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Resum del Projecte 
Actualment el grup d’investigació de micro i nanotecnologies (MNT) disposa de tres 
tipologies de ressonadors basats en tecnologia MEMS, els termoelèctrics, els 
electrostàtics i els piezoelèctrics. Aquests dispositius es controlen mitjançant un 
sistema PDO (oscil·ladors digitals polsats) el qual en gestiona l’excitació i el sensat 
per tal d’aconseguir-ne la seva oscil·lació. 

Per aquests dispositius es disposa d’una interfície hardware en la qual s’hi 
implementa el PDO. Aquesta interfície es comanda mitjançant un PC de tal manera 
que s’envien els paràmetres de configuració i es reben les dades obtingudes del 
PDO. Per cada dispositiu la interfície és diferent, com també ho és el programa de 
baix nivell que la comanda.  

L’objectiu d’aquest treball és encaminar la necessitat d’unificar les interfícies de 
control dels dispositius MEMS i el seu programa de comandament. Per aquest motiu 
es decideix utilitzar la placa DE2 d’Altera per totes les interfícies i realitzar un únic 
programari en Java que les comandi. 

Primerament s’adapta la interfície dels dispositius piezoelèctrics a la placa DE2 per 
tal de dotar-la de les màximes funcionalitats a l’hora d’interactuar amb el programa a 
desenvolupar. El programa també s’adaptarà a la interfície anomenada Picosat, 
desenvolupada en el projecte 3Cat-1, la qual gestiona MEMS termoelèctrics. 
D’aquesta forma es gestionarà amb el mateix programari. 

Es desenvolupa un programa Java en format gràfic preparat per interactuar amb 
quatre interfícies, les quals gestionen els MEMS electrostàtics, piezoelèctrics i dues 
d’elles els termoelèctrics. S’implementa la gestió de la interfície piezoelèctrica i del 
Picosat. El programa queda preparat perquè de forma senzilla es pugui implementar 
el control de les altres interfícies quan estiguin desenvolupades, ja que s’hi 
implementen les finestres i classes corresponents. 

Aquest programa consta de cinc funcions principals. Permet l’elecció del MEMS amb 
el qual volem treballar. S’encarrega de la configuració i gestió del port RS-232. 
Permet llegir i enviar la configuració del PDO i de la placa d’adequació. Gestiona la 
localització dels arxius on es guardaran les dades rebudes i la configuració del 
sistema. I, com a últim, permet arrencar i parar el PDO, rebre’n i guardar-ne les 
dades, així com veure-les representades en format gràfic. 

Finalment es verifica el correcte funcionament del programa gestionant les dues 
interfícies. La piezoelèctrica, on el dispositiu MEMS està simulat mitjançant una 
descripció VHDL, i el Picosat, el qual s’assaja dins la càmera de buit de la sala 
blanca.   
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Resumen del Proyecto 
Hoy en día el grupo de investigación de micro y nanotecnologías (MNT) dispone de 
tres tipologías de resonadores basados en tecnología MEMS, los termoeléctricos, 
los electroestáticos y los piezoeléctricos. Estos dispositivos se controlan mediante 
un sistema PDO (osciladores digitales pulsados) que gestionan la excitación y el 
censado para conseguir su oscilación.  

Por estos motivos se dispone de una interface hardware en la cual se implementa el 
PDO. Esta interface se comanda mediante un PC de tal forma que  se envían los 
parámetros de configuración i se reciben los datos obtenidos del PDO. Para cada 
dispositivo la interface es distinta, como también lo es el programa de bajo nivel que 
la comanda. 

El objetivo del trabajo es encauzar la necesidad de unificar las interfaces de control 
de les dispositivos MEMS y el programa que las comanda. Por este motivo se 
decide utilizar la palca DE2 d’Altera para todas las interfaces y realizar un único 
programa en Java que las comande. 

Primeramente se adapta la interface de los dispositivos piezoeléctricos a la placa 
DE2 para dotarla de las máximas funcionalidades en el momento de interactuar con 
el programa a desarrollar. El programa también se adaptará a la interface Picosat, 
desarrollada en el proyecto 3Cat-1, la cual gestiona un MEMS termoeléctrico. De 
esta forma se gestionará con el mismo software. 

Se desarrolla un programa Java en formato gráfico preparado para interactuar con 
cuatro interfaces, las cuales gestionan los MEMS electrostáticos, piezoeléctricos y 
dos de ellas los termoeléctricos. Se implementa la gestión de las interfaces 
piezoeléctricas y del Picosat. El programa queda preparado para que de forma 
simple se pueda implementar el control de las otras interfaces cuando estén 
desarrolladas, ya que se implementan las ventanas y clases correspondientes. 

Este programa consta de cinco funciones principales. Permite la elección del MEMS 
con el que queremos trabajar. Se encarga de la configuración y gestión del puerto 
RS-232. Permite leer y enviar la configuración del PDO y la placa de adecuación. 
Gestiona la localización de los archivos donde se guardan los datos recibidos y la 
configuración del sistema. Y, como último, permite arrancar y parar el PDO, recibir y 
guardar sus datos así como verlos representados gráficamente. 

Finalmente se verifica el correcto funcionamiento del programa gestionando las dos 
interfaces. La piezoeléctrica, donde el dispositivo MEMS está simulado en una 
descripción VHLD, y el Picosat, el cual se ensaya dentro la cámara de vacío de la 
sala blanca. 
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Abstract 
Nowadays the micro and nanotechnologies investigation group has three kinds of 
resonators technologies based in MEMS (micro-electro-mechanical devices) 
technology which are thermoelectric, electrostatic and piezoelectric. These devices 
are controlled through a PDO system (pulsed digital oscillator) which manages the 
excitation and sensing in order to achieve their oscillation. 

We have got a hardware interface for implementing the PDO in these devices. These 
interfaces are commanded by a PC in such way the configuration parameters and 
PDO data are sent and received. For each device these interfaces are different like 
the low level program it is. 

The project goal is to route the need of unifying the MEMS control interfaces and its 
commanding program. To achieve it the Altera DE2 board is chosen to be used in all 
interfaces and also it is proposed an unique Java software to command them.  

First of all, the piezoelectric device interface is adapted to DE2 board to give it the 
maximum functionalities reaching the best interaction with the program to develop. 
The program will be also adapted to Picosat interface which is developed for the 
3Cat-1 project, it manages a thermoelectric MEMS. This way it will be handled for the 
same software. 

A graphic Java program is developed to interact with four interfaces, which are 
electrostatic, piezoelectric and two different thermoelectric ones. The management 
of piezoelectric interface and Picosat are implemented in the program. Moreover, the 
program is arranged to implement, in an easy way, the control of the other interfaces 
when they would be ready, so all the Java windows and classes are taken in account 
to achieve it. 

This program has five main functions. It allows the user to select the MEMS to work 
with. It configures and manages the RS-232 port. It lets to read and to send the 
configuration of PDO and conditioning board. It manages the received data and 
system configuration files path. At last it allows starting and stopping the PDO, 
receiving and saving the data and also plotting it. 

Finally the program functionality is tested with both implemented interfaces. In the 
piezoelectric tests the MEMS is VHDL described inside DE2 whereas the Picosat 
tests are done inside the vacuum chamber located in the cleanroom. 
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 – Introducció Capítol 1.
Aquest primer apartat és l’encarregat de centrar l’estat de l’art de la tecnologia 
utilitzada en aquest projecte, així com definir-ne les seves necessitats, objectius i 
estructura. 

1.1 Estat de l’art 
Primerament introduirem les dues principals tecnologies sobre les quals anirà girant 
tot el treball. Aquestes són: els dispositius MEMS o sistemes microelectromecànics i 
els PDO o oscil·ladors digitals polsats. En particular treballarem amb els MEMS de 
tipologia ressonadora. 

1.1.1 MEMS 
Tot-hom, qui més qui menys n’ha sentit a parlar, i és que ja fa uns anys que en el 
món de l’electrònica la paraula MEMS (MicroElectroMechanical Systems), així com 
la seva germana NEMS (NanoElectroMechanical Systems) es podria dir que estan 
més que de moda.  

Aquest fet no és casual, ans al contrari, gràcies a la seva aplicació en camps tan 
diversos com l’automoció, la tecnologia mòbil, la informàtica, les comunicacions o la 
medicina, així com en la millora de processos de fabricació, són moltes les 
aplicacions on els MEMS es veuen involucrats i més encara les possibilitats que se 
n’esperen en un futur no molt llunyà. 

Es pot dir que un dispositiu electromecànic és aquell que combina parts 
electròniques, principalment camps magnètics, i parts mecàniques per tal de 
conformar un mecanisme, com per exemple els motors i els relés. En aquest punt, si 
s’introdueix el prefix “Micro-“, ajuda de forma senzilla a entendre que els MEMS són 
dispositius o sistemes electromecànics en miniatura. Aquesta miniaturització 
consisteix en aprofitar les propietats mecàniques dels materials utilitzats dins els 
xips, juntament amb les ja conegudes electròniques, i integrar-ho tot en un mateix 
sistema.  

La il·lustració 1.1 mostra un giroscopi de 3 eixos del fabricant Chipworks realitzat 
mitjançant la tecnologia MEMS utilitzat com a sensor del telèfon mòbil iPhone-4s. 

Des del Grup d’Investigació de Micro i Nanotecnologies (MNT) del Departament 
d’Enginyeria Electrònica de la UPC fa uns anys que s’estan caracteritzant i realitzant 
aplicacions mitjançant dispositius MEMS, entre ells, els que es tindran en compte 
per aquest projecte. Aquestes tipologies són els ressonadors termoelèctrics, els 
piezoelèctrics i els electrostàtics. En el següent capítol se’n fa una descripció més 
acurada. 
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Il·lustració 1.1 – Vista detallada d’un giroscopi de 3 eixos utilitzat en el iPhone-4s. 

1.1.2 PDO 
Una de les opcions per controlar un dispositiu ressonador amb tecnologia MEMS és 
la utilització de sistemes PDO o oscil·ladors digitals polsats. El fet d’haver de 
realitzar un control implica tenir un llaç de realimentació, el qual utilitza les dades de 
la sortida del MEMS per tal d’ajudar en la decisió d’actuació. 

A la sortida del MEMS s’hi instal·la un quantificador d’un bit, tal com es mostra a la 
il·lustració 1.2, aquest quantificador dóna com a sortida una tira de bits 𝑏𝑛 que 
s’introdueix al llaç de realimentació, el qual està conformat normalment per una 
cadena de retards més un transductor de força. 

 

Il·lustració 1.2 – Tipologia genèrica del PDO. En color blau les parts que formen el PDO. 

El fet d’utilitzar un sistema digital ens permet configurar els paràmetres del PDO de 
forma senzilla i així intervenir en l’actuació del MEMS que es realitza en format de 
polsos de força. Tal com veurem més endavant, depenent del format d’aquests 
polsos podem condicionar el mode d’oscil·lació del MEMS i fer-lo ressonar on ens 
pugui interessar. 
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L’anàlisi de PDO és força complex degut a incorporar un component no lineal, el 
quantificador. En el capítol següent se’n fa una anàlisi i s’explica la seva aplicació en 
ressonadors. També es veu la utilitat del PDO en la selecció de modes de 
ressonància. 

1.2 Necessitats 
S’han fet varis estudis i investigacions amb els ressonadors esmentats anteriorment 
controlats mitjançant PDO, tots s’han realitzat amb interfícies software i hardware 
diferents. Aquest fet provoca varis inconvenients, entre els més importants trobem la 
dificultat a l’hora d’introduir nou personal investigador en aquest entorn (pel fet 
d’haver d’utilitzar diferents softwares i hardwares) així com la dificultat de realitzar 
assajos fàcilment traçables, repetitius i automatitzats (degut a la varietat de formes a 
l’hora de tractar i emmagatzemar tan la informació com les configuracions de cada 
sistema i assaig).  

