüència 10 kS/s 

Comptadors 1 comptador, 32 bits, freqüència màx. detectada 5MHz 

Llenguatges LabView, Visual C++, Visual C#, Visual Basic .NET, ANSI C 

Preu Aprox. 169 € 

Fig. 19    Taula d’especificacions del dispositiu NI USB 6008 

 

 
Fig. 20    NI USB 6008 
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3.4.  Alternatives aplicació 

Per tal de realitzar l’aplicació caldrà determinar, primerament, el llenguatge de programació que 

s’emprarà.  Aquesta decisió està estretament relacionada amb l’elecció del dispositiu DAQ, ja que  

hi haurà d’haver compatibilitat entre ells i també condicionarà el tipus d’aplicació resultant que 

podrà ser autònoma, executar-se amb l’ajuda de llibreries o controladors externs o bé, a través 

sobre d’algun altra programari.  

Així mateix, el llenguatge de programació escollit també condicionarà la interfície gràfica del 

programa i la facilitat i versatilitat amb la que aquesta podrà ser elaborada.  

Per últim, també caldrà considerar aspectes econòmics com són el preu de les llicències dels 

programes de desenvolupament i, també, el cost eventual dels programes que fossin necessaris 

per fer-la funcionar, en cas que no fos autònoma. 

Alhora de determinar el llenguatge de programació escollit per elaborar l’aplicació s’han 

considerat els llenguatges: ANSI C, LabVIEW, C++, C# 

3.4.1. ANSI C 

El llenguatge de programació C, va ser desenvolupat a principis dels anys 70 com una evolució del 

B. Originàriament és  un llenguatge orientat a la implementació de sistemes operatius. Això explica 

que tot i disposar de les funcionalitat habituals d’alt nivell, també disposi de construccions que 

permeten un exhaustiu control a molt baix nivell. La seva primera estandardització, l’any 1989, va 

ser en ANSI de manera, que a partir de llavors se l’ha conegut com ANSI C. 

Les seves característiques i la seva amplia difusió, garanteixen la seva compatibilitat amb la 

majoria de sistemes DAQ. Tanmateix, es tracta d’un llenguatge seqüencial que no permet el treball 

amb objectes ni la programació d’events. Aquesta circumstància limita fortament les possibilitats 

alhora de definir l’interfície gràfica del programa i eleva enormement la seva complexitat de 

programació 

 

 

.  
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3.4.2. LabVIEW 

LabVIEW és una eina de programació gràfica, desenvolupada per NI (National Instruments) per la 

realització de sistemes de mesura proves i control mitjançant la utilització d’icones gràfiques, que 

representen elements electrònics, i connexions, que els uneixen.  

LabVIEW permet un desenvolupament modular dels sistemes mitjançant la programació 

d’instruments virtuals (Vis) ja que originàriament s’usava per al control de dispositiu tot i que 

actualment s’estén el seu ús al control de tot tipus d’elements electrònics i, fins i tot, a la 

programació encastada. Actualment, Labview proporciona un entorn intuïtiu i gràfic de 

programació que aconsegueix combinar tot tipus de software i hardware tant del propi fabricant 

(NI) com de molts d’altres. 

Existeix la possibilitat de combinar les potencialitats del llenguatge Labview amb altres llenguatges 

de programació (Visual Basic, C++, C#) usats en Visual Studio mitjançant Measurement Studio, 

dissenyat a tals efectes. Tanmateix es tracta, en tot cas, d’un software propietari que requereix 

llicència per desenvolupar les aplicacions. 

3.4.3. C++ 

C++ és un llenguatge de programació dissenyat com una extensió del llenguatge de programació C 

amb mecanismes que permetin la manipulació d’objectes. Per aquest motiu, es diu que C++ és un 

llenguatge de programació multiparadigma, ja que combina funcionalitats de la programació 

estructurada i la programació genèrica amb les pròpies de la programació orientada a objectes.  

Aquesta gran combinació de funcionalitats converteix C++ en un llenguatge molt versàtil cosa que 

no està renyida amb una gran robustesa i capacitat a baix nivell. També permet el maneig de 

punter i memòria física, cosa que permet una gran optimització d’aquest recurs.  

Existeixen múltiples entorns de programació C++ molt d’ells gratuïts i també IDEs de 

desenvolupament d’aplicacions gràfiques com, per exemple, Visual Studio C++. Aquestes últimes 

majoritàriament són software propietari i per al seu ús sense limitacions requereixen llicències de 

pagament.  
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3.4.4. C# 

El llenguatge de programació C# és un llenguatge orientat a objectes desenvolupat i estandarditzat 

per Microsoft com a component de la seva plataforma .NET. Tanmateix, el 2001 va ser aprovada i 

estandarditzada per l’ECMA (Europea Computer Manufacturers Association) de manera que, tot 

formar part de la plataforma .NET, el C# ha esdevingut un llenguatge de programació independent 

dissenyat per programar programes sobre aquesta plataforma.  

La seva sintaxi deriva de C i C++ i utilitza el model d’objectes de la plataforma .NET, molt similar al 

de Java, tot i que inclou millores derivades d’altres llenguatges (per exemple de Delphi). El seu 

desenvolupament respon al propòsit de crear un llenguatge que permeti combinar un control a 

baix nivell, propi de llenguatges com C, amb una les velocitat de programació i facilitats gràfiques 

que proporcionen llenguatges, com Visual Basic.  

Per al seu desenvolupament existeixen diversos compiladors gratuïts (per exemple: Mono, una 

implementació GPL desenvolupada per Ximiam, o bé dotGNU de Free Software Foundation). 

Tanmateix, el compilador per excel·lència en aquest llenguatge són les plataformes de Microsoft 

Visual Studio en les seves versions 2002, 2003, 2005 i 2008. També existeixen versions gratuïtes, 

també distribuïdes per Microsoft, que incorporen menys funcionalitats. 

Per al funcionament de l’aplicació, es requerirà d’un sistema operatiu Windows de Microsoft i 

d’una distribució del Microsoft Framework.NET.  
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3.5.  Alternatives interfície 

El sistema d’ajuda a la conducció ha de disposar des dues interfícies gràfiques que permetin fer el 

seguiment del desenvolupament de la prova, tot i que només és necessari que una d’elles, tingui 

control sobre el desenvolupament de l’aplicació. 

Sala climàtica Sala de control

Conductor Operari

 

Fig. 21    Alternatives interfícies 

En concret, el propòsit del sistema d’ajuda a la conducció és proporcionar al conductor del vehicle 

la informació necessària per realitzar la prova de test amb resultat satisfactori, en conseqüència, 

una de les interfícies gràfiques ha de destinar-se a tals efectes. Per altra banda, des de la sala de 

control, també s’ha de disposar de la informació referent al desenvolupament de la prova. Així 

mateix, caldrà poder configurar i controlar el sistema, preferentment des de la sala de control.  

Es contemplen les següents alternatives. 

3.5.1. Alternativa 1 

Aquesta primera alternativa és basa en un sol ordinador de sobretaula connectat a dues pantalles. 

En aquest cas, des de la sala de control, és disposa d’un PC de sobretaula amb sistema operatiu 

Windows XP el qual haurà d’allotjar el programa d’ajuda a la conducció i haurà de connectar-se al 

sistema d’adquisició de dades.  
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La sortida de la targeta gràfica d’aquest ordinador haurà de ser connectada a un monitor de la sala 

de control i també, mitjançant un adaptador, al monitor allotjat a la dins de la sala climàtica.  

3.5.2. Alternativa 2 

Aquesta segona alternativa és basa en un sol ordinador portàtil amb pantalla connectat també a 

un monitor extern.  

En aquest cas, des de la sala de control, és disposa d’un ordinador portàtil amb sistema operatiu 

Windows XP el qual haurà d’allotjar el programa d’ajuda a la conducció i haurà de connectar-se al 

sistema d’adquisició de dades.  

L’operari de la sala de control pot realitzar el seguiment i configuració del sistema d’ajuda a la 

conducció des de la pantalla del propi portàtil i, la seva sortida gràfica, configurada perquè 

proporcionar un duplicant del mateix senyal, es connecta al monitor allotjar dins de la sala 

climàtica.  

3.5.3. Alternativa 3 

Aquesta darrera alternativa és basa en un sol ordinador de sobretaula connectat a la sala de 

control i un portàtil connectat al monitor de la sala climàtica.  

En aquest cas, des de la sala de control, és disposa d’un PC de sobretaula amb sistema operatiu 

Windows XP que allotja el programa d’ajuda a la conducció i està connectat al sistema d’adquisició 

de dades. Aquest ordinador també disposa d’un sistema de comunicació remot que permet el 

visionat de la pantalla en un d’altres ordinadors connectats a la mateixa xarxa de comunicacions.  

L’operari de la sala de control pot realitzar el seguiment i configuració del sistema d’ajuda a la 

conducció des del monitor de l’ordinador de sobretaula i, el conductor del vehicle pot fer-ne el 

seguiment gràcies a que el monitor de la sala climàtica està connectat al portàtil que captura el 

senyal del pc de la sala de control i el proporciona a través de la seva targeta gràfica. Naturalment, 

també existeix la possibilitat de fer el seguiment directament a través de la pantalla del portàtil. 
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3.6.  Solució proposada 

Un cop valorades les alternatives exposades anteriorment des d’un punt de vista de les 

prestacions que ofereixen, la seva viabilitat tècnica i el seu cost econòmic es formula la següent 

proposta que exposa l’alternativa escollida per cada un dels mòduls del projecte, segons la divisió 

feta al principi d’aquest document. La solució proposada també incorpora una valoració 

econòmica del cost del material necessari així com una estimació de la planificació temporal del 

projecte, especificant les seves diferents etapes. 

3.6.1. Sensors 

Com ja s’ha detallat en el document, les alternatives dels sensors són molt diverses donat que el 

sistema d’ajuda a la conducció actuarà en dues sales climàtiques diferents i els senyals d’entrada 

podran provenir de les sensors de les condicions d’entorn de les pròpies sales climàtiques, els seus 

sistemes de control dels rodets o bé, del CAN bus dels vehicles que realitzen les proves a través del 

conversor analògic/digital.  

Tanmateix, en qualsevol dels casos els senyals proporcionats es redueixen a valors de tensió amb 

rangs variables i, únicament en el cas, dels sensors del sistema de cotrol des rodet ens trobem, en 

ambdues sales climàtiques amb senyals d’impulsos o bé senyals binaris digitals.  

Per aquest motiu, independentment dels sensors usats en cada prova o sala climàtica, el senyals 

que hauran de ser captats seran: 

• Analògics amb rangs de tensió d’entre -10 i 10 Volts i altes impedàncies. 

• Impulsos proporcionats pels sistema de rodets a cada volta sobre el seu eix. 2 

• Senyals binaris que indiquen l’estat de funcionament del sistema de rodets.  

3.6.2. Dispositiu DAQ 

El dispositiu d’adquisició de dades elegit per la captació dels senyals és el NI-USB-6008. 

                                                           
2
 A l’Annex II es pot veure en detall el diagrama de connexions d’on es proposa captar el senyal dels impulsos generats 

pel sensor del rodet per cadascuna de les càmeres climàtiques. 
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Aquesta elecció respon bàsicament a un criteri de minimització de costos, de manera que s’ha 

optat pel dispositiu més econòmic que satisfà els requisits descrits en el document de 

requeriments del projecte. 

El dispositiu NI-USB-6008 disposa de 4 entrades analògiques diferencials amb 12 bits de resolució, 

12 entrades digitals que poden ser configurades com entrades o sortides i un comptador de 

prestacions suficients per satisfer els requeriments del sistema.  

La següent taula mostra una comparativa entre els requeriments i les especificacions del 

dispositiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22    Taula comparativa de requeriments del sistema i  
especificacions del dispositius NI USB 6008 

 

Per altra banda, el dispositiu és connecta als ordinadors mitjançant el seu port USB, cosa que 

facilita la seva instal·lacions en diversos ordinadors i no condiciona, en cap cas, la interfície gràfica 

ja que pot ser connectat directament a un portàtil o ordinador de sobretaula.  

3.6.3. Aplicació 

El llenguatge de programació elegit per la realització de l’aplicació és C#. 

Aquesta elecció respon, en primer lloc, a criteris de idoneïtat ja que s’ha considera el llenguatge 

que pot satisfer millor les necessitats de programació i compatibilitat pels següents motius: 

• Permet una major flexibilitat alhora de configurar l’entorn gràfic del sistema d’ajuda a la 

conducció (per sobre d’altres com Labview, per exemple). 