1.2.1 Introducció al sistema 
Així doncs apareix la necessitat d’homogeneïtzar i facilitar els assajos als usuaris. 
Una bona manera d’estandarditzar un procés, és utilitzar el màxim d’elements 
comuns ,és per aquest motiu que un software i hardware integrador de les tipologies 
de ressonadors és fa  necessari. 

Les interfícies hardware que controlen els MEMS i els seus mòduls de 
condicionament estan descrites amb VHDL, aquesta descripció inclou la 
implementació del PDO. Aquestes s’han de configurar i gestionar mitjançant un PC 
amb unes comandes preestablertes diferents per a cada dispositiu. Aquestes 
comandes estan codificades en format hexadecimal i s’envien pel port R-232 del 
PC. La il·lustració 1.3 mostra un esquema tipus del sistema complet. 

  

Il·lustració 1.3 – Estructura simplificada del sistema complet de mesura d’un ressonador 
MEMS amb PDO. 

1.2.2 Necessitats Hardware: 
Degut a que cada dispositiu té un funcionament elèctric diferent existeix la 
necessitat de realitzar una electrònica d’adequació del MEMS diferent per a cada 



20  Capítol 1 – Introducció 

 

    

ressonador. Aquesta electrònica ha de ser capaç d’excitar el dispositiu i sensar-ne la 
sortida de forma correcta.  

Aquest bloc electrònic, tal com mostra la figura 1.3 s’ha de comunicar amb una 
interfície comandada pel PC. La estandardització i unificació d’aquesta interfície per 
tots els dispositius és la necessitat principal que apareix.  

1.2.3 Necessitats software: 
El voler fer un assaig amb un dispositiu determinat, implica conèixer al detall la 
codificació de les comandes, l’ordre en el que s’han d’enviar, ...  Així, per tal d’enviar 
la freqüència de mostreig des del PC al PDO són necessaris els següents passos: 

- Saber el protocol de comunicació descrit al codi VHDL de la interfície del 
MEMS pertinent, es a dir, velocitat de transmissió, número d’estop bits, ... 

- Saber la freqüència de rellotge de la interfície. 
- Calcular el divisor que s’enviarà al sistema enlloc de la freqüència de 

mostreig, per exemple: 𝑓𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 = 𝑓𝑐𝑙𝑘/𝑓𝑠. 
- Passar el valor 𝑓𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 a hexadecimal. 
- Saber la codificació de la comanda “enviar 𝑓𝑠” per al sistema determinat.  
- Enviar mitjançant consola, terminal, programa ... les dades codificades, per 

exemple, tal com mostra la taula 1.1 al dispositiu. 

 

Taula 1.1 – Exemple de codificació de les comandes de comunicació entre el PC i el PDO. En 
color groc s’ha marcat la codificació a utilitzar per enviar la freqüència de mostreig a la 

interfície. 

Aquest fet exposat és un exemple de com enviar un dels varis paràmetres de 
configuració que pot tenir el sistema; el qual comporta diversos inconvenients. El 
primer és la poca agilitat i velocitat a l’hora de realitzar assajos així com en els 
assajos repetitius la  facilitat d’ equivocar-se en algun aspecte. 

Tot i que aquest inconvenient pot semblar important, i ho és, el fet més problemàtic 
d’aquest sistema és la dificultat que genera introduir una persona en aquest entorn. 
És realment complicat realitzar un assaig amb un dispositiu ressonador MEMS  
seguint tants passos. 

op description opcode[2:0] value[4] value[3:0)
NOP 000 x x

Set_Del 001 Sign Number_Delays
Set_fsH 010 x Samp_freq_high
Set_fsL 011 x Samp_freq_low
Set_ΔtH 100 x Pulse_width_high
Set_ΔtL 101 x Pulse_width_low

Stop_PDO 110 x Amplif_bits
Start_PDO 111 x x

rx_data [7:0]
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Sorgeix doncs la necessitat de realitzar una interfície software per a PC més “user 
friendly”, que s’encarregui de tota la gestió a baix nivell entre els dispositius MEMS i 
l’usuari, de tal manera que un usuari no expert o aliè a l’entorn de funcionament dels 
MEMS ressonadors pugui usar-los i configurar-los per realitzar els assajos 
pertinents. Resolent també el fet de fer-ho més àgil, fàcil, segur i traçable per a les 
persones que l’utilitzen habitualment. Aquest software també ha de facilitar la gestió 
de les dades rebudes així com la seva interpretació.  

El sistema final que es desitja és disposar d’un únic software per al PC, una única 
interfície hardware, amb la descripció VHDL de baix nivell que comanda la placa 
d’adequació del MEMS corresponent. 

1.2.4 Enfoc de les necessitats 
En aquest apartat és descriu breument les primeres decisions que es prenen i que 
afectaran de forma transversal el projecte, així com futures continuacions, per tal de 
donar viabilitat a les necessitats anteriorment descrites. 

Com a solució als requisits d’unificació de la interfície hardware s’opta per la placa 
DE2 d’Altera mostrada en la il·lustració 1.4, ja que actualment s’està utilitzant com a 
interfície en alguns casos. A part d’aquest fet, aquesta placa ens ofereix molta 
flexibilitat, comoditat de programació i una bona implantació dins l’entorn del 
departament. 

Aquesta decisió ja comporta vàries implicacions. La primera i més immediata és que 
cal disposar d’una o vàries descripcions VHDL adaptades a aquesta interfície per tal 
de gestionar les plaques de condicionament dels ressonadors MEMS, com també és 
primordial adaptar les comunicacions tan amb la placa d’adequació com en el PC 
als ports disponibles de la placa DE2. 

Per altra banda i com ja s’ha comentat, es preveu la implementació d’un software 
únic que permeti gestionar a alt nivell tot el sistema complet d’actuació i mesura dels 
tres dispositius MEMS. S’opta per la implementació amb Java. 

La decisió d’utilitzar Java es deguda a dos avantatges que té Java enfront a altres 
llenguatges. El primer és la independència entre programa i sistema operatiu. 
Aquest fet fa que pugui ser portable en qualsevol sistema operatiu (Windows, Linux, 
Mac OS, ...).  

El segon avantatge és la facilitat i potència gràfica de les seves llibreries. Gràcies a 
aquesta qualitat podem donar al programa un format gràfic i el màxim ”user friendly”  
utilitzant  botons, pestanyes, etcètera. 

Així doncs, les dues primeres decisions que es prenen abans fins i tot  de definir el 
contingut del projecte és la d’usar la placa DE2 d’Altera per a la implementació 
hardware i el llenguatge de programació Java per a la implementació software del 
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sistema que unificarà en un de sol els diferents sistemes d’excitació i mesura dels 
tres dispositius ressonadors MEMS que es disposa. 

 

Il·lustració 1.4 – Placa DE2 d’Altera amb una breu descripció dels principals components. 

1.3 Objectius del projecte 
Implementar tot el sistema descrit en l’apartat anterior requereix d’una dedicació 
força per sobre de de la voluntat i missió d’aquest projecte. Implica que s’ha 
d’escollir quin contingut es tira endavant i es marca com a objectiu i  també quin es 
deixa per a futurs investigadors o estudiants. Aquesta discriminació és la que 
s’explica en aquest apartat. 

La taula 1.2 mostra un resum de les principals tasques en les que es divideix la 
solució completa de les necessitats mostrades també l’estat en la que es troba 
cadascuna abans de començar el projecte, així com la previsió dels objectius a 
assolir un cop finalitat el treball. 

Tal com podem veure s’ha afegit un quart tipus de dispositiu anomenat Picosat. En 
realitat el Picosat no és un dispositiu sinó un sistema desenvolupat per ser integrat 
en el projecte 3Cat-1 amb la missió de mesurar la degradació dels materials degut a 
l’actuació de l’oxigen atòmic a l’espai. Aquest sistema està format pels blocs que es 
mostren a la il·lustració 1.5 el dispositiu del qual és un MEMS ressonador 
termoelèctric.  
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Taula 1.2 – Necessitats, estat anterior i posterior al projecte. En color groc la part que queda 

realitzada. 

S’inclou aquest sistema per dos motius. El primer és facilitar els tests amb aquest 
sistema pel fet de disposar d’un software més àgil. El segon és la possibilitat de 
d’assajar el software que es desenvolupa en un entorn real i així poder-ne validar 
també el funcionament.  

GND 

CPLD 

VCC_18 CLK_20 

RX 

TX 

TCK, TDI, TCS TDO 

CMP_IN 

PULSE 

JTAG 

MEMS 

AMP_CONF 

OSC DC/DC 

VCC_33 

VCC_5 

VCC_33, GND 

RS-232 

JTAG header 

MEMS board 

 

Il·lustració 1.5 – Diagrama de blocs del sistema integrat dins el CUBECAT 

Per tal de definir els objectius a assolir en la realització d’aquest projecte se 
n’escullen uns que permetin la realització d’una part del treball fora de la universitat. 
Això es degut a que durant l’època de la realització del projecte estic treballant a 
temps complet lluny de la universitat i viatjant sovint. Per aquest motiu, tal com es 
pot veure a la taula 1.2 en color groc, les opcions escollides inclouen una part 
important de programació amb Java i de descripció VHDL. Deixant pel final una part 
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pràctica on verifiquem el correcte funcionament del software en un cas real com el 
Picosat. 

 Així doncs, els objectius principals del projecte són: 

- Realització d’un software gràfic amb Java que permeti la gestió de tots els 
dispositius MEMS 

- Implementar la gestió per a MEMS piezoelèctrics en l’anterior software. 
- Implementar la gestió per a MEMS electrostàtics en la plataforma Picosat en 

l’anterior software. 
- Implementar la versió definitiva VHDL per la placa DE2 dels MEMS 

piezoelèctrics. 
- Provar el correcte funcionament del software amb el dispositiu MEMS 

electrostàtic del Picosat. 

1.4 Estructura del projecte 
Després d’haver realitzat una breu introducció a l’estat de l’art dels ressonadors i 
PDOs així com haver explicat les necessitats, per tal d’assolir els objectius 
anteriorment descrits, s’estructura el projecte en quatre apartats principals. 

Primerament s’analitza i es testeja la descripció VHDL referent als MEMS 
piezoelèctrics. En aquest punt es millora el que es creu necessari i es torna a 
testejar de nou. En paral·lel, s’analitza i es testeja la descripció VHDL del Picosat. 
Tot aquest primer apartat ens permet fer-nos una idea força precisa de com haurà 
de ser el software Java a desenvolupar. 

En segon lloc, és realitza una versió preliminar del software Java en format consola 
per tal d’introduir-nos en el llenguatge de programació i verificar de forma simple que 
els principals aspectes funcionen correctament. Posteriorment es realitza la versió 
del programa definitiva, en la qual s’implementa la gestió dels MEMS piezoelèctric i 
del Picosat quedant preparada per a futures implementacions de les tecnologies 
termoelèctriques i electrostàtiques. 

Un cop implementat el software es testeja de forma experimental en dos entorns. El 
hardware de la placa DE2 amb una simulació del MEMS piezoelèctric i hardware del 
Picosat amb un MEMS termoelèctric. D’aquesta forma se’n valida el correcte 
funcionament. 

Finalment s’extreuen conclusions i es descriuen les tasques pendents que queden 
per tal de finalitzar el sistema complert de test dels MEMS ressonadors. 
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 – El sistema PDO i els Capítol 2.
dispositius ressonadors 

Per tal de poder dissenyar el programa que gestioni els dispositius MEMS 
ressonadors mitjançant un PDO necessitem saber com funciona un oscil·lador 
digital polsat. Aquest fet és el que s’explica en el primer apartat d’aquest capítol, 
mentre que en el segon apartat es mostren les tres tipologies de dispositius que 
s’utilitzen.  