 Requeriments 
Especificacions 

NI USB 6008 

Entrades analògiques  >= 4 4 Dif / 8 SE 

Freqüència mostreig >= 1kS/s 10kS/s 

Resolució 10 bits 12 bits 

Entrades digitals Sí 12  

Rang tensions -10V a 10V ±1V a  ±20V 

Freqüència comptador 100 kHz 5MHz 

Durada polsos comptador < 1 µs 100 ns 

Resolució comptador >= 27 bits 32 bits 

Impedància entrada > 50 kΩ 144kΩ 



SISTEMA D’AJUDA A LA CONDUCCIÓ 
Alternatives de disseny 

  

41 

 

• L’orientació a objectes del llenguatge permet una programació gràfica simple i intuïtiva. 

(per sobre d’altres llenguatges com ANSI C, per exemple). 

• És compatible amb el Dispositiu DAQ elegit, USB-6008. Addicionalment, el fabricant del 

dispositiu, National Instruments, garanteix i proporciona una versió base dels divers del 

dispositiu compatible amb les plataformes .NET, en les quals s’inclou el llenguatge de 

programació escollit en el seu desenvolupament mitjançant Visual Studio, de Microsoft. 

• L’orientació a esdeveniments del llenguatge permet una programació no seqüencial que 

maximitza les possibilitats d’interacció de l’usuari amb l’aplicació que es vol desenvolupar. 

• Un cop desenvolupada, l’aplicació consistirà en un fitxer executable que no requerirà més 

que una instal·lació simple en el pc on s’hagi d’utilitzar. Per la seva execució únicament es 

requerirà la instal·lació prèvia en el sistema de la plataforma Framework .NET en la versió 

2.0 o qualsevol de posterior.  

Així mateix, també han estat determinats en l’elecció condicionants econòmics, com el fet de 

disposar d’una llicència de Visual Studio Professional 2008 en desús, que podria dedicar-se al 

desenvolupament de l’aplicació, sense que això representés incrementar els costos del projecte. 

Per altra banda, un cop desenvolupada l’aplicació no requerirà de cap llicència propietària pe ser 

executat. 

3.6.4. Interfície 

L’elecció de la interfície no és considera determinat a aquestes alçades del projecte donat que no 

condiciona, en cap cas, el desenvolupament del mateix. Per aquest motiu, s’optà per no definir 

una interfície fixa i elegir la més adequada en cada moment.  

Així, i gràcies a la versatilitat que dona l’elecció d’un dispositius amb connexió USB, en la primera 

etapa de disseny i desenvolupament del programa, s’utilitzarà un ordinador portàtil que serà 

connectat a la monitor de la sala climàtica per poder fer el seguiment de la prova per part del 

conductor del vehicle (Alternativa 2). 

Més endavant, es preveu la instal·lació del programari al pc de sobretaula ja existent a la sala de 

control de manera que el tècnic de la sala de control podrà fer-ne el seguiment a través del 

monitor del mateix pc i el conductor del vehicle que realitzi la prova podrà veure el mateix al 

monitor de la sala climàtica, preferentment mitjançant un dispositiu que dupliqui el senyal 

(Alternativa 1) o bé mitjançant una connexió remota des d’un portàtil connectat a través de la 

xarxa (Alternativa 3). 



SISTEMA D’AJUDA A LA CONDUCCIÓ 
Alternatives de disseny 

  

42 

 

3.6.5. Pressupost  

Descomptats els costos de personal, que no es contemplen, es consideren els següents aspectes 

alhora de computar els costos de disseny, desenvolupament i implantació  del sistema d’ajuda a la 

conducció.  

• Dispositiu DAQ. El dispositiu elegit per la realització del projecte és el NI USB 6008 pel qual, 

segons el preu fixat a la pàgina web del fabricant, es pressuposten 200 € que inclouen les 

despeses d’enviament.  

• Conversor D/A CAN Bus. El dispositiu VBDAC01 que es requerirà per l’acondicionament de 

determinats senyals d’entrada  ja forma part de l’equip de les sales climàtiques per la qual 

cosa no representarà cap cost.  

• Connexions. Per interconnectar tots els dispositius s’utilitzarà el cablejat disponible a les 

sales de control que es considera suficient per satisfer totes les necessitat llevat de les 

connexions necessàries per la captació dels impulsos dels comptavoltes dels rodets. Amb 

aquest objectiu és fabricaran 2 connectors (un per càmera climàtica) amb el material 

disponible que es valora en 20 € per connector. Per aquest motiu es pressuposten 40 € per 

aquest concepte. 

• Software desenvolupament.  Es disposa d’una llicència de Microsoft Visual Studio 2005 

amb la qual es podrà desenvolupar l’aplicació. Actualment esta no s’està usant per la qual 

cosa no representaria un cost addicional. Si no se’n pogués fer ús, s’utilitzaria la versió 

gratuïta d’aquest programari, Microsoft Visual Studio Express, les limitacions de la qual no 

impedirien el desenvolupament. 

3.6.6. Programació del projecte 

La planificació temporal del projecte s’ha realitzat considerant únicament les tasques a 

desenvolupar per  de l’estudiant de PFC que hi dedicarà de forma integra la seva dedicació del —6 

hores diàries els dies laborables—. 

Per tal de poder estructurar de forma clara la programació del projecte, aquest ha estat dividit en 

les següents etapes, que si bé poden tenir cert solapament, és realitzaran en la mesura el possible 

de forma successiva: 

• Estudi de requeriments. Aquesta etapa ja realitzada engloba totes les tasques de recollida 

d’informació tècnica i funcional de l’entorn i la recopilació de tots els requisits que ha de 

satisfer el nou sistema d’ajuda a la conducció. Aquest etapa finalitza amb l’aprovació del 

document “Estudi de requeriments” per part del responsable del projecte. 
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• Alternatives de disseny. Aquesta etapa, que actualment ens ocupa, respon al conjunt de 

tasques referents a l’exploració del mercat per tal de determinar quines són les 

alternatives presents alhora de desenvolupar cadascun del mòduls del projecte (sensors, 

sistema DAQ, aplicació i interfície). Aquest etapa finalitza amb l’aprovació del present 

document “Alternatives de disseny” i l’acceptació per part del responsable del projecte de 

la solució proposada.  

• Disseny funcional del projecte. Aquesta etapa correspon a la realització de forma precisa 

d’un disseny funcional de l’aplicació que incorporarà el sistema d’ajuda a la conducció. 

Aquesta etapa finalitza amb l’aprovació del la documentació funcional per part del 

responsable del projecte. 

• Disseny tècnic de l’aplicació. Aquesta etapa engloba totes les tasques de disseny tècnic de 

l’aplicació i també les qüestions relacionades amb la integració del sistema d’ajuda a la 

conducció (en especial del sistema d’adquisició de dades) en els sistemes ja implantats a la 

sala de control. Aquesta etapa finalitza amb l’aprovació de la documentació tècnica per 

part del responsable del projecte 

• Desenvolupament de l’aplicació. Aquesta etapa correspon a establir les connexions de 

l’ordinador amb el sistema d’adquisició de dades i el desenvolupament del codi i la 

interfície gràfica de l’aplicació del sistema. Aqueta etapa conclou quan l’aplicació 

desenvolupada supera satisfactòriament les proves en l’entorn de desenvolupament i es 

rep, per part del responsable del projecte, l’autorització per integrar-lo en els sistemes ja 

implantats a la sala de control.  

• Implantació del sistema. Aquesta etapa consisteix en la instal·lació de l’aplicació en els 

ordinadors que han de controlar el sistema d’ajuda a la conducció, la connexió del sistema 

d’adquisició de dades al pc i als sensors de la sala climàtica i el vehicle. Aquesta etapa 

finalitza quan el sistema es comporta, en l’entorn de producció, tal i com ho feia en 

desenvolupament, és a dir, funciona segons els que calia esperar. 

• Període de proves. Aquesta etapa engloba la realització de múltiples proves de test a 

vehicles en les quals s’introdueix l’ús del sistema d’ajuda a la conducció. S’avalua el seu 

funcionament i s’esmenen, si és precís, eventuals incidències. Aquesta darrera etapa 

finalitza quan, d’acord amb l’opinió del responsable del projecte, el sistema d’ajuda a la 

conducció compleix els requisits determinats en el document de requeriments. La 

finalització d’aquesta darrera etapa implica la conclusió del projecte amb èxit.  

 

En el següent diagrama de Gannt es pot apreciar la disposició temporal de les anterior etapes i les 

tasques en els quals es subdivideix cadascuna d’elles. 
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Fig. 23    Diagrama de Gannt del projecte 
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4. DISSENY FUNCIONAL 

Aquest capítol vol ser una descripció d’alt nivell de l’estructura funcional del sistema d’ajuda a la 

conducció. Un  cop elegida l’alternativa de disseny a implementar, es descriuen quins seran els 

elements del sistema i quina serà la seva funcionalitat dins del conjunt.  

Aquesta descripció abasta tots els elements del sistema, des de la captura dels senyals fins a la 

presentació per pantalla del desenvolupament i resultats de la prova. Tanmateix, es fa un èmfasi 

especial en les funcionalitat de l’aplicació que caldrà desenvolupar en C#. 

El contingut d’aquest capítol respon al plasmat en el document de disseny funcional que va 

elaborar-se en el decurs del projecte.  
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4.1. Elements del sistema 

El sistema d’ajuda a la conducció està constituït pels elements que es descriuen a continuació 

associant-los a les necessitats funcionals que satisfan. Distingim entre elements propis del sistema 

implantat a les sales climàtiques i de nous elements incorporats amb el projecte d’ajuda a la 

conducció.    

• Sala Climàtica. És l’entorn en el qual es realitzen les proves. La seva funció consisteix en 

proporcionar l’ambient desitjat pel correcte funcionament del sistema. Alguns aspectes 

d’aquest ambient poden ser captats pels sensors i monitoritzats pel sistema d’ajuda a la 

conducció. 

• Vehicle. És l’objecte de la prova. En funció de la tipologia de test desitjada es 

monitoritzaran, mitjançant sensor o el CANBus, els paràmetres desitjats. El vehicle es 

disposarà sobre el sistema de rodets i davant del sistema de ventilació que simularà el vent 

en conducció.  

• Sistema rodets. Aquest element propi de la sala climàtica permet disposar el cotxe sobre 

seu i simular la conducció del vehicle sense que aquest es mogui de la seva posició. La força 

d’oposició dels rodets és calculada per la seva unitat de control en funció del model del 

vehicle i les condicions que és volen simular (Pes del vehicle, ocupants, existència o no de 

remolc...). Naturalment, aquesta força d’oposició també serà variable al llarg del 

recorregut en funció del desnivell de cada un dels seu trams per tal de simular amb la 

màxima fidelitat les condicions normals de conducció.  

• Sensors.  En una primera fase, els sensors utilitzats són els propis del sistema. Això inclou 

els instal·lats en la sala climàtica, que monitoritzen els paràmetres de l’entorn 

(temperatura, humitat...) i també aquells que, en funció de la prova realitzada es disposen 

habitualment en el vehicle per controlar qualsevol aspecte (tensió de la bateria, 

temperatura de l’habitacle, del motor, de l’aigua del sistema de refrigeració...). La seva 

funcionalitat en el sistema consisteix en proporcionar senyals elèctrics que responguin a les 

magnituds físiques, perquè aquestes puguin ser captades pel dispositiu DAQ, enregistrades 

en un fitxer i mostrades per pantalla. 

• CANBus vehicle. El CANBus és el canal essencial de comunicacions que interconnecta  els 

dispositius electrònics de qualsevol vehicle amb les unitats de control que incorpora. En 

conseqüència, la seva funcionalitat rau en aportar al sistema d’ajuda a la conducció 

informació rellevant sobre qualsevol dels aspectes relacionats amb el funcionament del 

vehicle (velocitat, temperatures de funcionament, revolucions del motor...). 
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• Sensor comptavoltes. Aquest sensor, que forma part del sistema de control de la sala 

climàtica i previ al projecte d’ajuda a la conducció, és considera un element independent 

de la resta donada la seva particularitat. La seva funció consisteix en proporcionar un 

senyal (impuls) elèctric cada vegada que els rodets sobre els quals es disposa el vehicle 

donen una volta complerta sobre el seu eix. Aquesta informació resulta rellevant alhora de 

calcular la distància recorreguda pel vehicle i, en conseqüència, la seva posició en el traçat 

de la prova de test. Eventualment, donada la seva freqüència, també és pot usar per 

obtenir la velocitat del vehicle.  