2.1 Oscil·ladors digitals polsats (PDO) 
Tot i que l’anàlisi dels PDO no és l’objectiu d’aquest projecte, els següents apartats 
hi aprofundeixen lleugerament per tal de poder-ne veure el funcionament i aplicació 
als ressonadors.  

2.1.1 Caracterització 
Per analitzar el funcionament dels PDO necessitem recolzar-nos en una teoria 
matemàtica força complexa. Així doncs, i amb l’ambició de simplificar-ho el màxim 
possible, es divideix aquesta anàlisi en dues parts. La primera serà una anàlisi lineal 
en la qual es substitueix el quantificador, la part no lineal, per una font de soroll 
uniforme i un seguit de mostres independents. La segona considera un sistema 
dinàmic no lineal i l’analitza en l’espai de fase. 

 

Il·lustració 2.1 – Model simplificat del sistema ressonador – PDO. 

Anàlisi lineal 
Comencem per l’anàlisi lineal partint de la il·lustració 2.1 on es veu el model que 
representa el dispositiu ressonador. L’equació massa-moll amb pèrdues (2.1) 
representa de forma força acurada el comportament de les tres tipologies de MEMS 
mencionades, on per tal d’evitar els efectes del component no lineal, es substitueix 
el quantificador per una font de soroll uniforme i un seguit de mostres independents. 
Aquesta aproximació es habitual en l’estudi dels moduladors ΣΔ. 
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𝑚
𝑑2𝑥(𝑡)
𝑑𝑡2

+ 𝑏
𝑑𝑥(𝑡)
𝑑𝑡

+ 𝑘𝑥(𝑡) = 𝐹(𝑡) 
 

  ( 2.1 ) 

La m és la massa del ressonador, la x la posició, la b el factor de pèrdues, la k la 
constant elàstica i la F la força externa aplicada. 

Per realitzar l’anàlisi de l’anterior equació diferencial es considerarà que la força 
aplicada es constant i independent de la posició del ressonador. Realitzem la 
transformada de Laplace per tal de facilitar els càlculs. Així doncs, la resposta del 
sistema esdevé: 

𝐻(𝑠) =
𝑋(𝑠)
𝐹(𝑠)

=
1

𝑚(𝑠2 + 2𝜌𝜔0𝑠 + 𝜔02)
 

 
  ( 2.2 ) 

On 𝜌 i 𝜔0 són, respectivament, el factor adimensional d’esmorteïment i la freqüència 
natural d’oscil·lació del MEMS. 

𝜌 =
𝑏

2√𝑘𝑚
        𝜔0 = �𝑘

𝑚
 

 

  ( 2.3 ) 

Degut a que tenim un sistema mostrejat, es recomanable realitzar-ne la 
transformada z. Per tal d’obtenir la resposta impulsional del ressonador s’utilitza el 
IMM (Impulsive Invariant Method). 

𝐻(𝑧) =
𝐾𝑛𝑧−1

1 − 𝛼𝑧−1 + 𝛽𝑧−2
 

 
  ( 2.4 ) 

A on: 

𝐾𝑛 =
𝑒−

𝜌𝜔0
𝑓𝑠 sin �𝜔0𝑇𝑠�1 − 𝜌2�

𝑚𝜔0�1 − 𝜌2
 

 

  ( 2.5 ) 

𝛼 = 2𝑒−
𝜌𝜔0
𝑓𝑠 cos �𝜔0

1
𝑓𝑠
�1 − 𝜌2� 

 
  ( 2.6 ) 

𝛽 = 𝑒−
2𝜌𝜔0
𝑓𝑠  

 
  ( 2.7 ) 

Si tenim en compte que s’ha substituït el quantificador per una font de soroll lineal i 
amb mostres independents, l’equació característica del sistema és: 

1 − 𝛼𝑧−1 + (𝛽 + 𝐹𝐾𝑛)𝑧−2 
   ( 2.8 ) 
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De la qual podem extreure’n que la condició d’oscil·lació del PDO es: 

𝐹 ≥
1 − 𝛽
𝐾𝑛

 

 
  ( 2.9 ) 

La següent equació mostra la freqüència digital d’oscil·lació 𝑓𝐷: 

𝑓𝐷 =
1

2𝜋
𝑐𝑜𝑠−1 �𝑒−

𝜌2𝜋𝑓0
𝑓𝑠 cos �2𝜋

𝑓0
𝑓𝑠
�1 − 𝜌2�� 

 
  ( 2.10 ) 

On 𝑓0 és la freqüència natural d’oscil·lació del MEMS i 𝑓0/𝑓𝑠 correspon a la 
freqüència normalitzada de ressonància. 

El valor de 𝜌 representa el factor de pèrdues del ressonador, i per el cas de 𝜌 = 0, 
es a dir, en un cas ideal sense pèrdues, la freqüència d’oscil·lació digital correspon a 
la freqüència normalitzada de ressonància 𝑓𝐷 = 𝑓0/𝑓𝑠. En realitat com es pot veure a 
la il·lustració 2.2 el valor de 𝑓𝐷 varia força en funció del factor de pèrdues. 

 

Il·lustració 2.2 – Representació de 𝒇𝑫 en funció de 𝒇𝟎/𝒇𝒔 per diferents valors de ρ- 

Observant la figura anterior veiem que mostra dues zones amb dues pendents. La 
primera, on 𝑓0/𝑓𝑠 ∈ (0,0.5], el sistema treballa en sobremostreig, ja que 𝑓𝑠 > 2𝑓0, en 
canvi en la segona, on 𝑓0/𝑓𝑠 ∈ [0.5,1), 𝑓𝑠 < 2𝑓0, i per tant, el sistema treballa en 
submostreig. 

Anàlisi no lineal 
Per poder aconseguir una aproximació més acurada es realitza l’anàlisi considerant 
el sistema com un sistema dinàmic no lineal. Per obtenir els mapes característics 
dels diferents graus de llibertat d’un sistema dinàmic on cada estat representa un 
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punt considerarem els dos graus de llibertat que te un PDO, la posició i la velocitat 
del ressonador. 

Tal com s’ha comentat, el model massa-molla representa de forma acurada el 
comportament d’un ressonador, per aquest motiu partim de l’equació (2.11) per 
començar l’anàlisi matemàtica, sense realitzar aproximacions. 

x′′(t) + 2ρω0x′(t) + ω0
2x(t) =

F(t)
m

   ( 2.11 ) 

Amb condicions inicials: 

𝑥(0) = 0   𝑖   �̇�(0) =
𝐹
𝑚

 
 

  ( 2.12 ) 

Es resol l’equació diferencial tenint en compte les condicions inicials obtenint: 

𝐹(𝑡) = �
𝑥(𝑡) 𝑡 < 0

𝑥(𝑡) +
𝐹

𝑚𝜔0�1 − 𝜌2
𝑒−𝜌𝜛0𝑡sin �𝜔0𝑡�1 − 𝜌2� 𝑡 ≥ 0 

 

  ( 2.13 ) 

Si transformem l’equació anterior representada en el domini temporal al domini 
discret en funció de la posició (𝑥𝑛) i la velocitat (𝑣𝑛), obtenim: 

�
𝑥𝑛+1
𝑣𝑛+1� = 𝛼 �

𝑎11 𝑎12
𝑎21 𝑎22� �

𝑥𝑛
𝑣𝑛� ±

𝐹
𝑚
� 0
𝑞𝑛−𝐿

� 

 
  ( 2.14 ) 

On L representa el nombre de retards del llaç de realimentació i: 

𝛼 = 𝑒
−2 𝜌

�1−𝜌2
𝑓
 

 
  ( 2.15 ) 

𝑎11 = cos(2𝜋𝑓) +
𝜌

�1 − 𝜌2
sin(2𝜋𝑓) 

 
  ( 2.16 ) 

𝑎12 =
1

𝜔0�1 − 𝜌2
sin(2𝜋𝑓) 

 
  ( 2.17 ) 

𝑎21 = −
𝜔0

�1 − 𝜌2
sin(2𝜋𝑓) 

 
  ( 2.18 ) 

𝑎22 = cos(2𝜋𝑓) −
𝜌

�1 − 𝜌2
sin(2𝜋𝑓) 

 
  ( 2.19 ) 

Un cop representem la solució en el domini discret, si tenim en compte 𝑥0 i 𝑣0 com a 
condicions inicials i: 
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𝑓 =
𝑓0
𝑓𝑠
�1 − 𝜌2 𝑖 𝑞𝑛 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑛) 

 
  ( 2.20 ) 

Podem simplificar la notació utilitzant la representació en un pla complex com a : 

𝑢𝑛 = 𝑥𝑥 +
𝑗

�1 − 𝜌2
�𝜌𝑥𝑛 +

𝑣𝑛
𝜔0
� 

 
  ( 2.21 ) 

I obtenim l’evolució de l’equació: 

𝑢𝑛+1 = 𝛼𝑝𝑢𝑛 − 𝑗𝛿𝑞𝑛−𝐿 
   ( 2.22 ) 

On  𝑝 = 𝑒−𝑗2𝜋𝑓 , 𝑞𝑛 = 𝑠𝑖𝑔𝑛�ℜ(𝑢𝑛)�, 𝛿 = ± 𝐹
𝑚𝜔0�1−𝜌2

  i depèn del signe del llaç de 

realimentació, finalment 𝛼 és el factor de pèrdues. 

A continuació es mostren dos simulacions en el domini de temps discret. La 
il·lustració 2.3 representa la simulació sense pèrdues, on 𝜌 = 0. Tal com es pot 
observar, el sistema va creixent de forma infinita. 

 

Il·lustració 2.3 – Simulació en l’espai de fase per a ρ = 0 

En segona simulació, representada per la il·lustració 2.4, es mostra la mateixa 
evolució temporal però per a un coeficient de pèrdues 𝜌 = 0.05. En aquest cas es 
veu com el creixement tendeix a un cicle límit on s’igualen les pèrdues per 
fregament amb la força aplicada. 
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Il·lustració 2.4 – Simulació en l’espai de fase per a ρ = 0.05. 

En el cas del PDO els cicles límit on tendeixen les orbites son sempre estables. 

Seqüències 𝑺𝟑 𝒊 𝜮∆  
L’objectiu d’aquest apartat és relacionar les seqüències 𝑆3 i les produïdes per un 
modulador ΣΔ de primer ordre, així com l’obtenció d’una forma senzilla de conversió 
de l’una a l’altra. 

La tipologia de les seqüències de bits que tenim a la sortida del sistema PDO 
(il·lustració 2.1, senyal 𝑏𝑛) és coneguda com a seqüències 𝑆3 (Sign of Sampled 
Sinusoid), la qual representa el signe mostrejat d’un sinus. La il·lustració 2.5 mostra 
aquesta representació. 

Aquest fet es degut a que la sortida d’un ressonador és idealment un sinus. Si el 
factor de qualitat d’aquest ressonador és alt, les no linealitats afecten poc a la 
sortida i podem assimilar-la a un senyal sinusoïdal. Un cop passem aquest senyal 
per un comparador per identificar-ne el signe i la quantifiquem amb un bit, la sortida 
és una seqüència 𝑆3. 

Aquestes seqüències es poden escriure com a: 

𝑠(𝑛) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(sin (2𝜋𝑓𝑛 + 2𝜋𝜆)) 
   ( 2.23 ) 

On la freqüència de ressonància normalitzada 𝑓 ∈ [0,0.5) i 𝜆 ∈ [0,1).  
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Il·lustració 2.5 – Obtenció de seqüències 𝑺𝟑. 