• Unitat de control rodets. Aquesta unitat de control forma part del sistema de la sala 

climàtica. S’encarrega de coordinar el comportament dels rodets (força d’oposició) amb el 

decurs de la prova i la resta d’elements (extracció de gassos, túnel del vent, sistema de 

ventilació). Més enllà d’aquesta tasca de control, en el sistema d’ajuda a la conducció 

també s’utilitzaran alguns dels senyals digitals que proporciona. En concret, els referents a 

l’estat de funcionament del sistema. 

• Acondicionament del senyal. Aquesta unitat ja es troba implantada a la sala de control. 

Consisteix en un element configurable que, a partir del senyals elèctrics dels sensors, 

proporciona valors de tensió amb un comportament lineal en el rang que l’usuari 

seleccioni.  Aquest senyals de tensió analògica seran els captats pel sistema DAQ i mostrats 

per pantalla amb les unitats pròpies de cadascuna de les magnituds monitoritzades. 

• Conversor D/A VBDAC01. Aquesta unitat ja estava present de forma eventual en el sistema 

per algunes de les proves que si realitzaven amb anterioritat al sistema d’ajuda a la 

conducció. A partir de la seva implantació, és decideix estendre el seu ús i integrar-ho 

plenament amb el sistema. Proporcionarà senyals de tensió proporcionals als valors 

registrats pels sensors propis de cada vehicle i que circulin pel seu CANBus. Aquest senyals 

podran ser captats pel sistema d’ajuda a la conducció de la mateixa manera que ho son els 

proporcionats per al resta de sensors.  

• Dispositiu NI USB 6008. Aquest element, conjuntament amb l’aplicació desenvolupada, 

constitueixen el nucli del sistema d’ajuda a la conducció. La seva tasca consisteix en captar 

els senyals de tensions de les magnituds a monitoritzar i transferir-los a través de seu port 

USB a l’ordinador. Igualment també capta els impulsos generats pel sensor de voltes del 

rodets i els registra amb l’ajuda d’un comptador, la lectura del qual s’encarrega de 

proporcionar segons demanda a l’ordinador. També és l’encarregat de captar els valors 

digitals dels registres sobre l’estat de funcionament del sistema proporcionats per la unitat 

de control dels rodets.  

• Ordinador. L’ordinador, encara que pugui utilitzar-se algun dels ja existents a les sales de 

control, constitueix un element nou i propi del sistema d’ajuda a la conducció. La seva 
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funcionalitat consisteix en donar suport a l’aplicació i captar els la informació transferida 

pel Dispositiu NI USB 6008 a través del port USB. Igualment també proporcionarà el senyal 

de video per tal de mostrar per les respectives interfícies el transcurs de la prova.  

• Aplicació. Aquest element essencial del sistema constitueix el seu nucli funcional. 

S’encarrega de processar l’informació proporcionada pels sistema DAQ, emmagatzemar-la 

en fitxers de dades, utilitzar-la per controlar el decurs de la prova i mitjançant la lectura 

dels fitxers de recorregut i configuració mostrar per pantalla les opcions que l’usuari 

desitgi.  

• Interfície conductor. Aquesta interfície proporcionada per l’aplicació permet al conductor 

del vehicle està informat del desenvolupament de la prova i facilitat la conducció de tal 

manera que és maximitza la fidelitat al comportament real que tindria en carretera. 

• Interfície sala de control. Aqueta altra interfície, també proporcionada per l’aplicació, 

permet a l’usuari de la sala de control l’administració i control de la prova, així com el 

control del seu desenvolupament. A partir d’aquesta interfície també es poden realitzar 

canvis en la configuració de tots els aspectes del sistema d’ajuda a la conducció, la selecció 

del recorregut i l’elecció del paràmetres monitoritzats, entre d’altres. 
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• Fig. 24    Elements del sistema d’ajuda a la conducció 
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4.2. Estructura funcional de l’aplicació 

L’aplicació del sistema d’ajuda a la conducció té dues interfícies que responen a funcionalitats 

clarament diferenciades. Distingim entre: 

• Interfície principal. És la pantalla bàsica d’execució del programa, la que es carrega en el 

seu inici i permet a l’usuari realitzar la selecció del recorregut, accedir a la configuració de 

la prova, controlar-la, aturar-la, reprendre-la...  Aquesta interfície també és l’encarregada 

de satisfer l’objectiu principal del projecte, informar al conductor del vehicle de l’estat del 

desenvolupament de la prova, de les lectures captades pels sensors i paràmetres de 

seguiment, de la posició del vehicle i del pendent del traçat que s’està recorrent.  

• Interfície de configuració. La funcionalitat bàsica d’aquesta pantalla és permetre a l’usuari 

de la sala de control la configuració de la prova. Es divideix en diverses pestanyes, on 

cadascuna d’elles respon a una agrupació de variables segons la seva naturalesa. Distingim 

entre la pestanya General, la de Paràmetres, la de Dades, l’Avançada i la Gràfica. 

 

Interfície principal

Interfície recorregut

Interfície configuració

Realització prova

Pausa

Fi de la prova

General

Paràmetres

Dades

Avançada

Gràfica

 

Fig. 25    Estructura funcional de l’aplicació 
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4.3. Interfície principal 

La interfície principal del programa és la pantalla que permet a l’usuari iniciar l’aplicació, 

seleccionar els recorreguts, accedir a la configuració de les proves, etc.  En la seva vista bàsica, 

quan no s’ha iniciat cap prova, és la següent:  

  

Fig. 26    Interfície principal bàsica 

Podem distingir-hi diversos elements, que responen a les següents funcionalitatsAq: 

• Menú “Archivo”. El menú de l’aplicació permet l’accés de l’usuari a les altres interfícies de 

l’aplicació. Les seves opcions són:  “Recorrido”, “Configuración” y “Salir”. La primera d’elles 

ofereix la possibilitat de navegar pel directori de fitxers de l’ordinador i seleccionar el 

recorregut desitjat, la segona permet l’accés a la interfície de configuració i, la darrera 

tanca definitivament l’aplicació. 

• Botó “Inicio”. Aquest botó està actiu quan no hi ha cap prova de test en curs. Permet a 

l’usuari d’iniciar-ne una de nova segons el fitxer recorregut seleccionat i la configuració 

establerta.  

• Botó “Pausa”. Permet a l’usuari aturar la prova en curs. Quan això succeeix s’habilita el 

botó d’inici, que permetrà reprendre la prova i es mostra al quadre de text de metres els 

metres recorreguts fins la parada. 

• Botó “Fin”. Permet a l’usuari donar per acabada definitivament la prova i situar el 

programa en disposició d’iniciar-ne una de nova o bé de finalitzar completament la seva 

execució. 
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• Quadre de text de metres. Aquest quadre de text, que només està habilitat quan la prova 

no s’ha iniciat i quan està aturada, permet introduir a l’usuari en quin punt del recorregut 

es vol iniciar o reprendre la prova de test.  

• Botó “Pausa”. Permet a l’usuari aturar la prova en curs. Quan això succeeix s’habilita el 

botó d’inici, que permetrà reprendre la prova i es mostra al quadre de text de metres els 

metres recorreguts fins la parada. 

4.3.1. Àrea de seguiment de la prova 

L’àrea de seguiment de la prova és la part de la pantalla que l’aplicació destina a satisfer l’objectiu 

principal del sistema d’ajuda a la conducció. La seva funcionalitat és proporcionar la informació 

sobre el desenvolupament de la prova als usuaris, tant a l’operari de la sala de control (en la zona 

inferior de la interfície principal) com al conductor del vehicle (a pantalla completa).  

Fig. 27    Àrea de seguiment de la prova.  

En la figura és poden apreciar els múltiples elements que la configuren. Cadascun d’ells 

s’encarrega de proporcionar una informació determinada i per la majoria d’ells és pot elegir la 

seva posició en la pantalla, la seva configuració gràfica i si són o no mostrats en funció de la seva 
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rellevància per cadascuna de les proves que es puguin realitzar. A continuació, es detallen tots 

aquest elements i les seves funcionalitats.  

• Recorregut. Mostra el nom del recorregut de la prova actual. Aquesta informació està 

continguda en el fitxer de recorregut actiu. 

• Metres. Mostra els metres recorreguts des de l’inicia de la prova de test. No s’inclouen els 

metres recorreguts pel vehicle quan l’aplicació es troba en l’estat de pausa. 

• Mapa. Mostra una miniatura del total de la prova emmagatzemada en el fitxer recorregut. 

L’usuari pot veure’n així el traçat complet i la seva posició relativa respecte aquest gràcies a 

un petit punter que es desplaça d’acord amb els metres recorreguts.  

• Punter. Es tracta d’un punt fix a la pantalla. La seva posició és configurable i el traçat és 

dibuixa a partir de la mateixa. Indica la posició precisa en el tram en el que es troba el 

vehicle i permet al conductor assimilar la seva conducció a la real en carretera. 

• Traçat. Mostra el recorregut de la prova de test en l’entorn on es troba el vehicle (posició 

marcada pel punter). Com que el punter és fix, el traçat es redibuixa a cada lectura del 

dispositiu i s’actualitza  en funció de la lectura del comptador d’impulsos, que indica els 

metres recorreguts. 

• Pendents. Indica a la part superior de cada tram el pendent del mateix. La visualització 

d’aquesta informació és opcional i configurable mitjançant el fitxer.  

• Paràmetre de control. El paràmetre de control s’utilitza quan una de les condicions de la 

prova de test consisteix mantenir determinada magnitud física (velocitat del vehicle, 

revolucions del motor, temperatura circuït de refrigeració...) en un rang determinat.  En la 

part inferior dreta de la pantalla és mostra el valor de referència i, just a sobre una barra 

horitzontal que mostra el valor real del paràmetre de l’indicador i en la part central el valor 

de referència. El color de la barra canvia de color segons ens trobem en el rang desitjat 

(verd), en el límit (ataronjat) o fora d’aquest (vermell). El valor de referència de l’indicador i 

la tolerància són configurables mitjançant el fitxer. 

• Cursors. Es tracta de dues barres paral·leles la posició (altura) de les quals oscil·la al voltant 

del punter i és determina en relació a l’ajust de la conducció al paràmetre de control. 

D’aquesta manera l’objectiu de la conducció ha de ser situar les dues barres paral·leles en 

una posició equidistant del punter (centrat al mig). Quan el valor real es trobi per sota del 

paràmetre de referència és barres disminuiran la seva altura situant-se per sota del punter 

i viceversa en el cas que el valor real sigui superior al fixat. 

• Paràmetres. Es mostra el valor de cadascun dels paràmetres captats pel dispositiu DAQ en 

les unitats pròpies de cada paràmetre.  
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4.4. Interfície configuració 

La interfície de configuració permet a l’usuari realitzar totes les operació de configuració de la 

prova que es vol realitzar. Per tal de cobrir els diversos aspectes, es disposa de pestanyes de: 

configuració general, configura de paràmetres, configuració de dades, configuració avançada i 

configuració gràfica. Així mateix, la interfície permet emmagatzemar les configuracions en un 

fitxer específic així com obrir i modificar configuracions preexistents.  

Existeixen diversos elements que formen part de la interfície bàsica de configuració i 

independentment de la pestanya seleccionada:  

• Nom del fitxer. Mostra el nom del fitxer de configuració actiu. Aquest camp no és editable, 

per modificar-lo cal fer-ho mitjançant la pantalla de configuració general. 

• Botó Obrir. Permet navegar pel directori de fitxers de l’ordinador que sosté l’aplicació i 

seleccionar el fitxer de configuració que és vol obrir. En fer-ho és descarten els canvis del 

fitxer actual que no estiguin desats.  

• Botó Guardar. Permet a l’usuari enregistrar en el fitxer actiu la configuració actual de tots 

els aspectes tal i com es troben en el moment de prémer el botó. Quan ho fa, l’usuari pot 

navegar pel directori de fitxers i seleccionar la carpeta on vol desar el fitxer de 

configuració. 

• Botó Sortir. Permet a l’usuari abandonar la interfície de configuració i retornar a la pantalla 

principal del programa per realitzar la prova segons la configuració seleccionada. 

 

4.4.1. Pestanya de configuració general 

Aquesta pestanya s’encarrega dels aspectes més bàsics de l’aplicació. Els seus elements configurables són 

els següents:  

• Nom del fitxer de configuració. El quadre de text permet consultar i editar el nom del 

fitxer de configuració. 