Qualsevol seqüència generada amb la freqüència natural de ressonància 𝑓0 ∈ [0.5,1) 
i offset  𝜆0 ∈ [0,1) és idèntica a la generada amb una freqüència 〈1 − 𝑓0〉 i un offset 
〈0.5 − 𝜆0〉. Aquestes seqüències es poden representar com: 

𝑠(𝑛)
2

= 〈𝑛𝑓 − 0.5 + 𝜆〉 − 〈𝑛𝑓 + 𝜆〉 
 

  ( 2.24 ) 

Per altra banda, cal fer el mateix procés per les seqüències ΣΔ. Aquestes 
s’anomenen SD i son tipus: 

𝑏(𝑛) = 𝑥 + 〈(𝑛 − 1)𝑥 + 𝜆〉 − 〈𝑛𝑥 + 𝜆〉 
   ( 2.25 ) 

El Teorema 1, demostrat en [11], defineix que existeix una bijecció entre el conjunt 
de seqüències 𝑆3 i el conjunt de seqüències ΣΔ de primer ordre, la qual és: 

𝑠(𝑛) = �
1, 𝑖𝑓 〈𝑛

𝑥
2

+
𝜆
2
〉 ∈ [0,0.5)

−1, 𝑖𝑓 〈𝑛
𝑥
2

+
𝜆
2
〉 ∈ [0.5,1)

 

 

  ( 2.26 ) 

O bé: 

𝑠(𝑛) = �
−1, 𝑖𝑓 〈𝑛

𝑥
2

+
𝜆
2
〉 ∈ [0,0.5)

1, 𝑖𝑓 〈𝑛
𝑥
2

+
𝜆
2
〉 ∈ [0.5,1)

 

 

  ( 2.27 ) 

Així doncs, podem convertir seqüències ΣΔ a 𝑆3 i viceversa mitjançant les 
il·lustracions 2.6 i 2.7. 
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Aquest principi ens permet treure de forma immediata la freqüència d’oscil·lació del 
PDO a partir de la seqüència de bits de sortida del PDO sense necessitat de 
realitzar una FFT. D’altra banda, també ens permet un càlcul de la 𝑓𝐷 a temps real 
simplificant el sistema hardware. 

 

Il·lustració 2.6 – Circuit de conversió de seqüències 𝑺𝟑 a 𝚺𝚫 

 

Il·lustració 2.7 – Circuit de conversió de seqüències 𝚺𝚫 a 𝑺𝟑 

2.1.2 Sub-mostreig i realimentació 
El sistema PDO requereix mostrejar el senyal de sortida per tal de tractar-la en el 
llaç de realimentació digital. Normalment aquest aspecte sol limitar els sistemes, ja 
que segons el Teorema de Nyquist, la freqüència de mostreig ha de ser com a 
mínim el doble de la d’oscil·lació del MEMS. En cas contrari, es produeix el fenòmen 
conegut com aliasing. 

Satisfactòriament, en els sistemes PDO el compliment d’aquest teorema no és 
obligatori, i podem també treballar en la zona de sota mostreig. Observant la 
il·lustració 2.2 podem recordar les dues zones, la primera on 𝑓0/𝑓𝑠 ∈ (0,0.5] i el 
dispositiu treballa en sobre mostreig i la segona on 𝑓0/𝑓𝑠 ∈ [0.5,1) i estem en sota 
mostreig. El fet de poder treballar en la segona zona permet emprar el sistema en 
aplicacions que requereixin freqüències de mostreig elevades. 

Quan la freqüència del ressonador és superior a la freqüència de mostreig, la relació 
𝑓0/𝑓𝑠 > 1, això fa que caigui fora de les dues zones esmentades. En aquest cas es 
divideix l’eix horitzontal en subdivisions de 0.5 unitats. 

L’expressió següent permet calcular el valor de la freqüència d’oscil·lació digital en 
funció de la freqüència aparent: 

𝑓𝐷 = �

𝑟
2

+ 𝑓𝐷∗ 𝑠𝑖 𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙
𝑟 + 1

2
+ 𝑓𝐷∗ 𝑠𝑖 𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑎𝑟

   ( 2.28 ) 
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On 𝑓𝐷 és la freqüència digital d’oscil·lació i 𝑓𝐷∗ és la freqüència obtinguda del 
sistema. Per altra banda, el valor 𝑟 correspon al tram on es troba 𝑓0/𝑓𝑠. La il·lustració 
2.8 mostra una simulació de l’evolució de 𝑓0/𝑓𝑠 per a diferents trams 𝑟. 

 

Il·lustració 2.8 – Simulació de 𝒇𝟎/𝒇𝒔 en funció de 𝒇𝑫 per a diferents valors del paràmetre 𝒓. 

2.1.3 Llaç de realimentació i selecció de modes de vibració 
L’objectiu d’aquest apartat és explicar com podem seleccionar un mode de vibració 
del MEMS mitjançant la modificació del llaç de realimentació. 

Un mode de vibració és una freqüència on el dispositiu ressonador pot oscil·lar amb 
major facilitat. Aquesta depèn de varis paràmetres, entre ells, les característiques 
fixes del dispositiu i les condicions d’excitació. 

En la il·lustració 2.9 podem veure un escombrat freqüencial on els pics representen 
els punts en que el dispositiu adquireix major velocitat i el ressonador oscil·la.  

Per tal de facilitar la oscil·lació del dispositiu en un mode determinat disposem d’un 
dels altres avantatges del sistema PDO, la configuració del llaç de realimentació. Els 
dos principals paràmetres a configurar en aquesta realimentació són el signe del 
senyal de sortida i el nombre de retards en sèrie, paràmetres que es mostren a la 
il·lustració 1.2. 

En funció de la configuració del llaç cada mode de vibració entrarà en condició 
d’oscil·lació o de no oscil·lació. S’estableix mitjançant simulacions que l’efecte del 
canvi de signe i del canvi del nombre de retards divideixen l’eix 𝑓0/𝑓𝑠 en diferents 
zones tal com mostra la il·lustració 2.10. 
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Il·lustració 2.9 – Modes de vibració d’un MEMS termoelèctric. 

 

Il·lustració 2.10 – Efecte del signe i la cadena de retards en les zones d’oscil·lació (O) i no 
oscil·lació (A). 

En funció de la zona on caigui el mode de vibració, aquest serà propens a oscil·lar o 
a no oscil·lar. Modificant el signe i el nombre de retards podem doncs afavorir 
l’aparició d’un mode de vibració enfront altres. En definitiva, seleccionar-lo. 

2.2 Descripció dels dispositius 
En aquest apartat s’introdueix de forma breu les característiques principals dels 
dispositius utilitzats. 
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Cadascun dels dispositius ressonadors funciona mecànicament de forma similar, es 
tracta d’una superfície, normalment plana tipus biga volada, pont, membrana, ... la 
qual es fa oscil·lar mitjançant una excitació electrònica. La diferència entre 
dispositius recau doncs en el mètode utilitzat per l’actuació i sensat del moviment 
d’aquesta superfície.  

2.2.1 Piezoelèctrics 
Observem l’efecte piezoelèctric en un material ceràmic quan aquest queda polaritzat 
elèctricament en experimentar una tensió mecànica. (efecte piezoelèctric directe). 
L’efecte recíproc s’observa quan l’aplicació d’un camp elèctric dins el material 
n’indueix una deformació. L’excitació piezoelèctrica pot utilitzar-se per induir o 
detectar una deformació mecànica d’una estructura. En el cas d’una inducció 
(actuació) piezoelèctrica sobre una estructura suspesa, s’indueix una deflexió quan 
hi apliquem una diferència de voltatge. Quan la diferència de voltatge és alterna, 
l’estructura pot entrar en ressonància si la freqüència d’entrada s’ajusta a la 
freqüència natural de ressonància de l’estructura. En cas de sensat, si l’estructura 
piezoelèctrica suspesa experimenta una deflexió es genera un camp elèctric a 
través del material i, en conseqüència, es detecta una diferencia de voltatge. En 
particular, si l’estructura està ressonant, s’observa un canvi en l’amplitud i la fase de 
la impedància de material piezoelèctric a la freqüència de vibració. 

El comportament elèctric d’un ressonador piezoelèctric és equivalent al circuit 
elèctric d’un filtre Butterworth-Van Dyke, el qual està format per elements resistius, 
capacitius i inductius.  

La il·lustració 2.11(a) mostra el circuit equivalent d’una estructura formada per dues 
branques, la branca corresponent al moviment (per exemple un ressonador) la qual 
representen la part mecànica els elements 𝑅𝑚, 𝐿𝑚 i 𝐶𝑚; i en paral·lel la branca que 
en descriu el comportament elèctric (per exemple la capacitat estàtica d’un material 
piezoelèctric) representada pel condensador 𝐶𝑝. Aquest circuit està caracteritzat per 
una freqüència de ressonància en sèrie associada a 𝐿𝑚 i 𝐶𝑚 tal com mostra la 
següent equació: 

𝑓𝑠 ≈
1

2𝜋�𝐿𝑚𝐶𝑚
 

 
  ( 2.29 ) 

Si ara tenim en compte el paral·lel entre la branca 𝐶𝑝 i la branca 𝐿𝑚 i 𝐶𝑚 obtenim 
una freqüència associada en paral·lel: 

𝑓𝑝 ≈
1

2𝜋�𝐿𝑚
𝐶𝑚𝐶𝑝
𝐶𝑚+𝐶𝑝

 

 

  ( 2.30 ) 
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Il·lustració 2.11 – (a) Circuit equivalent de Butterworth-Van Dike. (b) Simulació de l’amplitud i 
la fase de la impedància a la freqüència de ressonància. 

Per altra banda, la il·lustració 2.11 (b) mostra una representació gràfica típica de 
l’amplitud i la fase del circuit equivalent Butterworth-Van Dike. El valor mínim i 
màxim de l’amplitud de la impedància s’observa quan la freqüència d’oscil·lació 
correspon a 𝑓𝑠 i 𝑓𝑝 respectivament. Tal com es pot observar en les equacions 
anteriors si 𝐶𝑚 ≪ 𝐶𝑝, 𝑓𝑠 esdevé molt similar a 𝑓𝑝 i per tant, els pics màxim i mínim 
d’amplitud d’impedància s’acosten l’un a l’altre. 

Com a dispositius piezoelèctric de referència s’agafen els Piezo-MUMPS descrits en 
[6], els quals han estat fabricats per MEMSCAP. La il·lustració 2.12 mostra en una 
imatge presa per microscopi els dispositius ja fabricats, aquests són bàsicament 
ponts volats, ponts volats amb una massa a la punta o membranes de diferents 
formes i mides. 

Per tal de saber-ne les seves característiques tan físiques com a nivell de 
freqüències de ressonància es pot consultar el document [6]. Allí es descriuen tan 
els valors teòrics dels modes i freqüències de ressonància obtinguts de les 
simulacions mitjançant Coventorware com els valors reals mesurats.  
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Il·lustració 2.12 – Imatge microscòpica dels dispositius Piezo-MUMPS. 

2.2.2 Termoelèctrics 
El principi de funcionament dels dispositius termoelèctrics és l’efecte Joule 
juntament amb l’efecte bimetàl·lic.  

La il·lustració 2.13 correspon a un dels MEMS fabricants en el Centre Nacional de 
Microelectrònica (CNM) de Bellaterra [3] mitjançant tecnologia de micromecanització 
de volum a partir de substrats BESOI (Bond Etching back Silicon On Isulator).  

 

Il·lustració 2.13 – Dispositiu MEMS termoelèctric en format de biga volada. 
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Es disposa de dues resistències (pins1-2 i 3-4) de la il·lustració 2.13 les quals 
s’escalfen en circular-hi corrent per efecte joule. La resistència està coberta per un 
material (òxid de silici) amb un coeficient de dilatació tèrmic diferent al de substrat 
(silici). D’aquesta forma s’aconsegueix el desitjat efecte bimetàl·lic, el qual es 
produeix quan s’uneixen dos materials amb coeficients diferents i se’ls aplica un 
canvi de temperatura. El resultat obtingut és una deformació de l’estructura seguint 
la forma d’un arc, tal com es mostra en la il·lustració 2.14. 

 

Il·lustració 2.14 – Efecte bimetàl·lic. 

On el radi que traça es pot calcular mitjançant l’equació: 

𝑟 =
2𝑒

3(𝑇2 − 𝑇1)(𝛼1 − 𝛼2)
 

 
  ( 2.31 ) 

Així doncs, el moviment del ressonador es basa en l’efecte anteriorment descrit. 
Aplicant polsos curts de la mateixa amplitud aconseguim eliminar el problema que 
representen les no linealitats dels oscil·ladors de gran senyal i s’aconsegueix fer 
ressonar el dispositiu algun dels seus modes de ressonància. 

Per detectar el moviment els dispositius disposen d’un pont de Wheatstone resistiu 
(pins 5-8) de la il·lustració 2.13, aquest pont consta de quatre resistències 
piezoresistives, les quals varien la seva resistivitat en funció de la deformació que 
experimenten. D’aquesta forma es pot extreure el signe del moviment del MEMS 
mitjançant un amplificador diferèncial i un comparador, per tal de realimentar el 
sistema de control del PDO. 

2.2.3 Electrostàtics 
La tercera tipologia de dispositius que descriurem són els electrostàtics. Aquests 
dispositius es basen en la força d’atracció que produeix la diferència de càrregues 
elèctriques aplicades en dos plans enfrontats.   

La il·lustració 2.15 mostra un esquema de la construcció típica d’un ressonador 
electrostàtic. El sistema és similar a un condensador pla, on entre una placa i el 
dielèctric hi ha una separació d’aire. La placa superior està fixada mecànicament al 
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dielèctric o al substrat mitjançant un element que es pot modelar com un moll amb 
pèrdues. 

 

Il·lustració 2.15 – Esquema d’un ressonador electrostàtic. 

Pel fet de tractar-se d’un sistema massa-moll amb pèrdues, aquest pot actuar com a 
ressonador si l’excitació és la correcta. Així doncs, en funció de la tensió aplicada 
entre els terminals del condensador la separació entre les plaques serà variable, i 
per tant, la capacitat també variarà. Mesurant aquesta capacitat es pot saber la 
posició relativa entre les plaques. 

Com a dispositiu de referència per aquesta tipologia s’utilitzen els MEMS 
desenvolupats per Daniel Fernandez en la seva Tesi Doctoral [12]. Aquests estan 
basats en la tecnologia Multi-User MEMS (MUMPS). En concret el procés utilitzat és 
POLY-MUMPS, basat en tres capes de polisilici que es fan servir com a material 
estructural i dues capes d’òxid de silici que es fan servir com a material sacrificat. El 
xip fabricat conté vàries estructures com la mostrada en la il·lustració 2.16. 

 

Il·lustració 2.16 – Captura mitjançant microscopi electrònic del ressonador electrostàtic 
desenvolupat per Daniel Fernández. 
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Aquesta estructura consta de quatre braços que suspenen una plataforma, la qual 
actuarà com a superfície movible del condensador. Així doncs, es pot veure que 
aquest MEMS es molt similar a l’esquema mostrat a la il·lustració 2.15. 
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 – Descripció VHDL de Capítol 3.
les interfícies i el seu hardware 

Tal com ja s’ha explicat en la introducció, per tal de poder interactuar amb els MEMS 
es necessita una interfície entre el dispositiu i un PC. En aquest apartat s’analitzen 
les dues interfícies utilitzades en el projecte. La primera gestiona els dispositius 
piezoelèctrics implementada en la placa de desenvolupament DE2 d’Altera 
juntament amb un placa d’adequació hardware, encara per desenvolupar. La 
segona gestiona el Picosat juntament amb el seu dispositiu termoelèctric. Finalment, 
també s’explica quines millores s’han realitzat en aquestes interfícies per tal de 
facilitar la interactuació amb el programa Java que s’ha de desenvolupar. 

3.1 Piezoelèctrics 
Aquests dispositius i la seva interfície són l’objectiu principal del projecte, per això 
se’n realitza un estudi detallat de la seva implementació en VHDL dins la placa DE2. 

3.1.1 Estat de l’art placa adequació hardware 
Tot i estar previst el seu desenvolupament, en el moment de la redacció d’aquest 
projecte encara s’està desenvolupant pla placa per adequar el dispositiu MEMS a la 
interfície DE2. Tal com descriu l’article [5] per tal d’excitar el MEMS es farà servir un 
DAC, per tan el programa a dissenyar haurà d’incloure la configuració d’aquest DAC 
a part dels altres paràmetres habituals d’un PDO, com la freqüència de mostreig, el 
signe i el nombre de retards de la cadena. 

3.1.2 Estat de l’art interfície DE2 
El punt de partida d’aquest apartat és la descripció VHDL mitjançant la interfície 
hardware DE2 d’Altera desenvolupada per Vaishnavi Ganesh [4]. Aquesta m’arriba a 
mi amb l’objectiu, tal i com s’ha explicat en la introducció, de realitzar un software 
que interactuï amb la placa DE2 per tal de gestionar-ne la configuració així com 
l’adquisició de dades. 

El codi implementat permet la comunicació via RS-232 per tal de poder enviar les 
comandes de configuració i rebre’n les dades. Aquesta està establerta per defecte a 
una velocitat de transmissió de 57600bps amb Start Bit i Stop bit.  

El format d’aquestes comandes es mostra en la il·lustració 3.1. Tal com s’aprecia, 
els 8 bits de cada comanda estan dividits en dues parts, els 4 bits més significatius 
rx_data[7:4] representen el que anomenarem a partir d’ara op_code, es a dir, el codi 
d’operació. Per altra banda, els 4 bits menys significatius rx_data[3:0] representen el 
valor dd_code, es a dir, les dades de cada operació. 
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idle idle 

start 
bit 

stop 
bit 

op_code 
[3:0] 

dd_code 
[3:0] 

 

Il·lustració 3.1 – Format de la comunicació RS-232 entre la DE2 i el PC 

La taula 3.1 mostra el llistat de comandes a fer servir per comunicar-se amb la placa 
DE2. També mostra una breu descripció així com el valor per defecte que pren cada 
dada (default values). 

 rx_data   
 4 MSB 4 LSB   

op description op_code dd_code dd description dd default 

stop pdo 0 
0 default values   

others preset values   
set number of delays 1 3..0bits number of delays x"0" 

set pdo sign 2 
0 not inverted 

"0" 
others inverted 

set pdo run mode 3 
0 send data = no 

"0" 
others send data = yes 

set 1st nibble of sampling freq 4 3..0bits 15..12 sampling freq x"0" 
set 2nd nibble of sampling freq 5 3..0bits 11..8 sampling freq x"1" 
set 3rd nibble of sampling freq 6 3..0bits 7..4 sampling freq x"F" 
set 4th nibble of sampling freq 7 3..0bits 3..0 sampling freq x"4" 

available op 8 0 Send - 
available op 9 x x - 

set 1st nibble of dac min value A 3..0bits 7..4 dac_min x"0" 
set 2nd nibble of dac min value B 3..0bits 3..0 dac_min x"0" 

set 3 MSB of dac step size C 
2..0bits 6..4 dac_step "000" 

4 bit avaliable bit - 
set 4 LSB of dac step size D 3..0bits 3..0 dac_step x"2" 

set 3 MSB of dac max steps E 
2..0bits 6..4 dac_max "111" 

4 bit avaliable bit - 
set 4 LSB of dac max steps F 3..0bits 3..0 dac_max x"F" 

Taula 3.1 – Codificació de les comandes de comunicació RS-232 amb la interfície DE2. 

La gestió i control d’aquestes comandes es realitza a través del bloc pdo_control, 
veure il·lustració 3.2, el qual s’encarrega de desxifrar cada opció i assignar el valor 
de la dada a la variable corresponent. Aquestes dades de configuració entren dins el 
bucle del PDO o pdo_loop i aquest s’encarrega de gestionar el MEMS i extreure’n la 
freqüència d’oscil·lació. 
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Il·lustració 3.2 – diagrama de blocs de la descripció VHDL inicial. 

Per altra banda, les dades rebudes que representen la freqüència d’oscil·lació tenen 
un format de 16 bits i són enviades pel port RS-232 en dos bytes mitjançant el bloc 
txrx_v1, primer el byte més significatiu i posteriorment el menys, aquesta partició la 
realitza el bloc tx_control, així com la comunicació amb el bloc pdo_loop. El format 
d’aquestes dades és el que es mostra en la il·lustració 3.3, on B0 representa el bit 
de menor pes i el B15 el de major pes. 

 

start 
bit 

start 
bit 

B15          ...          B8 B7          ...            B0 

 

Il·lustració 3.3 – Format de les dades enviades per la placa DE2. 

Actualment, tal com s’ha comentat, no està desenvolupada la interfície entre la DE2 
i el MEMS, així doncs, per tal de poder fer proves amb la implementació VHDL es 
disposa d’un últim bloc anomenat test_pattern, el qual ens permet simular el 
dispositiu de forma senzilla i així poder validar que tot funciona correctament. 

Aquest model simplificat de MEMS genera un tira de bits que representa la sortida 
del quantificador d’un bit (comparador) que hi hauria a la sortida del ressonador. La 
freqüència d’aquest senyal generada és obtinguda per la divisió del doble de la 
freqüència de mostreig entre M+1 cada dos cicles de rellotge. El valor de M varia en 
funció de la posició dels interruptors SW0 i SW1 de la placa DE2. La taula 3.2 
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mostra la freqüència digital generada. Aquesta freqüència digital és la que en un cas 
real seria la sortida del MEMS i actuaria de realimentació del PDO. 

SW1 SW0 M fd 
0 0 4 2fs/5 
0 1 8 2fs/9 
1 0 16 2fs/17 
1 1 20 2fs/21 

Taula 3.2 – Freqüència generada pel mòdul test_pattern en funció dels interruptors SW1 i SW2. 

En la il·lustració 3.4 es mostra un exemple de comunicació entre el PC i la placa 
DE2 mitjançant el programa Terminal.exe [21]. 

 
Il·lustració 3.4 – Exemple de comunicació entre DE2 i PC mitjançant RS-232. 

Després de connectar el PC a la placa DE2 mitjançant el port RS-232 enviem la 
comanda 0x31 que vol dir “arrenca el PDO i envia les dades” pel port sèrie. En 
aquest instant comencem a rebre les dades, mentrestant canviem la posició dels 
interruptors SW1 i SW0 passant per les 4 possibilitats representades en la figura 
pels 4 colors tal com mostra la taula 3.2. Finalment s’envia la comanda 0x00 la qual 
implica “parar el PDO i restaurar els valors per defecte”. 
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3.1.3 Noves aportacions interfície DE2 
A l’analitzar el codi anterior s’arriba a la conclusió que és interessant implementar 
una altra opció a la llista de comandes. Gràcies a haver-hi op_code disponibles 
s’opta per modificar la llista de comandes i afegir-hi la opció d’enviar pel port RS-232 
la configuració interna tal com mostra la taula 3.3.  

 rx_data   
 4 MSB 4 LSB   

op description op_code dd_code dd description dd default 

stop pdo 0 
0 default values   

others preset values   
set number of delays 1 3..0bits number of delays x"0" 

set pdo sign 2 
0 not inverted 

"0" 
others inverted 

set pdo run mode 3 
0 send data = no 

"0" 
others send data = yes 

set 1st nibble of sampling freq 4 3..0bits 15..12 sampling freq x"0" 
set 2nd nibble of sampling freq 5 3..0bits 11..8 sampling freq x"1" 
set 3rd nibble of sampling freq 6 3..0bits 7..4 sampling freq x"F" 
set 4th nibble of sampling freq 7 3..0bits 3..0 sampling freq x"4" 

receive configuration 8 
0 Send 

- 
others avaliable bits 

available op 9 x x - 
set 1st nibble of dac min value A 3..0bits 7..4 dac_min x"0" 
set 2nd nibble of dac min value B 3..0bits 3..0 dac_min x"0" 

set 3 MSB of dac step size C 
2..0bits 6..4 dac_step "000" 

4 bit avaliable bit - 
set 4 LSB of dac step size D 3..0bits 3..0 dac_step x"2" 

set 3 MSB of dac max steps E 
2..0bits 6..4 dac_max "111" 

4 bit avaliable bit - 
set 4 LSB of dac max steps F 3..0bits 3..0 dac_max x"F" 

Taula 3.3 – Codificació de les comandes de comunicació RS-232 amb la interfície DE2 amb la 
nova comanda receive configuration. 