• Descripció. El quadre de text de descripció permet a l’usuari consultar i editar una 

descripció extensa del fitxer de configuració que permeti identificar en quin tipus de prova 

s’usa, a quina càmera climàtica s’usa i qualsevol altra informació addicional que es 

consideri rellevant. 
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• Nom del recorregut. Cada fitxer de configuració pot estar o no associat a un recorregut 

determinat. En cas afirmatiu, en aquest camp és pot indicar amb quin traçat és relaciona la 

configuració de la prova de test. 

• Metres. El camp de validació permet indicar si es desitja o no la visualització en l’àrea de 

seguiment de la prova del metres recorreguts. 

• Pendents. Els camps de validació permeten indicar si es desitja o no visualitzar a la part 

superior de cada tram el pendent del mateix.  

 

Fig. 28    Interfície configuración. Pestanya General. 

4.4.2. Pestanya de configuració de paràmetres 

Aquesta pestanya s’encarrega dels aspectes relacionats amb els paràmetres de l’aplicació, és a dir, amb les 

magnituds monitoritzades a partir dels senyals dels sensors. Els seus elements configurables, per cadascun 

dels paràmetres, són els següents:  

• Validació del paràmetre. Permet seleccionar si el paràmetre es troba actiu o no. Quan el 

paràmetre es troba desactivat, la resta d’opcions del mateix també estan deshabilitades. 

• Nom del paràmetre. Permet visualitzar i editar el nom del paràmetre. Aquest nom serà el 

que es visualitzi en l’àrea de seguiment de la interfície principal. 

• Unitats. Permet introduir les unitats amb les que es vol visualitzar el paràmetre en l’àrea 

de seguiment de la prova. 
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• Rang de valors. Permet introduir el valor mínim i màxim del rang de valors que pot prendre 

la magnitud física del paràmetre. 

• Rang de tensions. Permet introduir el valor mínim i màxim del rang de tensions que poden 

ser captades pel dispositiu d’adquisició de dades un cop el condicionat el senyal 

proporcionat pel sensor corresponent.  

 

Així mateix, també es pot configurar al visualització de cursos que permeten fer el seguiment del paràmetre 

de control:  

• Validació del paràmetre de control. Aquest camp de validació permet seleccionar si la 

prova de test inclou una restricció consistent en mantenir determinat paràmetre en un 

determinat rang al llarg de tota la prova. 

• Paràmetre. Permet seleccionar a partir del seu nombre ordinal de referència el paràmetre 

sobre el qual es realitzarà la restricció. 

• Referència. Permet fixar, en els unitats expressades en el paràmetre seleccionat, el valor 

de referència de la prova de test. 

• Tolerància. Permet establir, també en les unitats pròpies del paràmetre, el rang permès a 

l’entorn del paràmetre de referència.  

 

   

Fig. 29    Interfície configuración. Pestanya Paràmetres. 
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4.4.3. Pestanya de configuració de dades 

Aquesta pestanya s’encarrega dels aspectes relacionats amb l’emmagatzematge de les dades captades pels 

sensors. Els seus elements configurables són els següents:  

• Validació de les dades. Permet indicar si les dades captades pels sensors es volen 

emmagatzemar en un fitxer o bé si és únicament suficient la seva visualització per pantalla.  

• Selecció del tipus de fitxer. Permet elegir el format del fitxer en el qual s’enregistraran les 

dades captades pel dispositiu d’adquisició de dades. 

• Fitxer de dades. Permet elegir el nom de fitxer en el qual s’enregistraran les dades i 

navegar pel directori de fitxers de l’ordinador per seleccionar la carpeta on es desitgi desar. 

 

 

Fig. 30    Interfície configuración. Pestanya Dades. 

4.4.4. Pestanya de configuració avançada 

Aquesta pestanya s’encarrega dels aspectes referents a la configuració avançada de l’aplicació 

corresponent als aspectes de presentació i també del sistema de rodets emprat. Els seus elements 

configurables són els següents:  

• Posició del punter (X). Aquest camp permet introduir la posició relativa del punter a la 

pantalla en el seu eix horitzontal. Donada la flexibilitat de les interfícies i el possible 
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redimensionat, el valor serà introduït en tant per 1 respecte a la totalitat de l’àrea de 

seguiment de la prova.  

• Posició del punter (Y). Camp anàleg a l’anterior que permet introduir la posició relativa del 

punter però, en aquest cas, respecte de l’eix vertical de l’àrea de seguiment de la prova.  

• Escala (X). Permet introduir l’escala horitzontal de visualització de l’àrea de seguiment. El 

valor s’introdueix en metres de manera que aquest correspongui amb el rang del 

recorregut que pot ser visualitzat en un moment determinat.  

• Escala (Y). Permet establir l’escala vertical de visualització de l’àrea de seguiment. El valor 

introduït ha de pertànyer a l’interval (0, ∞) on 1 representa una escala proporcionada 

entre l’eix vertical i l’hortizontal, valors inferior a 1 una pendent inferior al real i valors 

superiors un de major.  L’ús d’aquesta escala serà usat típicament en valors superior a 1 i 

inferiors a 5 de manera que en l’àrea de visualització es pugui apreciar  

• Polsos/Metre. Aquest camp permet introduir la quantitat de polsos generats pel sensor 

comptavoltes cada vegada que el rodets sobre els quals es disposa el vehicle recorren un 

metre. 

 

Fig. 31    Interfície configuración. Pestanya Configuració avançada. 
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4.4.5. Pestanya de configuració gràfica 

Aquesta pestanya s’encarrega dels aspectes relacionats els aspectes de gràfics de la visualització del 

diversos elements de l’àrea de seguiment de l’aplicació. Els seus elements configurables són els següents:  

• Fons. Aquesta opció permet seleccionar el color de fons de l’àrea de seguiment de la 

prova.  

• Recorregut.  Aquestes opcions permeten configurar el color del traçat de la prova i el gruix 

de cadascun dels seu trams.  

• Punter. Aquestes opcions permeten escollir el color, el gruix i el radi del punter que situa la 

posició del vehicle en el traçat de la prova. 

• Cursors. Aquests opcions permeten configurar el color, el gruix i la separació de les barres 

horitzontals que permeten verificar que la prova es realitza sense violar el rang establert 

pel paràmetre de referència.  

• Text. Aquestes opcions permeten escollir el color i el cos de lletra de les diferents 

informacions textuals mostrades en l’àrea de seguiment de la prova.  

 

 

Fig. 32    Interfície configuración. Pestanya Configuració gràfica. 
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5. DISSENY TÈCNIC 

El present capítol pretén ser una descripció tècnica i detallada de l’aplicació del sistema d’ajuda a 

la conducció en el context de les proves de test desenvolupades en les sales climàtiques del CTS de 

Martorell.  

El seu objectiu és donar resposta al descrit en el capítol de disseny funcional resoldre els aspectes 

que puguin plantejar algun conflicte en el procés de desenvolupament i implementació del 

programari. Així doncs, el present document pretén descriure amb detall com es desenvoluparan 

totes les funcionalitats requerides per l’aplicació del sistema. 

El contingut d’aquest capítol respon al plasmat en el document de disseny tècnic que va elaborar-

se en el decurs del projecte.  
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5.1.  Arquitectura 

L’aplicació del sistema d’ajuda a la conducció serà de desenvolupada com una aplicació 

independent, per a sistemes operatius Windows de Microsoft mitjançant el framework .NET. 

El framework .NET permet la creació d’aplicacions que s’executen amb independència de la 

plataforma de hardware que les suporta. Aquesta habilitat rau en que, si bé les aplicacions poden 

desenvolupar-se en múltiples llenguatges —en el cas del sistema d’ajuda a la conducció C#—, el 

codi es compila i executa amb un llenguatge interpretable, gràcies a la CLI (Common Language 

Infrastructure). Per tant, aquest estàndard permet que les aplicacions desenvolupades en 

múltiples llenguatges d’alt nivell puguin ser executades en múltiples plataformes de hardware 

sense necessitat de reescriure o recompilar el seu codi font.  

Aquest llenguatge intermedi interpretable és conegut com CIL (Common Intermediate Language) 

que guarda analogia amb el BYTECODE de Java. Per generar-lo, el compilador es basa en les 

especificacions CLS (Common Language Specification) que determina les regles necessàries per 

crear un codi compatible amb CLR (Common Language Runtime). 

Perquè les aplicacions puguin executar-se, la màquina requereix la instal·lació del framework .NET 

sobre el seu sistema operatiu (pròpiament Microsoft tot i que existeixen projectes per altres SO). 

Aquest framework és l’encarregat d’interpretar el CIL per generar el codi màquina real. Aqueta 

compilació JIT (Just in Time) la realitza el CLR (Common Language Runtime) a mesura que el 

programa invoca els mètodes. El codi executable es s’emmagatzema a la caché de l’ordinador de 

manera que només és recompilat a cada invocació. 
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Code

VB.NET
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Code

CIL
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CLR
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Fig. 33    Arquitectura .NET 
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5.2.  Estructura de l’aplicació 

L’aplicació del Sistema d’ajuda a la conducció s’estructura mintjançant dos formularis que 

corresponen a les interfícies definides en el disseny funcional. La primera, que anomenarem 

Principal, que inclou la navegació bàsica i l’àrea de seguiment de la prova i permet l’accés al segon 

formulari, el de configuració, que s’encarrega d’establir les condicions de la prova de test que es 

vol realitzar.  

A nivell tècnic aquestes dues interfícies es dissenyaran amb l’ajuda de les classes del paquet 

System.Windows.Forms que s’adjuntarà al codi de l’aplicació i permetrà la creació dels propis 

formularis i dels elements que continguin (quadres de text, camps de validació, botons de 

comandament...). Igualment, també s’usaran els paquetes de classes System.Drawing i 

System.Drawing.Drawing2D per tal d’implementar el traçat del recorregut i tots els elements 

mòbils de l’àrea de seguiment de la prova.  

Igualment, per tal de realitzar la lectura i escriptura dels fitxers de recorerregut, configuració i 

dades, s’empraran les classes (principalment streams de lectura i escriptura) de System.IO.  

Per últim, la comunicació amb el dispositiu de d’adquisició de dades NI-USB-6008 es realitza 

mitjançant la inclusió del fitxer dll proporcionat per NI amb la biblioteca de classes que inclou el 

NationalInstruments.DAQmx.  
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.exe
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System .Windows.Forms
System.Drawing

System.Drawing.Drawing2D

NationalInstruments .DAQmx.dll

 

Fig. 34    Arquitectura de l’aplicació 
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5.3.  Diagrama d’estats 

El funcionament normal del programa disposarà dels següents estats: 

• Espera inicial. Aquest estat correspon a l’espera prèvia a la realització d’una prova de test. 

Quan el programa es carrega, es situa indefinidament en aquest estat a l’espera que 

l’usuari realitzi alguna acció. En aquest estat es mostra la pantalla principal del programa. 

• Configuració. El programa es situa en aquest estat quan l’usuari està determinant la 

configuració de la prova de test. En aquest estat es mostra la pantalla de configuració del 

programa. 

• Recorregut. El programa es situa en aquest estat quan l’usuari està seleccionat el 

recorregut de la prova de test. En aquest estat es mostra la pantalla de configuració del 

programa i l’usuari pot navegar per directori de fitxers. 

• Funcionament. Estat principal de l’aplicació en la que el programa es troba quan s’està 

desenvolupant una prova de test. En aquest estat es mostra la pantalla principal del 

programa. 

• Pausa. El programa es situa en aquest estat quan l’usuari deté una prova de test en curs. 

En aquest estat es mostra la pantalla principal del programa amb un avís que la prova en 

execució està temporalment aturada. 

 

Aquests estats estaran relacionats mitjançant les següents accions, que permetran que es 

succeeixin: 

• Carregar aplicació. Aquesta acció es desencadena automàticament quan s’obre l’aplicació i 

estableix l’estat d’espera inicial perquè l’usuari pugui iniciar la utilització del programa. 

• Modificar configuració. Aquesta acció és desencadenada per l’usuari des de l’estat 

d’espera inicial o de pausa per tal d’accedir a la modificació de la configuració de 

l’aplicació. 

• Acceptar configuració. Acció desencadenada amb la confirmació per part de l’usuari de la 

configuració seleccionada. Retorna a l’estat anterior on es trobava el programa abans de 

modificar la configuració. 