Aquesta nova incorporació resol dos problemes. El primer és que obtenim una major 
redundància i control de les comunicacions entre la DE2 i el PC, podent demanar 
quan es cregui necessari la configuració interna i així poder validar-la. 

El segon problema que resol és facilitar el fer assajos amb el dispositiu pel fet de 
poder saber sempre que es vulgui com està configurat el PDO i el MEMS. 

Per implementar aquesta opció primer es modifica el bloc pdo_control per tal de que 
entengui la nova comanda i actuï en conseqüència. Aquest bloc genera l’ordre 
representada pel senyal send_config_end que indica al bloc tx_config_control que 
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s’ha d’anar enviant un per un els paràmetres de configuració. L’esquema amb els 
nous blocs i les modificacions es mostra a la il·lustració 3.5. 

 
 

Il·lustració 3.5 – Esquema de blocs de la descripció VHDL amb la modificació d’enviar la 
configuració interna. 

Per facilitar-ne la implementació s’opta per utilitzar el mateix bloc de transmissió 
txrx_v1. Així doncs, per tal de poder atacar el bloc de transmissió, es descriu un 
multiplexor mux_tx que permet enviar les dades de sortida del PDO o els 
paràmetres de configuració en funció de l’ordre enviada des del PC. En la il·lustració 
3.6 es mostra una simulació mitjançant el programa Terminal.exe del correcte 
funcionament de l’ opció d’enviar la configuració.  
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Il·lustració 3.6 – exemple de recepció de la configuració interna del PDO. 

Podem veure que a l’enviar la dada 0x80, la qual indica que la placa DE2 enviï la 
configuració del sistema, aquesta respon amb la configuració interna del PDO i el 
DAC. 

La següent taula mostra el format de la informació enviada pel sistema PDO.  

- Signe del PDO   0x00 
- Retards del PDO   0x00 
- Freqüència de mostreig  0xF4 
- DAC min value  0x00 
- DAC max steps  0x7F 
- DAC step size  0x02 

Taula 3.4 – Format d’enviament de la configuració interna del PDO 

Veiem clarament que la informació rebuda correspon a la configuració per defecte 
interna del PDO. 

 

 

 

 

 
 



48  Capítol 3 – Descripció VHDL de les interfícies i el seu hardware 

 

    

3.2 Picosat 
Tal com s’explica a la introducció, els dispositius termoelèctrics seran els utilitzats 
per a realitzar la part experimental del projecte. Per aquest motiu es descriu també 
la interfície escollida. 

Com a segona opció d’interfície entre el MEMS i el PC s’utilitzarà la mostrada en la 
il·lustració 3.7, aquesta és una petita placa pensada per integrar en un satèl·lit 
(CubeSat) i que consta d’un MEMS ressonador que servirà per monitoritzar la 
degradació dels materials deguda a l’oxigen atòmic que es troba a l’espai.  

L’experiment consisteix en dipositar un material especialment sensible a l’oxigen 
atòmic, en aquest cas el pentacé (𝐶22𝐻14), sobre el pont volat del ressonador. Degut 
a que la freqüència d’oscil·lació depèn de la massa, analitzant la variació de la 
freqüència d’oscil·lació sabrem l’estat de degradació del material.  

 

Il·lustració 3.7 – MEMS termoelèctric amb la seva interfície per incorporar al satèl·lit CubeSat. 

Aquest és un dispositiu de disseny minimalista pel fet d’anar integrat en un satel·lit 
on el consum i les dimensions són especialment restrictives. Pel que fa a la part de 
comunicacions també s’ha hagut de simplificar el màxim possible utilitzant una 
comunicació sèrie. La implementació bàsica en diagrama de blocs es mostra a la 
il·lustració 3.8. 

També podem observar els senyals que l’interconnecten amb la resta del sistema 
del CubeSat: les línies d’alimentació (5V, 3.3V i GND) i dos senyals, RX i TX, per 
comunicar-se via RS-232. El connector JTAG s’utilitza abans de la missió només per 
programar el CPLD que controla el subsistema. Cal notar que els senyals RX i TX 
són a nivell TTL per tan caldrà d’una interfície molt senzilla que adapti aquests 
nivells als del port RS-232, per exemple mitjançant un xip tipus MAX232. 
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GND 

CPLD 

VCC_18 CLK_20 

RX 

TX 

TCK, TDI, TCS TDO 

CMP_IN 

PULSE 

JTAG 

MEMS 

AMP_CONF 

OSC DC/DC 

VCC_33 

VCC_5 

VCC_33, GND 

RS-232 

JTAG header 

MEMS board 

 

Il·lustració 3.8 – Diagrama de blocs de la placa de la il·lustració 3.7. 

El programa a realitzar s’haurà de comunicar mitjançant el port de comunicacions 
RS-232 amb aquesta placa. Després d’analitzar la descripció VHDL del CPLD es 
poden definir dos blocs principals, l’estructura bàsica dels quals es mostra a la 
il·lustració 3.9. 

 
Il·lustració 3.9 – Estructura básica de la descripció VHDL del PDO. 

El primer bloc anomenat txrx_new2 s’encarrega de gestionar el protocol RS-232, tan 
la de transmissió de dades com la de recepció de comandes. Aquest funciona a una 
velocitat de transmissió de 9600bps, en un format de dades de 8 bits sense bit de 
paritat i amb un bit de start i un bit de stop.  
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La taula 3.10 mostra la llista de comandes que es descriuen al bloc controlpdo_fin, 
aquestes permeten la configuració dels paràmetres del PDO així com la configuració 
del guany de l’amplificador i l’amplada del pols per tal de poder atacar el MEMS amb 
més o menys energia. També permet parar i arrencar el PDO.  

rx_data [7:0] 
op description op_code[2:0] dd_code[4] dd_code[3:0) 

NOP 000 x x 
Set_Del 001 Sign Number_Delays 
Set_fsH 010 x Samp_freq_high 
Set_fsL 011 x Samp_freq_low 
Set_ΔtH 100 x Pulse_width_high 
Set_ΔtL 101 x Pulse_width_low 

Stop_PDO 110 x Amplif_bits 
Start_PDO 111 x x 

Il·lustració 3.10 – Llistat de comandes per interactuar amb la interfície mitjançant un port RS-
232. 

El format d’aquestes comandes és el que es mostra a la il·lustració 3.11, tal com 
s’aprecia, els 8 bits de cada comanda estan dividits en dos parts, els 3 bits més 
significatius rx_data[7:5] representen el que anomenarem a partir d’ara op_code, on 
“op” significa operació, es a dir, el codi d’operació. Per altra banda, els 5 bits menys 
significatius rx_data[4:0] representen el valor dd_code, on “dd” significa dades, es a 
dir les dades de cada operació. 

 

idle idle 

start 
bit 

stop 
bit 

op_code 
[2:0] 

dd_code 
[4:0]  

Il·lustració 3.11 – Format de les comandes de comunicació amb la interfície. 

Finalment, tenim el bloc pdo_fin instanciat dins el bloc controlpdo_fin, el qual 
s’encarrega de tota la gestió del PDO així com d’extreure la freqüència d’oscil·lació 
del MEMS i enviar-la al bloc txrx_new2, per tal de ser llegida mitjançant el port RS-
232. Aquestes dades tenen un format de 16 bits enviat en dues parts de 8 bits tal 
com mostra la il·lustració 3.12 

 

start 
bit 

start 
bit 

B0          ...            B7 B8          ...           B15 

 

Il·lustració 3.12 – Format de les dades rebudes pel port RS-232. 
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 – Programes JAVA Capítol 4.
En aquest capítol es descriu el gruix del projecte, explicant quines consideracions 
s’han tingut en compte a l’hora d’estructurar i realitzar el programa per a PC així 
com les seves principals característiques d’implementació. 

 El capítol es divideix en dos grans programes, el primer o anomenat mode consola 
que serveix com a introducció al llenguatge i als reptes a afrontar; i el segon o 
anomenat programa gràfic el qual és l’execució final desitjada en un format més 
visual. 

4.1 Programa inicial mode consola 
Per tal d’assolir l’objectiu final del projecte és decideix fer un programa pilot, el qual 
s’executa en mode consola i que ajuda a depurar la part de comunicació entre la 
DE2 i el PC, així com poder entendre millor el llenguatge de programació Java. 

Per poder-ho simplificar encara més, aquest programa sols serà compatible amb la 
versió inicial del VHDL dels MEMS piezoelèctrics i la placa DE2. 

4.1.1 Consideracions prèvies 
Es vol un programa bàsic, que resolgui de forma senzilla les principals necessitats 
de comunicació i configuració entre un PC i la placa DE2 d’Altera. En resum, el que 
interessa tal com ja s’ha explicat en la introducció, es evitar a l’usuari final haver de 
conèixer tota la casuística, programació i instruccions de comunicació del codi 
VHDL. 

Així doncs, l’usuari ha de poder engegar i parar el PDO, decidir si vol rebre dades o 
no del mateix i guardar aquestes en un fitxer. Per altra banda ha de poder configurar 
els paràmetres de funcionament del PDO i d’actuació del sensor, com per exemple 
la freqüència de mostreig o en el cas dels piezoelèctrics la configuració del DAC. 

En paral·lel a aquestes necessitats, apareix la gestió del la comunicació amb el port 
sèrie. Per tal de facilitar-ho es vol que l’usuari final pugui detectar els ports sèries 
disponibles, triar a quin es vol connectar i configurar-lo en cas convenient de forma 
senzilla. Finalment, també cal l’emmagatzematge de les dades rebudes des del 
dispositiu per tal de poder-les tractar posteriorment.  

Al resoldre’s aquests punts s’aconseguirà un major coneixement en Java, i el fet de 
que el nucli del programa funciona correctament implica que pot afrontar-se el 
desenvolupament gràfic amb més garanties d’èxit, el qual s’explica a l’apartat 3.2. 
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4.1.2 Implementació 
Per tal de poder resoldre satisfactòriament les necessitats anteriorment descrites, es 
decideix que el programa ha de tenir 3 blocs d’operacions principals:  

- Engegar i parar el PDO 
- Configuració dels paràmetres del PDO 
- Configuració del port sèrie  

Juntament amb aquests blocs, també ha de resoldre de forma correcta els següents 
obstacles associats: 

- Gestió de fitxers 
- Recepció de dades port sèrie de forma simultània a l’execució del programa 
- Control d’errors 

La intenció d’aquest apartat no és explicar el codi punt per punt, ja que seria 
extremadament carregós. Aquesta informació és pot trobar a l’Annex on es pot 
consultar el codi font detalladament comentat i estructurat. El que s’hi s’explica a 
continuació són els punts que es creuen més significatius del programa, així com la 
seva resolució. 

El primer problema que és planteja a l’hora de començar el programa en Java és la 
decisió de quin entorn de programació utilitzar. Després de vàries cerques, 
NetBeans i Eclipse són les dues opcions més habituals, totes dues de programari 
lliure i amb potència suficient per dur a terme les necessitats. Finalment s’escull 
Eclipse [22] degut a l’existència d’uns tutorials molt bons [14] així com perquè 
l’entorn és més similar als programes utilitzats habitualment. 

Un cop escollit l’entorn de programació, fets els tutorials i introduïts al llenguatge de 
programació es defineix l’estructura principal d’implementació que consta de dues 
màquines d’estats, on en funció de les entrades de teclat, anem d’un estat a l’altre. 
En paral·lel corre un Thread encarregat de la recepció de dades del port sèrie i la 
gestió dels fitxers. 