• Seleccionar recorregut. Aquesta acció és desencadenada per l’usuari prèviament a l’inici 

de la prova de test per tal d’escollir el recorregut. 

• Acceptar configuració. Acció desencadenada amb la confirmació per part de l’usuari del 

recorregut seleccionat. Retorna a l’estat d’espera inicial. 



SISTEMA D’AJUDA A LA CONDUCCIÓ 
Disseny tècnic 

63 

 

• Iniciar prova de test. Acció desencadenada per l’usuari per situar l’aplicació en l’estat de 

funcionament on es realitzarà la prova de test. 

• Fi recorregut. Acció desencadenada automàticament per l’aplicació quan es detecta que 

els metres recorreguts pel vehicle han superat el màxim establert pel recorregut 

seleccionat. 

• Fi aplicació. Acció desencadenada per l’usuari des dels estats d’espera inicial o pausa per 

tal de finalitzar l’execució del programa. 

• Actualitzar pantalla. Acció desencadenada automàticament pel temporitzador de 

l’aplicació quan es troba en l’estat de funcionament. Desencadena el procediment 

d’adquisició de dades i actualització de l’entorn gràfic i no altera l’estat de l’aplicació. 

• Pausar. Acció desencadenada per l’usuari per detenir temporalment l’execució d’una prova 

de test, deixant l’aplicació en l’estat de pausa. 

• Reprendre. Acció desencadenada en l’estat de pausa per tal de reprendre l’execució d’una 

prova de test prèviament interrompuda.  
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Fig. 35    Diagrama d’estats de l’aplicació 
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5.4.  El formulari principal 

El formulari principal és la interfície gràfica estàndard del programa que es visualitza tant en l’estat 

d’espera inicial i el de pausa. Igualment, també serà el fons sobre el qual es visualitzarà l’evolució 

de la prova en curs en l’estat de funcionament. 

Per tant, aquest formulari permetrà als usuaris —tant conductors, com operaris de la sala de 

control— accedir als demés formularis de l’aplicació per tal de seleccionar els elements 

configurables de la prova de test i seguir el desenvolupament de la mateixa quan aquesta estigui 

en curs.  

A continuació es detallen els seus atributs —agrupats segons la seva funcionalitat— i els seus 

esdeveniments i objectes relacionats. 

Nom mainForm 

Classe System.Windows.Forms.Form 

Atributs De funcionament general: 

 bool funcionant, pausa, dades 

 string  nomRecorregut 

 float valorCursor, posicioCursor, recorregutCursor,  

 int alçada, amplada, num_trams, puntX, puntY,   

 uint metre, metres_acumulats 

 Point p_supesq 

 Recorregut[] tram[100]  

 { int posicio        float pendent}  

De la tasca comptador: 

 Task tascaComptador 

 CICountEdgesActiveEdge tipusPols (edgeType) 

 CICountEdgesCountDirection dirComptador(countDirection) 

 CounterReader lectComptador(myCounterReader) 

 uint lectura  (reading) 

De la tasca tensions: 

 Task tasca, tascaActiva 

 AnalogMultiChannelReader lecturaAnalogica 

 DataColumn[]  columnaDades 

 DataTable taulaDades 

 ArrayList savedData 

 AsyncCallback retornAnalogica 

 double data[,]   

D’adquisició de dades: 

 StreamWriter streamText 

 BinaryWriter streamBinari 

 string nomFitxer 
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Esdeveniments mainForm_Load() { 

   configuracio.fileConfig = "config/default.cmg"; 

   lecturaConfig(); 

} 

 

MainForm_SizeChanged() { 

   Redimensió(); 

   if (funcionant) { 

      actualitzacióGràfic(); 

   } 

} 

 

Objectes  Button cmdPausa, cmdStop, cmdInici 

 OpenFileDialog dialogObrirFitxerRec 

 Label lblRecorregut, lblMetres, lblMetres2,   

  lblPendAct, lblPendFutur, lblFinal,   

   lblEditMetres, lblValParam1, lblValParam2,  

  lblValParam3, lblValParam4, lblUnitParam1,  

  lblUnitParam2, lblUnitParam3, lblUnitParam4 

 TextBox txtEditMetres 

 Timer timer 

 MenuStrip menuArxiu 

 MenuItem menuRecorregut, menuConfiguracio,   

  menuSortir 

 

 

5.4.1. Diagrames de flux 

En aquest apartat es detallen els diagrames de flux més rellevants del formulari principal de 

l’aplicació. La programació de l’aplicació s’ha realitzat en C# que permet el paradigma de 

programació orientada a esdeveniments, per aquest motiu, els desencadenants dels processos 

algorítmics de l’aplicació seran els esdeveniments generats per l’usuari o bé pels propis objectes 

de l’aplicació. 
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Fig. 36    Diagrama de flux inici_Click 
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Fig. 37    Diagrama de flux Pausa_Click 
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Fig. 38    Diagrama de flux stop_Click 
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Fig. 39    Diagrama de flux timer_Tick
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5.4.2. Descripció dels objectes rellevants 

Els objectes que es consideren rellevants per a la realització tècnica del programa i que pertanyen 

a l’àmbit del formulari principal són els botons de comandament de la prova, el temporitzador i, 

també, el diàleg per obrir els fitxers de recorregut. 

A continuació es detalla, per cada un d’ells, la classe a la qual pertanyen, els seus atributs 

relacionats amb la funcionalitat del programa i els codis dels seus esdeveniments. 

cmdInici 

Nom cmdInici 

Classe System.Windows.Form.Button 

Atributs pausa, metres_acumulats 

Esdeveniments cmdInici_Click() { 

   if (!pausa) { 

      do { 

         if (!lecturaRecorregut()) break; 

         if (!configuracioComptador()) break; 

         if (!configuracioTensions()) break; 

         if (!configuracioMesures()) break; 

         redimensió(); 

         configuracioPantalla(); 

         Adequar els comandaments de control a l’estat del 

           Programa;            

         timer.Enabled = true; 

      } while (false); 

   } 

   else { 

      Adequar els comandaments de control a l’estat del programa; 

      metres_acumulats = (int) txtEditMetres; 

      tascaComptador.Start(); 

   } 

} 

 

 

cmdPausa 

Nom cmdPausa 
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Classe System.Windows.Form.Button 

Atributs Pausa, metre, metres_acumulats 

Esdeveniments cmdPausa_Click() { 

   pausa = true; 

   metres_acumulats = metre; 

   tascaComptador.Stop(); 

   Adequar els comandaments de control a l’estat del program; 

} 

 

 

cmdStop 

Nom cmdPausa 

Classe System.Windows.Form.Button 

Atributs configuracio.v_guardarDades 

Esdeveniments cmdStop_Click() { 

   tascaActiva = null; 

   tasca.Dispose(); 

   if (configuracio.v_guardarDades) { 

      tancarFitxerDades(); 

   } 

   tascaComptador.Stop(); 

   tascaComptador.Dispose(); 

   timer.Stop(); 

   metres_acumulats = 0; 

   Adequar els comandaments de control a l’estat del programa; 

} 

 

 

Timer 

Nom timer 

Classe System.Windows.Forms.Timer 

Atributs pausa, metre, tram[] 

Esdeveniments timer_Tick() { 

   if (!pausa) { 

      comptadorPolsos(); 

      if (metre < tram[num_trams - 1].posicio) 

         actualitzacioGrafic(); 
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   } 

   actualitzacioLabels(); 

} 

 

dialogObrirFitxerRec 

Nom dialogObrirFitxerRec 

Classe System.Windows.Form.SaveFileDialog 

Atributs fileName, configuracio.fileRec 

Esdeveniments DialogGuardarFitxerRec_FileOk() { 

  configuracio.fileRec = openFileDialogRec.FileName; 

}     

 

5.4.3. Funcions 

Amb la finalitat de realitzar un codi estructurat , entenedor i eficient dels algoritmes de l’aplicació, caldrà 

definir diverses funcions que seran cridades pels esdeveniment d’alguns dels objectes. Les funcions 

implementades que pertanyen a l’àmbit del formulari principal són: lecturaRecorregut, lecturaConfig, 

configurarComptador, configurarTensions, configurarMesures, configurarPantalla, configurarGrafics, 

comptadorPolsos, visualitzacioTensions, visualitzacioLabels, redimensio, crearFitxerDades i lecturaCanals. 

A continuació es detalla, per cada un d’elles, el seu nom, els objectes i els atributs del formulari 

amb els quals es relacionen i una aproximació d’alt nivell al seu algoritme. 

lecturaRecorregut 

Funció bool lecturaRecorregut() 

Objectes StreamReader fitxer, lblRecorregut 

Atributs Del formulari principal 

 string nomRecorregut 

 int  num_trams 

  Recorregut[]  tram[] 
 

Retorn True -> lectura Ok; False -> Error 

Algoritme void lecturaRecorregut() { 
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   Try { 

      Carrega del fitxer de recorregut; 

      Lectura de la capçalera del fitxer; 

      Lectura del recorregut i volcat a tram[i]; 

      Tancar el fitxer de recorregut; 

      return true; 

   } 

   catch {  

      Missatge d’error;  

      return false; 

   } 

} 

 

lecturaConfig 

Funció bool lecturaConfig() 

Objectes StreamReader fitxer 

Atributs Del formulari de configuració: 

 string nomFitxerConfig, descripcioFitxerConfig, nom#,   

          unitats#, tamanyFont 

 float  punter#, rangCursors, refCursors,     

          sensibilitatCursors, rangCursors, refCursors,   

          sensibilitatCursors 

 int  Max_#, paramCursors, radiPunter, gruixPunter,   

          gruixRecorregut, gruixCursors, separacioCursors 

 double  PolsosMetre, minVal#, maxVal#, minTen#, maxTen#,  

  escala# 

 Color  color# 

 

Retorn True -> lectura Ok; False -> Error 

Algoritme void lecturaConfig { 

   Try { 

      Carrega del fitxer de configuració; 

      Lectura de les opcions de configuració general; 

      Lectura de les opcions de configuració dels paràmetres; 

      Lectura de les opcions de configuració de dades; 

      Lectura de les opcions de configuració avançada; 

      Lectura de les opcions de configuració gràfica; 

      Tancar el fitxer de configuració; 

      return true; 

  } 

   Catch {  

      Missatge d’error; 

      return false; 

 

   } 

} 
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configuracioComptador 

Funció bool configuracioComptador() 

Objectes tascaComptador 

Atributs  

Retorn True -> Configuració Ok; False -> Error 

Algoritme bool ConfiguracioComptador() { 

   try { 

      Creació de la tasca comptador; 

      Configuració del comptador Ascendent; 

      Configuració del comptador per flanc de baixada; 

      Inici de la tasca comptador; 

      return true; 

   } 

   catch (DaqException exception){ 

      funcionant = false; 

      Alliberament de la tasca comptador; 

      Missatge d’error; 

      return false; 

   } 

} 

 

 

configuracioTensions 

Funció bool configuracioTensions() 

Objectes tascaTensions 

Atributs v_param# 

Retorn True -> Configuració Ok; False -> Error 

Algoritme bool configuracioTensions() { 

   if (tascaActiva == null) { 

      try { 

         Creació de la nova tasca; 

         foreach (v_param# == true) { 

            Configura el rang del paràmetre; 

            Configura la sensibilitat del paràmetre; 

            Configura el canal d’entrada del paràmetre; 

         } 

         Configura les opcions de mostreig; 

         Verifica la configuración de la tasca tensions; 

         return true; 
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      } 

      catch (DaqException exception) { 

         Alliberament de la tasca tensions; 

         Missatge d’error; 

         return false; 

      } 

   } 

   else { 

      return true; 

   } 

}  

 

configuracioMesures 

Funció bool configuracioMesures() 

Objectes tascaTensions 

Atributs v_guardarDades 

Retorn True -> Configuració Ok; False -> Error 

Algoritme bool configuracioMesures () { 

   if (configuracio.v_guardarDades) { 

      bool obert = crearFitxerDades(); 

      if (!obert) { 

         return false; 

      } 

   } 

   foreach (Canal in tascaTensions) { 

     Captura el nom del canal; 

   } 

   Definició del tamany de la taula; 

   Inicialitza la taula de dades; 

   if (configuracio.v_guardarDades) { 

      prepararFitxerDades(); 

      Volcar taula de dades al fitxer; 

   } 

   tascaActiva = tascaTensions; 

   return true; 

} 

 

 

configuracioPantalla 

Funció void configuracioPantalla() 

Objectes lblRecorregut, lblMetres, v_pendent, v_param# 
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Atributs v_nomRecorregut, v_metres, v_pendent, v_param# 

Retorn  

Algoritme void ConfiguracioPantalla() { 

   switch (configuracio.tamanyFont) { 

      case #: 

         if (configuracio.v_nomRecorregut == true) { 

            Configuració format lblRecorregut; 

         } 

         else { 

            lblRecorregut.Visible = false; 

         } 

         if (configuracio.v_metres == true) { 

            Configuració format lblMetres; 

         } 

         else { 

            lblMetres.Visible = false;  

            lblMetres2.Visible = false; 

         } 

         if (configuracio.v_pendent == true) { 

            Configuració format lblPendent; 

         } 

         else { 

            lblPendent.Visible = false; 

         } 

         foreach (v_param#) { 

            if (configuracio.v_param# == true) { 

               Configuració format del parameter #; 

            } 

            else { 

               lblParam# = false; 

            } 

         } 

         break; 

 

      default: 

         Missatge d’error; 

         break; 

   }    

} 

 

 

actualitzacioGrafic 

Funció void actualitzacioGrafic() 

Objectes lblFinal 

Atributs num_trams, tram[] 

Retorn  



SISTEMA D’AJUDA A LA CONDUCCIÓ 
Disseny tècnic 

77 

 

Algoritme void actualitzacioGrafic() { 

   Configurar opcions gràfiques; 

   Dibuixar requadre; 

   Dibuixar fons; 

   Dibuixar traçat visible del recorregut; 

   Dibuixar miniatura; 

   Dibuixar cursors; 

   Dibuixar punter; 

   if (metre > tram[i - 1].posicio) { 

      Mostrar missatge final de la prova; 

   } 

} 

 

 

comptadorPolsos 

Funció void comptadorPolsos() 

Objectes tascaComptador, lblMetres, timer 

Atributs  

Retorn  

Algoritme void comptadorPolsos() { 

   try { 

      llegir lectura del comptador; 

      lblMetres.Text = lectura + metres_acumulats;; 

   } 

   catch (DaqException exception) { 

      timer.Enabled = false; 

      Missatge error;    

      Alliberament de la tasca comptador; 

      Adequar els comandaments de control a l’estat del programa;  

   } 

} 

 

 

visualitzacioTensions 

Funció void visualitzacioTensions(double[,] dades) 

Objectes lblValParam# 

Atributs v_param# 

Retorn  

Algoritme void visualitzacioTensions(double[,] dades) { 
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   int i = 0; 

   foreach (configuracio.v_param#) { 

      if (configuracio.v_param2#) { 

         lblValParam#.Text = Escala# * darrera_lectura_tensio#; 

      } 

   } 

} 

 

visualitzacioLabels 

Funció void visualitzacioLabels() 

Objectes lblPendent 

Atributs num_trams, tram[] 

Retorn  

Algoritme void visualitzacioLabels() { 

   for (i = 1; i < num_trams; i++) { 

      if (tram[i].posicio > metre) break; 

   } 

   lblPendent.Text = tram[i].pendent; 

} 

 

 

redimensio 

Funció void redimensió() 

Objectes  

Atributs paramCursors, rangCursors 

Retorn  

Algoritme void redimensió() { 

   Netejar fons; 

   Recàlcul posició punters; 

   ConfiguracioPantalla(); 

   switch (configuracio.paramCursors) { 

      case #: 

         Recàlcul rang cursors; 

         break; 

   } 

} 
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crearFitxerDades 

Funció bool crearFitxerDades() 

Objectes  

Atributs configuracio.fitxerDades, configuracio.v_fitxerText 

Retorn True -> Creació Ok; False -> Error  

Algoritme bool crearFitxerDades() { 

   try { 

      Crear FileStream sobre el fitxer de dades; 

      if (configuracio.v_fitxerText) { 

         Crear Strem d’escriptura de tipus text; 

      } 

      else { 

         Crear Strem d’escriptura de tipus binari; 

      } 

   } 

   catch (IOException) { 

      Missatge error;    

      return false; 

   } 

   return true; 

} 

 

 

tancarFitxerDades 

Funció void tancarFitxerDades() 

Objectes  

Atributs configuracio.v_fitxerText 

Retorn  

Algoritme void tancarFitxerDades() { 

   try { 

      if (configuracio.v_fitxerText) { 

         foreach (mostra) { 

            foreach (canal) { 

               Escriure valor en format text; 

               Escriure separador de canal (tabulador); 

            } 

            Escriure separador de mostra (salt de línea); 

         } 

         Tancar stream d’escriptura; 

      } 

      else { 

         foreach (mostra) { 
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            foreach (canal) { 

               Escriure valor en format binari; 

               Escriure separador de canal (tabulador); 

            } 

            Escriure separador de mostra (salt de línea); 

         } 

         Tancar stream d’escriptura; 

      } 

   } 

   catch (Exception) { 

      Missatge error;    

      Alliberament de la tasca activa; 

      Adequar els comandaments de control a l’estat del programa;  

   } 

} 

 

lecturaCanals() 

Funció void lecturaCanals () 

Objectes  

Atributs configuracio.v_guardarDades 

Retorn True -> Configuració Ok; False -> Error 

Algoritme void lecturaCanals() { 

   try { 

      data[] = lectura dels canals; 

      visualitzacioTensions(data[]); 

      if (configuracio.v_guardarDades) { 
          foreach (mostra) { 

             foreach (canal) { 

                Guardar dades (data[mostra, canal]); 
             } 

          } 

       } 

   } 

   catch(DaqException) {    

      Missatge error;                    

      Alliberament de la tasca activa; 

      Adequar els comandaments de control a l’estat del programa;  

   } 

} 
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5.5.  El formulari configuració 

El formulari de configuració és una interfície gràfica secundària del programa, que es visualitza 

tant en l’estat de configuració i si accedeix a partir dels menús del formulari principal, Archivo-

>Configuración. El seu únic objectiu és permetre a l’usuari la introducció dels paràmetres 

de funcionament de l’aplicació, ja sigui de forma manual o mitjançant la carrega d’un fitxer de 

configuració, que també pot ser desat des d’aquest mateix formulari. 

A continuació es detallen els atributs del formulari configuració —agrupats segons la pestanyes a 

la qual pertanyen— i els objectes relacionats amb el formulari —també agrupats seguint el mateix 

criteri—. Igualment, és descriuen els codis dels esdeveniments propis d’aquest formulari. 

 

Nom configForm 

Classe System.Windows.Forms.Form 

Atributs De configuració general: 

String  fileConfig, fileRec 

 bool  validacio, v_metres,v_nomRecorregut, v_pendActual,  

  v_pendFutur 

 string nomFitxerConfig, descripcioFitxerConfig 

 float  punterX, punterY 

 int  Max_X, Max_Y 

 double  PolsosMetre 

 

De paràmetres: 

 bool  v_param1, v_param2, v_param3, v_param4 

 string  nom1, unitats1, nom2, unitats2, nom3 unitats3,   

   nom4, unitats4 

 double  minVal1, maxVal1, minTen1, maxTen1, escala1,   

   minVal2, maxVal2, minTen2, maxTen2, escala2,   

   minVal3, maxVal3, minTen3, maxTen3, escala3,   

   minVal4, maxVal4, minTen4,      

   maxTen4, escala4 

 

De cursors: 

 bool  v_cursors 

 int  paramCursors 

 float  rangCursors, refCursors, sensibilitatCursors 

 

De configuració gràfica:  

 Color  colorFons, colorPunter, colorRecorregut,   

 



SISTEMA D’AJUDA A LA CONDUCCIÓ 
Disseny tècnic 

82 

 

  colorCursors, colorText 

 int  radiPunter, gruixPunter, gruixRecorregut,   

  gruixCursors, separacioCursors 

 string  tamanyFont 

 

De configuració de dades: 

 bool  v_guardarDades, v_fitxerText 

 string  fitxerDades 

Esdeveniments  configForm_Load() { 

   CarregarConfig(); 

}  

Objectes A la vista principal: 

 Button cmdObrir, cmdGuardar, cmdOk 

 OpenFileDialog dialogObrirFitxerConfig,     

   dialogGuardarFitxerConfig 

 Label lblNomFitxerConfig 

 TabControl tabControlConfig 

 TabPage tabGeneral, tabParam, tabDades,    

   tabAvançada, tabGrafica 

 

A la pestanya general: 

 TextBox  txtNomFitxerConfig,      

   txtDescripcióFitxerConfig 

 CheckBox chkNomRec, chkMeters, chkPendAct,   

  chkPendFutur 

 

A la pestanya paràmetres: 

 CheckBox chkParam1, chkParam2, chkParam3, chkParam4,  

  chkCursor 

 TextBox txtNom1,txtUnitats1, txtMinVal1,    

   txtMaxVal1, txtMinTen1, txtMaxTen1,   

  txtNom2,txtUnitats2, txtMinVal2,    

  txtMaxVal2, txtMinTen2, txtMaxTen2,   

  txtNom3,txtUnitats3, txtMinVal3,    

  txtMaxVal3, txtMinTen3, txtMaxTen3,   

  txtNom4,txtUnitats4,txtMinVal4, txtMaxVal4,  

  txtMinTen4, txtMaxTen4, txtParamCursor,  

  txtRefCursors, txtSensibilitatCursor 

 

A la pestanya dades: 

 Button cmdFitxerDades 

 CheckBox chkGuardarDades 

 RadioButton optFitxerDadesText, optFitxerDadesBinari 

 OpenFileDialog dialogGuardarFitxerDades 

 

A la pestanya configuració avançada: 

 TextBox txtPunterX, txtPunterY, txtMetresX,   
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  txtMetresY, txtPolsosMetres 

 

A la pestanya configuració gràfica: 

 Button cmdColorFons, cmdColorRecorregut,   

  cmdColorPunter, cmdColorCursors, 

  cmdColorText 

 Label lblColorFons, lblColorRecorregut,   

  lblColorPunter, lblColorCursors,    

  lblColorText 

 TextBox txtGruixRecorregut, txtGruixPunter,   

  txtGruixCursors,txtRadiPunter,    

  txtSeparacioCursors 

  ComboBox  cmbTamanyFont 

 

5.5.1. Diagrames de flux 

En aquest apartat es detallen els diagrames de flux més rellevants del formulari de configuració  

de l’aplicació. En ser un programa realitzat amb un llenguatge orientat a objectes, els 

desencadenants d’aquest processos algorítmics seran els seus esdeveniments associats ja siguin 

desencadenats per l’usuari o per altres objectes d’aquest formulari o bé del formulari principal. 
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cmdGuardar
_click

fileConfig = Filename ;

Missatge error

lecturaConfig ()

fileRec

fileConfig

tascaComptador

tascaTensions

Interfície 
gràfica

Dispositiu NI

Pantalla

Fitxers

fileOutput

cmdObrir
_click

cmdAccpetar
_click

Cancel·lar Ok

dialegObrirFitxerConfig .Configurar ()

dialegObrirFitxerConfig .Mostrar ()

carregarConfig ()

 

Fig. 40    Diagrama de flux cmdObrir_Click 
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Fig. 41    Diagrama de flux cmdGuardar_Click 

cmdGuardar
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fileConfig = Filename;

guardarFitxerConfig()

fileRec
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OK?

guardarConfig()

dialegGuardarConfig.Configurar()

dialegGuardarConfig.Mostrar()

No



SISTEMA D’AJUDA A LA CONDUCCIÓ 
Disseny tècnic 

86 

 

cmdGuardar
_click

Missatge error

fileRec

fileConfig

tascaComptador

tascaTensions

Interfície 
gràfica

Dispositiu NI

Pantalla

Fitxers

fileOutput

cmdObrir
_click

cmdAccpetar
_click

validacioConfig ()

OK?

guardarConfig ()

configForm .Ocultar ()

No

 

Fig. 42    Diagrama de flux cmdAcceptar_Click 
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5.5.2. Descripció dels objectes rellevants 

Els objectes que es consideren rellevants per a la realització tècnica del programa i que pertanyen 

a l’àmbit del formulari de configuració són:  cmdObrir, cmdGuardar, cmdOk, 

dialegObrirFitxerConfig i dialegGuardarFitxerConfig de la vista principal; chkParam# i chkCursors 

de la pestanya de paràmetres; chkGuardarDades optFitxerDades# i cmdFitxerDades de la pestanya 

de dades; i cmdColor# de la pestanya de configuració gràfica. 