Aquesta estructura, tot i ser carregosa de codi pel fet d’haver d’escriure tots els 
menús, permet poder implementar de forma relativament senzilla qualsevol millora 
que pugui sorgir, ja que s’ha de tenir en compte que és un programa per tal 
d’aprendre i també per a poder definir millor les necessitats finals de l’usuari. 

A continuació es mostra la il·lustració 4.1 la qual esquematitza les principals parts 
del codi i que ajudarà a entendre les explicacions que venen a continuació de forma 
més visual. 
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Il·lustració 4.1 – Diagrama d’implementació del codi en format consola. 

El funcionament del codi gira en funció de la classe UserSelection.java que consta 
de les variables action i option. La variable option indica en cada moment el menú 
que s’ha de mostrar per pantalla; per altra banda, la variable action indica l’acció que 
el software ha de realitzar. Gràcies a aquesta diferenciació podem tractar els menús 
i les accions a realitzar de forma independent.  

Aquestes dues variables venen determinades per l’elecció de l’usuari en cada menú 
que se li presenta. Dins la classe Menus.java podem veure com es tracta en cada 
cas l’elecció de l’usuari, així com tots els menús i les seves opcions. 

La classe RunProgram.java, on està ubicat el main(), consta d’una màquina d’estats 
comandada per a la variable option, on s’adreça sempre el menú que s’ha de 
mostrar per pantalla. Per altra banda, tenim una altra màquina d’estats que en funció 
action realitza les accions pertinents, com guardar en un arxiu, rebre dades, ... 
Aquestes accions es poden separar en tres grans blocs: configuració i funcionament 
del PDO, control d’errors i recepció i emmagatzematge de les dades. 

Per una banda, tenim les accions que impliquen directament al funcionament i 
configuració del PDO, aquestes estan descrites a la classe Pdo.java i per tal de 
donar suport a aquesta llibreria a l’hora de convertir els valors entrats per l’usuari en 
les comandes a enviar pel port sèrie s’ha creat la classe ToHexConversion.java. 

Altrament és necessari un control d’errors de l’entrada de l’usuari, el qual es realitza 
mitjançant la classe ErrorControl.java. 
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Finalment per tal de tractar les dades rebudes de la placa DE2 apareix la necessitat 
de poder-ho fer independentment del flux del programa principal, no seria 
imprescindible en el format de programa en mode consola però si que ho serà quan 
es realitzi el programa en format gràfic. Per aquest motiu es decideix afrontar i 
resoldre ja en aquest apartat el fet de com realitzar un “programa” paral·lel al 
principal que s’encarregui de la recepció i emmagatzematge de les dades. 

La solució escollida és utilitzar un thread. En Java, un thread o fil d’execució és una 
part de codi que s’executa al mateix temps que el programa principal. Aquesta 
propietat ens permet tenir una part del codi sempre pendent del bus de 
comunicacions, mentre el programa principal continua corrent i interactuant amb 
l’usuari. 

La classe ThreadReading.java implementa el thread que s’encarrega de la recepció 
de les dades i juntament amb la classe FileManagement.java també gestiona el fet 
de guardar en un fitxer les dades rebudes, l’hora i la data per tal de poder tenir una 
certa traçabilitat. 

Bloc de comunicació RS-232 
A l’hora de buscar informació per tal de realitzar la comunicació RS-232 entre el PC i 
la placa DE2 ens trobem que Oracle ha deixat de donar suport al mòdul The Java 
Communications API o el que és el mateix, a la llibreria javax.comm. Aquesta era 
l’encarregada d’oferir l’accés entre les aplicacions Java i el port RS-232.  

Per sort, no hem estat els primers en trobar-nos en aquest problema i s’opta per la 
utilització de llibreries externes a Oracle, desenvolupades per tercers. S’escull la 
solució aportada per Gyovinet [17] la qual disposa d’un cert material de suport i les 
funcions necessàries per gestionar dades en format hexadecimal gràcies al seu 
enfoc eminentment electrònic del desenvolupador.  

Juntament amb les funcions implementades en la classe SerialCom.java, ens dóna 
un control suficientment a baix nivell del port RS-232 per tal de realitzar totes les 
operacions desitjades, tals com rebre i enviar bytes. 

4.1.3 Verificació 
Aquest apartat vol mostrar de forma sintètica el correcte funcionament del programa. 
Com és lògic, és impossible mostrar tota la casuística de funcionament; i, per tant, 
s’escullen tres exemples que siguin representatius. 

Validació del control d’errors 
Tal com ja s’ha comentat, la classe ErrorControl.java s’encarrega del control d’errors 
degut a la decisió incorrecta de l’usuari a l’hora d’entrar dades pel teclat, ja sigui 
degut a una mala selecció de les opcions o a un valor de configuració fora del rang 
permès. 
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En la il·lustració 4.2 podem veure dos exemples d’aquest control d’errors, si entrem 
un valor incorrecte el programa respon adequadament, el mateix programa ofereix 
una ajuda per saber els valors possibles que es poden entrar. 

 

Il·lustració 4.2 – Exemples del control d’errors del programa en format consola. 

Exemple de comunicació RS-232 
Per tal de verificar la correcta comunicació amb el port RS-232 utilitzarem el sniffer 
de codi lliure Serial Port Monitor [20] el qual ens permet veure a temps real la 
transmissió de dades. 
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L’objectiu és arrencar el PDO i parar-lo mitjançant el programa de consola i veure 
que les dades enviades i rebudes corresponen amb les de la il·lustració 3.4 de 
l’apartat 3.2.1. Així doncs la il·lustració 4.3 mostra la seqüència de comunicació 
entre el PC i la DE2 generat pel programa consola desenvolupat i monitoritzat pel 
Serial Port Monitor. 

 
Il·lustració 4.3 – Captura mitjançant el Serial Port Monitor de la comunicació RS-232 entre el 

programa consola i la DE2. 

Com es pot observar els resultats enviats i rebuts corresponen als desitjats, així 
doncs veiem que la comunicació entre la placa DE2 i el programa consola funciona 
correctament. 

Generació de fitxers i funcionament del thread 
El sistema de generació de fitxers en el funcionament del thread es verifica 
mitjançant el mateix exemple que en l’apartat anterior. En la figura ja s’ha mostrat 
quines dades rebem pel port sèrie si arranquem el PDO. En aquest cas el que es vol 
mostrar és que el programa continua funcionant correctament i que aquest genera 
un fitxer on s’hi guarden les dades rebudes.  

La il·lustració 4.4 mostra el contingut del fitxer. També es pot veure que s’hi guarda 
l’hora i data de l’assaig i així com l’estat en que el programa ha sortit. 
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Il·lustració 4.4 – Exemple de fitxer de dades generat pel programa consola 

 

4.2 Programa final mode gràfic 
El programa que es descriu a continuació ha suposat la part més important del 
treball. Implementa la gestió dels dispositius Piezoelèctrics i el del Picosat en format 
gràfic. També queda preparat per tal d’implementar-ne la resta de forma senzilla i 
estructurada. D’aquesta manera queda cobert un elevat percentatge dels objectius 
marcats. 

Explicar en un document el procés de disseny, implementació i funcionament d’un 
programa és carregós pel lector, per això s’intenta fer un breu resum on es mostri la 
feina feta i l’estructura general sense entrar massa a fons en tots els apartats, 
funcions i classes. Si és desitja una informació més completa a l’annex s’adjunta 
una documentació complementària creada especialment pel qui requereixi 
d’entendre’n el funcionament més intern, ja sigui per realitzar alguna modificació de 
la part existent o bé per tal d’implementar els dispositius que manquen. En aquest 
annex s’hi pot trobar un resum de com instal·lar-lo, i la descripció detallada de les 
funcions en un codi font àmpliament comentat. 
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Primerament en l’apartat de consideracions prèvies s’introdueixen alguns conceptes 
importants utilitzats a l’hora de plantejar la programació. Posteriorment s’explica de 
forma breu l’estructura i implementació del codi. Finalment es mostra alguns 
procediments realitzats per tal de verificar que tot funciona correctament. 

4.2.1 Consideracions prèvies 
Com a consideracions prèvies s’expliquen breument tres dels problemes que 
s’hauran d’afrontar en el desenvolupament del programa. Primerament es fa una 
introducció al motor gràfic utilitzat. A continuació s’explica com millorar la 
comunicació RS-232 mitjançant l’ús d’interrupcions. Finalment s’introdueixen les 
classes Java utilitzades per tal de representar gràficament dades. 

AWT i Swing 
Per tal de realitzar un programa en format gràfic, es a dir en format finestres, menús, 
botons ..., s’utilitzaran les eines de desenvolupament AWT (Abstract Window 
Toolkit) i la seva evolució Swing que formen part de les Sun Microsystems Java 
Foundation Classes (JFC), les quals permeten una construcció d’interfícies 
gràfiques en Java independentment del sistema operatiu i suficientment potents per 
gestionar les necessitats del programa a desenvolupar. 

Els principals elements o classes que s’utilitzen en el programa es descriuen a 
continuació. 

JFrame: un frame o marc es una finestra del més alt nivell amb frontera i títol. La 
grandària del quadre inclou qualsevol àrea assignada a la frontera, aquest quadre, 
el qual s’implementa com una instància de la classe JFrame, es una finestra que té 
diferents decoracions, tals com contorn i títol També suporta botons que tanquen o 
minimitzen la finestra. 

JPanel: Aquesta classe proporciona un contenidor d’us general per a components 
lleugers. 

CardLayout: es tracta d’un objecte el qual gestiona el layout d’un contenidor. Tracta 
els objectes com una tarja, de les quals sols una es visible al mateix temps, i el 
contenidor actua com una pila de targes. Aquestes poden ser mostrades en funció 
de les necessitats. 

ButtonPanel: Es un panell (JPanel) especialitzat per a contenir botons. 

FormLayout: es tracta d’un gestor de layouts poderós, flexible i precís de propòsit 
general. Alinea els components vertical i horitzontalment en una reixeta rectangular 
dinàmica, on cada component pot ocupar una o més cel·les. 

Aquests elements propis del les classes AWT i Swing s’utilitzen per tal de donar un 
aspecte visual habitual dels programes en format gràfic.  
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Nova classe RS-232 
Després d’analitzar i testejar a fons el programa de consola ens trobem amb un 
problema força complicat de detectar i encara més de solucionar referent a la 
comunicació RS-232. Les classes Giovynet, fins ara utilitzades en la gestió del port 
sèrie, presenten un problema a l’hora de rebre les dades de la placa DE2. 

Les classes desenvolupades per Giovynet són principalment pensades per a la 
comunicació ascii, aquest fet implica que la classe no és capaç de diferenciar entre 
la recepció de null, el qual implica que no hi ha res al bus, o la recepció d’un valor 
0x00, el qual implicaria l’enviament de la dada 0x00 en format hexadecimal. Aquest 
fet es degut a que en ascii el caràcter null correspon al valor en hexadecimal 0x00. 

Després de consultar aquest problema amb el desenvolupador de la llibreria 
comenta que és tal com està pensada i que ell no ho canviarà, ja que és pel que va 
ser dissenyada. El fet de que sigui una llibreria precompilada implica que no la 
podem modificar per tal que detecti aquesta excepció. Així doncs es plantegen dues 
opcions, o canviar el format de transmissió de dades dels dispositius o buscar una 
solució que permeti la gestió en hexadecimal del port RS-232. 

Degut a que la descripció VHDL ja està desenvolupada pels dispositius 
piezoelèctrics i els termoelèctrics (Picosat), s’opta per cercar de nou una classe que 
permeti aquesta gestió. Cosa que no ha resultat massa fàcil, degut al que  ja s’ha 
comentat anteriorment, que Java ha deixat de donar suport a les comunicacions en 
format sèrie. 