A continuació es detalla, per cada un d’ells, la classe a la qual pertanyen, els seus atributs 

relacionats amb la funcionalitat del programa i els codis dels seus esdeveniments. Els objectes 

estan agrupats segons a la pestanya a la qual pertanyen. 

De la vista principal del formulari de configuració 

cmdObrir 

Nom cmdObrir 

Classe System.Windows.Form.Button 

Atributs  

Esdeveniments cmdObrir_Click() { 

   dialogObrirFitxerConfig.Configurar(); 

   dialogObrirFitxerConfig.Mostrar(); 

} 
 

cmdGuardar 

Nom cmdGuardar 

Classe System.Windows.Form.Button 

Atributs  

Esdeveniments cmdGuardar_Click() { 

   if (validacioConfig()) { 

      guardarConfig(); 

      DialogGuardarFitxer.Config.Configurar(); 

      DialogGuardarFitxer.Config.Mostrar(); 

   } 

} 
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cmdAcceptar 

Nom cmdAceptar 

Classe System.Windows.Form.Button 

Atributs  

Esdeveniments cmdAcceptar_Click() { 

  if (validacioConfig()){ 

     guardarConfig(); 

     configForm.Ocultar(); 

}    

 

 

dialogObrirFitxerConfig 

Nom dialogObrirFitxerConfig 

Classe System.Windows.Form.OpenFileDialog 

Atributs FileName 

Esdeveniments DialogObrirFitxerConfig_FileOk() { 

  fileConfig = DialogObrirFitxerConfig.FileName; 

  LecturaConfig(); 

  CarregarConfig(); 

}    

 

 

dialogGuardarFitxerConfig 

Nom dialogGuardarFitxerConfig 

Classe System.Windows.Form.OpenFileDialog 

Atributs FileName 

Esdeveniments DialogGuardarFitxerConfig_FileOk() { 

  fileConfig = DialogGuardarFitxerConfig.FileName; 

  escriureFitxerConfig(); 

}    
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De la pestanya de paràmetres: 

chkParam# 

Nom chkParam1, chkParam2, chkParam3, chkParam4 

Classe 
System.Windows.Form.CheckBox 

Atributs Checked 

Esdeveniments chkParam#_CheckedChanged() { 

  if (chkParam#.Checked == true){ 

     Habilitar els quadres de text del parametre #; 

  } 

  else{ 

     Deshabilitar els quadres de text del parametre #; 

  } 

}    

 

 

chkCursors 

Nom chkCursors 

Classe System.Windows.Form.CheckBox 

Atributs chkParam#.Checked 

Esdeveniments chkCursors_CheckedChanged() { 

  if (chkParam#.Checked == true){ 

     Habilitar els quadres de text dels cursos; 

  } 

  else{ 

     Deshabilitar els quadres de text dels cursors; 

  } 

}    
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De la pestanya de dades:  

chkGuardarDades 

Nom chkGuardarDades 

Classe System.Windows.Form.CheckBox 

Atributs Checked 

Esdeveniments chkGuardarDades_CheckedChanged() { 

  if (chkGuardarDades.Checked == true) { 

     Habilitar les opcions de dades; 

  } 

  else { 

     Deshabilitar les opcions de dades; 

  } 

}      

 

 

optFitxerDades# 

Nom optFitxerDadesBinari, optFitxerDadesText 

Classe System.Windows.Form.RadioButton 

Atributs Checked 

Esdeveniments optFitxerDades#_CheckedChanged() { 

  if (optFitxerDadesText.Checked == true){ 

     v_fitxerText = true; 

  } 

  else{ 

     v_fitxerText = false; 

  } 

}    

 

 

cmdFitxerDades 

Nom cmdFitxerDades 

Classe System.Windows.Form.RadioButton 

Atributs  
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Esdeveniments cmdFitxerDades_Click() { 

   if (v_fitxerText == true){ 

      DialogGuardarFitxerDades.ConfigurarText(); 

   } 

   else{ 

      DialogGuardarFitxerDades.ConfigurarBinari(); 

   }  

   If (DialogGuardarFitxerDades.ShowDialog() == OK) { 

      fitxerDades = DialogGuardarFitxerDades.FileName; 

   } 

}    

 

 

De la pestanya de configuració gràfica:  

cmdColor# 

Nom 
cmdColorFons, cmdColorRecorregut, cmdColorPunter, 

cmdColorCursors, cmdColorText 

Classe System.Windows.Form.RadioButton 

Atributs  

Esdeveniments cmdColor#_Click() { 

   ColorDialog.Configurar(); 

   if (ColorDialog.Mostrar() == OK) { 

      lblColor#.BackColor = Dialog.Color; 

      color# = Dialog.Color; 

   } 

}    

 

 

5.5.3. Funcions 

Amb la finalitat de realitzar un codi estructurat , entenedor i eficient dels algoritmes de l’aplicació, caldrà 

definir diverses funcions que seran cridades pels esdeveniment d’alguns dels objectes. Les funcions 

implementades que pertanyen a l’àmbit del formulari de configuració són: guardarConfig, carregarConfig i 

validarConfig. 

A continuació es detalla, per cada un d’elles, el seu nom, els objectes i els atributs del formulari 

amb els quals es relacions i una aproximació d’alt nivell al seu algoritme. 
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guardarConfig() 

Funció guardarConfig() 

Objectes 
txtNomFitxerConfig, descripcioFitxerConfig, chkMeters, chkPendAct, 

chkPendFutur, txtPunter#, txtMetres#, txtPolsosMetre, chkParam#, 

txtNom#, txtUnitats#, txtMinval#, txtMaxVal#, txtMinTen#, 

txtMinTen#, chkCursor, txtParamCursor, txtRefCursors, cmdColor#, 

txtGruixRecorregut, txtGruixPunter, txtRadiPunter, 

txtGruixCursors, SeparacioCursors, cmbTamanyFont   

 

Atributs Del formulari de configuració: 

 string nomFitxerConfig, descripcioFitxerConfig, nom#,   

    unitats#, tamanyFont 

 float  punter#, rangCursors, refCursors,     

   sensibilitatCursors, rangCursors, refCursors,   

   sensibilitatCursors 

 int  Max_#, paramCursors, radiPunter, gruixPunter,   

  gruixRecorregut, gruixCursors, separacioCursors 

 double  PolsosMetre, minVal#, maxVal#, minTen#, maxTen#,  

  escala# 

 color  color# 

 

Algoritme guardarConfig(){ 

   Actualizar els atributs de configuració general; 

   Actualizar els atributs de configuració dels paràmetres; 

   Actualizar els atributs de configuració de dades; 

   Actualizar els atributs de configuració avançada; 

   Actualizar els atributs de configuració gràfica; 

} 

 

 

carregarConfig() 

Funció carregarConfig() 

Objectes txtNomFitxerConfig, descripcioFitxerConfig, chkMeters, chkPendAct, 

chkPendFutur, txtPunter#, txtMetres#, txtPolsosMetre, chkParam#, 

txtNom#, txtUnitats#, txtMinval#, txtMaxVal#, txtMinTen#, 

txtMinTen#, chkCursor, txtParamCursor, txtRefCursors, cmdColor#, 

txtGruixRecorregut, txtGruixPunter, txtRadiPunter, 

txtGruixCursors, SeparacioCursors, cmbTamanyFont   

 

Atributs Del formulari de configuració: 

 string nomFitxerConfig, descripcioFitxerConfig, nom#,   

    unitats#, tamanyFont 
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 float  punter#, rangCursors, refCursors,     

   sensibilitatCursors, rangCursors, refCursors,   

   sensibilitatCursors 

 int  Max_#, paramCursors, radiPunter, gruixPunter,   

  gruixRecorregut, gruixCursors, separacioCursors 

 double  PolsosMetre, minVal#, maxVal#, minTen#, maxTen#,  

  escala# 

 Color  color# 

Algoritme carregarConfig(){ 

   Actualizar els textboxs i checkboxs de configuració general; 

   Actualizar els textboxs i checkboxs de configuració dels  

     Paràmetres; 

   Actualizar els textboxs i checkboxs de configuració de dades; 

   Actualizar els textboxs de configuració avançada; 

   Actualizar els textboxs, checkboxs i labels de configuració  

     Gràfica; 

} 

 

 

validarConfig 

Funció validarConfig() 

Objectes  

Atributs Del formulari de configuració: 

 string nomFitxerConfig, descripcioFitxerConfig, nom#,   

    unitats#, tamanyFont 

 float  punter#, rangCursors, refCursors,     

   sensibilitatCursors, rangCursors, refCursors,   

   sensibilitatCursors 

 int  Max_#, paramCursors, radiPunter, gruixPunter,   

  gruixRecorregut, gruixCursors, separacioCursors 

 double  PolsosMetre, minVal#, maxVal#, minTen#, maxTen#,  

  escala# 

 Color  color# 

 

Algoritme validarConfig(){ 

   validacio = true; 

   for (Tots els atributs de configuració){ 

      if (Atribut no compleix les condicions) { 

         Missatge: “L’atribut # no compleix les condicions”; 

         Validació = false; 

         break; 

      } 

   } 

} 
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5.6.  Estructura de dades 

El sistema d’ajuda a la conducció farà ús de 3 tipus de fitxers: els fitxers de recorregut, que seran 

llegits pel programa per carregar el recorregut a seguir en la prova; els fitxers de configuració, que 

podran ser llegits i editats pel programa i contindran la informació referent a totes les opcions de 

funcionament; i per últim, els fitxers de dades, que emmagatzemaran la informació captada pel 

sistema d’adquisició de dades durant el desenvolupament de la prova. 

Tot i que aquest fitxers podran ser llegits i emmagatzemats des de qualsevol ubicació en la que es 

trobessin, es defineix la següent estructura de carpetes on, per defecte, el programa els guardarà i 

els anirà a buscar en els diàlegs de fitxers: 

 

Fig. 43    Arbre del directori de l’aplicació 

5.6.1. Fitxer de recorregut 

Els fitxers de tipus recorregut són els que emmagatzemaran les dades sobre les proves de test que 

es vulguin desenvolupar. Bàsicament, cada un d’ells correspondrà a una descripció altimètrica  del 

terreny mitjançat el pendent mitjà dels diversos trams en els que es divideix.  

L’extensió per aquest tipus de fitxers serà trk del terme anglès track, tanmateix la seva estructura 

serà la d’un text pla (plain text) amb  codificació ANSI i, per tant, podrà ser visualitzat i modificat 

des de qualsevol editor de textos 

La informació continguda en el fitxer s’ordenarà de la següent manera : 
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• En la primera línia de text, després del primer tabulador, el nom amb el que identificarem 

el recorregut que serà interpretat com una cadena de caràcters fins el símbol de retorn de 

carro. Abans d’aquest tabulador es podrà incloure informació per identificar aquest camp. 

 

• Una segona línia amb, també després del primer tabulador, la longitud total del recorregut. 

Aquest camp també serà interpretat com a text i només s’utilitzarà amb finalitats 

informatives. Igualment, abans del primer tabulador, es podrà incloure la descripció 

necessària per identificar el camp. 

 

• Una tercera línia amb el nombre de trams amb els que es dividirà el recorregut. Aquesta 

informació que, també s’inclourà després del primer tabulador amb una descripció 

opcional prèvia, haurà de ser exclusivament amb caràcters numèrics.  

 

• Una quarta línia en blanc que marcarà l’inici de la descripció del recorregut. 

 

• A continuació, la resta de línies que es llegiran del fitxer tindran la següent estructura:  

Núm de tram \t   metre final  \t   pendent   \n 

En el primer tram, els valors d’aquest tres paràmetres seran 0. A partir d’aquest i fins 

arribar al nombre de trams definit en la tercera línia del fitxer, el metre final de cada tram 

haurà de ser un nombre enter i el pendent un valor en coma flotant de 32 bits.  

 

• A partir de la línia que descriu les característiques de l’últim tram, el fitxer podrà incloure 

qualsevol comentari merament descriptiu o bé informació que se precisi per posteriors 

versions.  Tanmateix, el codi de la versió preliminar del programa ignorarà el contingut més 

enllà de la línia del darrer tram. 

Així doncs, l’estructura tipus del document serà la següent3: 

Recorregut: Nom 
Metres:  12.345 m 
Núm. Tramos: n 
 
0 0 0 
1 m1 p1 
2 m2 p2 
3 m3 p3 
. . . 
. . . 
. . . 
n mn pn  

                                                           
3
 A l’annex III és pot veure un exemple de fitxer de recorregut tipus. 
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5.6.2. Fitxer de configuració 

Els fitxers de configuració emmagatzemen les diferents possibles configuracions del sistema 

d’ajuda a la conducció, en funció de les diferents proves de test que es vulguin desenvolupar. Així 

doncs, incorporarà la informació referent al propi fitxer, al recorregut o conjunt de recorreguts al 

que esta associat, les opcions d’interfície gràfica, les opcions de configuració del sistema i dels 

paràmetres que es volen capturar. Les opcions relatives a l’emmagatzematge de les dades 

adquirides durant la prova no s’inclouen en aquest fitxer ja que es considera oportú d’establir-les 

per a cada realització de la prova de test en particular.   

L’extensió per aquest tipus de fitxers serà cmg, tanmateix la seva estructura serà la d’un text pla 

(plain text) amb  codificació ANSI i, per tant, podrà ser visualitzat i modificat des de qualsevol 

editor de textos. 

Tanmateix, tot i la possibilitat d’editar els fitxers de configuració manualment mitjançant 

processadors de textos, es precisament a través del formulari configuració descrit anteriorment 

que es podrà fer una edició còmoda i desar o carregar la configuració desitjada en cada moment. 

La informació continguda en el fitxer s’ordenarà agrupant les variables de configuració, en els 

següents grups: fitxer de configuració, recorregut, punter, rang pantalla, polsos/metre, opcions de 

visualització, paràmetre 1, paràmetre 2, paràmetre 3, paràmetre 4, cursors i configuració gràfica.  

Per cada un d’aquest grups, la seva estructura serà la següent: 

• Una primera línia, que serà ignorada pel sistema, l’objectiu de la qual serà enunciar el nom 

del grup. 

• Per cada una de les variables de configuració d’aquest grup, l’estructura serà la següent: 

Nom variable: \t   valor \n 

El nom de la variable és només informatiu i el seu valor haurà de correspondre amb la 

naturalesa del contingut de la variable segons sigui una cadena de caràcters, un variable 

booleana, entera... 

• Una darrera fila en blanc, marcant la finalització de les variables del grup. 

 

Així doncs, l’estructura tipus del document serà la següent4: 

// Nom del grup 1 
Variable 1a: v1a 
Variable 1b: v1b 

                                                           
4
 A l’Annex IV és pot veure un exemple de fitxer de configuració tipus. 
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... 
  Variable 1n: v1n 

 
// Nom del grup 2 
Variable 2a: v2a 
Variable 2b: v2b 
... 

  Variable 2m: v2m 
 
... 

 

5.6.3. Fitxer de dades 

Els fitxers de dades emmagatzemaran els valors recollits pel sistema d’adquisició de dades relatius 

als paràmetres monitoritzats en cada una de les proves de test. És a dir, el fitxer contindrà la 

informació del desenvolupament que serà processada i analitzada a posteriori per tal de 

determinar si el comportament del vehicle s’ajusta o no als estàndards fixats.  

Així doncs, l’aplicació ha de permetre emmagatzemar aquestes dades, que per defecte seran els 

valors de tensió captats pel sistema d’adquisició de dades (12 bits/canal) tant en format binari, 

captant directament els valors dels registre, com emmagatzemant els valors de tensió en coma 

flotant. 

En el primer cas, el fitxer de dades tindrà l’extensió bin , de binari. En el segon, el fitxer serà de 

tipus txt  i, per tant, tindrà una estructura de text pla (plain text) amb codificació ANSI i podrà ser 

visualitzat des de qualsevol editor de textos o processat a partir d’un full de càlcul.  

En el cas del fitxer de text pla, la informació continguda en el fitxer s’ordenarà de la següent 

manera: les files seran els successiu moments de la adquisicions de dades (eix temporal) mentre 

que les columnes, que separaran les dades amb tabulador entre elles distingiran entre els diversos 

canals d’adquisició connectats a sensors diferents.  

Així doncs, l’estructura tipus del document de dades tipus text serà la següent (on el primer índex 

indica el moment de la captura i el segon el paràmetre emmagatzemat): 

Valor(0,0)  Valor (0,1)  Valor (0,2)  Valor (0,3) 
Valor(1,0)  Valor (1,1)  Valor (1,2)  Valor (1,3) 
Valor(2,0)  Valor (2,1)  Valor (2,2)  Valor (2,3) 
...   ...   ...   ... 
Valor(n,0)  Valor (n,1)  Valor (n,2)  Valor (n,3) 
 
 

En canvi, en el cas del fitxer binari el fitxer emmagatzemarà de forma correlativa els 12 bits de 

cada registre en el mateix ordre, primer per files i després per columnes.  
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6. CONCLUSIÓ 

L’elaboració d’aquest projecte ha assolit els objectius marcats en el seu inici, doncs el Sistema 

d’ajuda a la conducció ha estat implantat amb èxit a les dues sales climàtiques del Centre Tècnic 

de Seat (CTS) de Martorell on satisfà plenament les necessitats que el van motivar.  

En primer terme, es va elaborar un estudi de l’entorn on cal destacar la tasca de familiarització 

amb el sistema de control mecànic dels rodets i el conjunt de la instal·lació. Aquest aprenentatge, 

adquirit gràcies a l’experiència dels operaris de la càmera climàtica i mitjançant l’estudi dels 

diagrames de la instal·lació, va simultaniejar-se amb l’observació de les proves que es realitzaven 

en l’entorn i, en especial, de les relacionades amb els tests d’estrès d’ascensos a ports de 

muntanya. Finalment, aquesta primera etapa va completar-se amb la documentació precisa dels 

objectius del projecte i un recull extens dels requeriments tècnics i funcionals del sistema que es 

volia desenvolupar.   

Posteriorment, durant l’anàlisi de les alternatives de disseny, va prendre’s la decisió de realitzar un 

sistema complementari però totalment independent a l’existent. Aquesta resolució, que va 

determinar la resta del projecte, va adoptar-se per simplicitat i per evitar possibles interferències 

amb el sistema preexistent, donada la seva complexitat i l’enorme desfasament tecnològic amb les 

opcions actuals. El fet de reduir els condicionants únicament a les característiques dels senyals 

d’entrada va obrir totalment el ventall d’alternatives possibles, de manera que el seu estudi va 

permetre aprofundir en els coneixements dels diferents dispositius d’adquisició de dades 

comercialitzats actualment així com la seva compatibilitat amb els llenguatges de programació. 

Pels diversos motius que es discuteixen en aquest apartat de la memòria, es va optar pel 

desenvolupament integral d’una aplicació amb la seva pròpia interfície gràfica per poder així, 

satisfer amb la major fidelitat els requeriments del sistema. Aquesta proposta de solució, que va 

ser documentada internament seguint els procediments establerts per CTS, va ser posteriorment 

aprovada pels responsables, que van donar així el vistiplau a l’inici de l’etapa de disseny i 

implementació.  

Un cop definida la solució, va iniciar-se el procés de disseny primer funcional i després tècnic. 

Tanmateix, la dimensió reduïda del projecte va permetre crear moltes sinèrgies entre ambdós 

dissenys de manera que a la pràctica van ser desenvolupats de forma casi simultània. Aquesta 

etapa va implicar un procés d’aprenentatge del software de desenvolupament utilitzat, Visual 

Studio de Microsoft, i també de les característiques pròpies del llenguatge de programació elegit, 

C#. Ambdós dissenys també van ser documentats internament i aprovats prèviament a la seva 

implementació. No obstant, la darrera etapa de disseny va resultar notablement més difícil del 

planificat, de manera que va coexistir durant algunes setmanes més del previst amb el 

desenvolupament. 
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L’etapa d’implementació cal valorar-la molt satisfactòriament. Gràcies a la definició precisa de tots 

els aspectes tècnics en el procés de disseny, les incidències en la programació de l’aplicació van ser 

pràcticament inexistents. Tanmateix, cal destacar la configuració del procés d’adquisició de dades 

del dispositiu NI-USB-6008 i l’elaboració de l’entorn gràfic de l’àrea de seguiment de la prova com 

a tasques més rellevants. 

Finalitzat el desenvolupament i les proves unitàries, es va procedir a la implantació del Sistema 

d’ajuda a la conducció a les dues sales climàtiques del CTS i l’inici del període de proves. La 

realització prèvia d’alguns tests de compatibilitat parcials, relacionats amb la captació del senyal, i 

la decisió de dissenyar un sistema pràcticament independent, van garantir l’èxit de l’integració. 

Així mateix, en el llarg període de proves en ambdues sales climàtiques, els ajustos que van 

requerir-se no són significatius. 

Per últim, esmentar que l’èxit del Sistema d’ajuda de la conducció en l’àmbit de les proves de test 

en ascensos a ports de muntanya, ha fet plantejar l’ampliació d’aquest projecte a d’altres proves 

de traçat, també realitzades en l’entorn de les sales climàtiques. Així, la bona valoració del sistema 

per part dels conductors i la percepció de millora dels seu pilotatge plantegen línies futures de 

desenvolupament en aquest sentit. 
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Annex I. Diagrama de blocs del sistema. 
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Annex II. Diagrama connexions sensors rodets 

 

Diagrama Càmera climàtica 1 
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Diagrama Càmera climàtica 2 
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Annex III. Fitxer recorregut tipus 

Recorrido: Grossglockner 
Longitud: 13.740 m 
Núm. Tramos: 56 
 
0 0 0 
1 100 0 
2 460 10,6 
3 620 17,8 
4 880 7,3 
5 1080 14,7 
6 1190 0 
7 1510 11,9  
8 1700 4,7 
9 2150 10,7 
10 2340 15,4 
11 2490 6 
12 2800 9,4 
13 2900 19,3 
14 3040 0 
15 3310 14,2 
16 3460 0 
17 3740 13,7 
18 3890 6 
19 4090 5 
20 4450 10,6 
21 4570 0 
22 4750 10,6 
23 4880 7,7 
24 5120 7,9 
25 5360 3,8 
26 5520 11,9 
27 5830 9,4 
28 6050 12,8 
29 6320 7,1 
30 6700 10,1 
31 6800 0 
32 6950 12,8 
33 7030 0 
34 7220 10 
35 8340 10,3 
36 8630 3,1 
37 8980 10,9 
38 9760 9,8 
39 10040 13,7 
40 10190 0 
41 10530 11,2 
42 10650 0 
43 11000 11,2 
44 11100 0 
45 11880 8,5 
46 12110 16,7 
47 12210 0 
48 12390 10,6 
49 12750 8,1 
50 12870 16 
51 13020 6 
52 13210 0 
53 13400 15,4 
54 13560 0 
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Annex IV. Fitxer configuració tipus 

// Fitxer de configuració 
Nom del fitxer: Configuració 1 
Descripció: Descripció del fitxer de configuracio 1  Descripció del fitxer de configuracio 
1 Descripció del fitxer de configuracio 1 Descripci ó del fitxer de configuracio 1 Descripció 
del fitxer de configuracio 1 Descripció del fitxer de configuracio 1 
 
// Punter 
posX: 0,2 
posY: 0,2 
 
// Rang pantalla 
metresX: 1000 
metresY: 150 
 
// Polsos per metre 
Polsos/metre: 1357,6 
 
// Opcions de visualització 
Nom recorregut: 1 
Metres: 1 
Pendent Actual: 1 
Pendent Futur: 1 
 
// Paràmetre 1 
ckhParam1: 1 
nomParam1: Temperatura Oli 
unitatParam1: 'C 
minVal1: -100 
maxVal1: 200 
minTen1: 0 
maxTen1: 10 
 
// Paràmetre 2 
ckhParam2: 1 
nomParam2: Velocitat 
unitatParam2: km/h 
minVal2: 0 
maxVal2: 160 
minTen2: 0 
maxTen2: 10 
 
// Paràmetre 3 
ckhParam3: 1 
nomParam3: Tensió3 
unitatParam3: Volts3 
minVal3: 8 
maxVal3: 9 
minTen3: 10 
maxTen3: 11 
 
// Paràmetre 4 
ckhParam4: 1 
nomParam4: Tensió4 
unitatParam4: Volts4 
minVal4: 12 
maxVal4: 13 
minTen4: 14 
maxTen4: 15 
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// Cursors 
ckhCursors: 1 
parametre: 1 
referència: 100 
tolerància: 1 
 
// Configuració gràfica 
color fons: Aqua 
color punter: Green 
color recorregut: Red 
color cursors: SaddleBrown 
radi punter: 10 
gruix punter: 4 
gruix recorregut: 6 
gruix cursors: 10 
tamany font: normal 
 