La solució que ofereix Mfizz Inc [19] s’agafa com a alternativa a Giovynet. Aquesta 
classe gestiona el port RS-232 en forma d’interrupcions, en lloc de la consulta en 
format de bucle necessària en la classe anterior. Això facilita la forma d’entendre el 
codi, ja que s’executa la comanda de recepció cada vegada que una dada es 
enviada per l’emissor. També disposa de la llibreria amb suport per a sistemes de 
32 i 64 bits tan per Windows, Linux com per iOS. Fet que dóna una llibertat total de 
portabilitat, i és important ja que Java presenta la virtut de no dependre del sistema 
operatiu, però la gestió del port de comunicacions RS-232 si que en depèn. Així 
doncs aquestes classes han d’estar adaptades als diversos sistemes operatius i 
disposar de les llibreries corresponents, per exemple *.dll en Windows. 

Cal dir que la classe RXTX.jav de Mfizz és de més baix nivell i que deixa major 
llibertat al programador. Aquest fet és avantatjós al tractar dades en hexadecimal, 
però a la vegada implica un major esforç de programació i adaptació. Com es veurà 
en l’apartat de verificació el funcionament ara si que és el desitjat i podem solucionar 
el problema plantejat. 
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Gràfics Bake Sale 
Una forma senzilla de veure l’estabilitat de la freqüència d’oscil·lació del dispositiu 
així com el seu valor és representar-ho en funció del temps. Aquest tipus de gràfica 
dóna un visió ràpida del valor de la freqüència d’oscil·lació, però el que és encara 
més important és la seva estabilitat. Aquest fet ajuda a saber si el mode d’oscil·lació 
del MEMS és més o menys ideal. 

Per aquest motiu s’opta per buscar una classe que ens permeti generar una gràfica 
en funció de temps. S’escull el projecte Bake Sale de la casa Sourceforge [18], el 
qual ens ofereix unes classes bàsiques de codi obert, les quals modificades de 
forma pertinent aconsegueixen una representació gràfica del que es desitja. 

La il·lustració 4.5 mostra les possibilitats que ofereix aquesta classe mitjançant uns 
gràfics realitzats pel desenvolupador Sourceforge. Tot i això cal comentar que és 
una classe força personalitzable la qual requereix la modificació de molt del seu codi 
per tal d’aconseguir qualsevol gràfic, ja que fins i tot presenta algun bug a l’hora 
d’actualitzar el gràfic que s’ha solucionat.  

 
Il·lustració 4.5 – Exemples de les possibilitats de la classe Bake Sale. 

A l’apartat de verificació és veu un exemple de com queda la implementació 
realitzada per al projecte del gràfic que mostra l’evolució  temporal de la freqüència 
d’oscil·lació del MEMS. 

4.2.2 Implementació 
Una vegada introduïts els conceptes més utilitzats així com les principals classes 
externes és necessari explicar com està fet el programa. Per aquest motiu es 
divideix aquest apartat d’implementació en cinc subapartats. Primerament s’explica 
l’estructura general plantejada per a resoldre el programa i posteriorment en altres 
quatre subapartats s’argumenta la implementació de les parts més importants de 
l’estructura. 

Estructura 
El primer pas a realitzar és definir l’estructura visual que tindrà el programa. La idea 
és realitzar un JFrame principal, el qual contingui un JPanel -buttonPanel- amb uns 
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botons de navegació fixes a la part inferior; mentre que a la part superior hi hagi un 
altre JPanel del tipus CardLayout on les 5 targes d’aquest estiguin lincades als 5 
botons; i per altra banda, que el contingut d’aquestes 5 targes sigui dinàmic en 
funció del dispositiu MEMS seleccionat en un desplegable de la primera tarja. 

Explicat d’aquesta forma resulta una mica embolicat, segurament s’entén millor 
mirant la il·lustració 4.6 la qual mostra un diagrama de l’estructura a desenvolupar. 

 
Il·lustració 4.6 – Diagrama del programa a realitzar. 

Així doncs podem veure que disposem de cinc botons, aquests criden a cinc 
pantalles diferents, les quals seran diferents per a cada dispositiu a excepció de la 
primera. La pantalla MEMS Type Selection ens servirà per tal de seleccionar el tipus 
de dispositiu amb el qual volem treballar. Per altra banda, la pantalla COM 
Configuration permetrà la configuració de tots els paràmetres del port de 
comunicacions sèrie RS-232. Els paràmetres de configuració del dispositiu MEMS i 
el PDO es gestionaran a través de la pantalla PDO Configuration, aquesta també 
permetrà enviar aquests paràmetres de configuració al dispositiu, i en el cas que 
sigui possible, llegir-los. També sorgeix la necessitat de gestionar els paths on 
l’usuari vulgui emmagatzemar els arxius. Finalment es necessita arrencar i parar el 
PDO així com veure’n les dades a temps real, aquestes funcions es reserven per la 
finestra Run PDO. 0 

En els propers apartats s’explica detalladament la implementació de cadascuna 
d’aquestes finestres, i quines necessitats van sorgint a l’hora de realitzar el 
programa. 
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La forma com estan estructurades les classes dins el programa és molt senzilla. 
Disposem d’una classe principal anomenada FirstWindow.java, on s’implementa el 
main(), el JFrame i els dos Jpanel (el ButtonPanel i el CardLayout).  

Per altra banda disposem d’una classe anomenada Window1.java la qual conté la 
implementació de la Card1 o MEMS Type Selection.  

També  tenim 16 classes anomenades WindowXY.java on el valor de X correspon a 
la CardX i el valor de Y al MEMSY. Per exemple, la classe Window24 correspon a la 
tarja que es mostrarà en la Card2 (COM Configuration) per la MEMS4 o 
Electrostàtic. 

Finalment s’implementen classes paral·leles que gestionen funcions determinades 
del programa com poden ser PDOWinY.java, TXRX_CommY.java, 
ThreadReadingWinY.java entre altres, on en cada cas el valor de Y també 
correspon al MEMSY. Aquestes s’aniran comentat a mesura que vagi essent 
necessari. 

Window1.java 
La primera pantalla que és comú per a tots els dispositius ens permet tal com hem 
comentat, la selecció del dispositiu a través d’una extensió de la classe ComboBox 
(desplegable). En funció d’aquesta selecció la visualització de les altres quatre 
pantalles canviarà i s’adaptarà al dispositiu seleccionat. La descripció d’aquesta 
pantalla és realitza a la classe Window1.java, la qual consta del ja anomenat 
desplegable i d’un altre paràmetre de configuració anomenat customized DE2 clock. 
Aquest nou paràmetre és el que ens permet modificar el rellotge del dispositiu amb 
el qual ens comunicarem en el cas que sigui diferent a 50MHz. Aquest fet és 
necessari ja que el càlcul de la freqüència de mostreig que s’envia al PDO es fa en 
funció de la freqüència d’oscil·lació 𝑓𝑜𝑠𝑐. Per exemple, en el Picosat la freqüència de 
rellotge és de 20MHz podent també canviar la 𝑓𝑜𝑠𝑐 de la placa DE2 si es cregués 
necessari per tal de tenir més resolució en la freqüència de mostreig. 

Un cop ja tenim l’estructura principal del programa desenvolupada, es a dir ja podem 
saltar de pantalla en pantalla en funció del botó que polsem i de la selecció del 
dispositiu feta a la primera pantalla, s’ha d’omplir de contingut les pantalles que ens 
permetran interactuar amb el port sèrie, el PDO, configurar els fitxers, ...  

La il·lustració 4.7 mostra aquesta primera pantalla, també es poden veure els botons 
que s’utilitzaran per fer el canvi de pantalla. 



Disseny d’un programari de control per aplicacions basades en PDOs.  63 

 

   

 
Il·lustració 4.7 – Captura de la Window1.java 

WindowX1.java – Piezoelèctric 
En aquest apartat s’explica la configuració i contingut de les quatre pantalles per al 
dispositiu Piezoelèctric. 

La primera pantalla que es dissenya, veure il·lustració 4.8, és la que ha de 
configurar el port de comunicacions COM o RS-232. Aquesta ens ha de permetre 
escanejar els ports sèrie disponibles, fet que es realitza mitjançant el botó ReScan. 
També permet la connexió i desconnexió al port escollit dins el desplegable dels 
ports disponibles. Per altra banda, la velocitat de transmissió amb la placa DE2 en el 
cas del dispositiu piezoelèctric ve fixada per la descripció VHDL. Aquesta queda 
fixada a 57600bps però en el cas que es necessiti canviar-la, el programa ho ha de 
permetre. Per aquest motiu es desenvolupa la possibilitat de Use customized baud 
rate, on el desplegable ens permet seleccionar totes les velocitats que suporta el 
software desenvolupat. Totes aquestes funcions venen suportades per la classe 
TXRX_Comm1.java la qual es basa en la ja comentada classe TXRXcomm.jar de 
Mfizz Inc. 

La missió principal del programa és configurar el PDO de forma senzilla. Aquesta 
configuració es realitza mitjançant la pantalla PDO Configuration on es pot variar de 
forma força visual i enviar-la al dispositiu amb un sol clic. Dins la subfinestra Inside 
PDO Configuration de la il·lustració 4.9 veiem la configuració sempre actualitzada 
que hi ha guardada a la placa DE2. Aquesta s’actualitza al connectar la placa DE2 al 
programa i cada vegada s’envia una nova configuració. També ens serveix per tal 
de verificar que no hi ha cap error, ja que primerament s’envia la informació al 
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dispositiu i un cop enviada es llegeix i es mostra dins la subfinestra; si el que hem 
enviat no correspon al rebut implica que ha succeït algun error. 

 
Il·lustració 4.8 – Pantalla Window21.java – COM Configuration del MEMS1 o Piezoelèctric. 

 
Il·lustració 4.9 – Pantalla Window31.java – PDO Configuration del MEMS1 o Piezoelèctric 

Els paràmetres que podem configurar són els habituals en un sistema PDO tal i com 
es pot veure a la il·lustració 4.9 aquests són: el signe, el nombre de retards i la 
frequència de mostreig. També podem configurar els paràmetres propis del DAC 
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utilitzat per atacar el dispositiu piezoelèctric, com són el valor mínim, el nombre 
màxim de passos i la mida del pas. 

A banda d’aquests paràmetres i com a curiositat s’ha afegit un paràmetre anomenat 
Calculated Fs el qual ens mostra la freqüència de mostreig real de la placa DE2 
tenint en compte la resolució de 16 bits del valor que s’envia 𝐹𝑠 = 𝐹𝑜𝑠𝑐/𝐹𝑠𝑒𝑛𝑡[16 𝑏𝑖𝑡𝑠]. 
Finalment s’ha afegit un botó que resseteja els paràmetres a uns valors per defecte 
per poder començar des de zero la configuració. 

La pantalla File Path, la qual es mostra a la il·lustració 4.10, s’encarrega de 
gestionar les rutes on guardar els fitxers de dades generats. També permet desar la 
configuració que tenim posada a la pantalla PDO Config, així com carregar una 
configuració guardada. Per tal de saber què es desa, hi ha una petita subpantalla 
que mostra un resum de com està configurat el programa i les dades que es 
guardaran. També hi ha una pantalla Log que mostra l’estat de des comandes 
realitzades. 

 
Il·lustració 4.10 – Pantalla Window41.java – File Path del MEMS1 o Piezo-elèctric. 

L’última pantalla ens permet arrencar i parar el PDO així com començar-ne a 
guardar les dades a partir del punt que vulguem. Aquesta la podem veure en la 
il·lustració 4.11. Per altra banda, per tal de saber en quin context es reben les dades 
a la subfinestra Inside PDO Configuration es mostra la configuració del sistema. Les 
dades rebudes del PDO es mostren en format del nombre de comptes dins la 
finestreta Received Data i també podem veure-les gràficament polsant el botó 
Graphic a temps real. Un exemple del gràfic es mostra en l’apartat de verificació. 
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Il·lustració 4.11 – Pantalla Window51.java – Run PDO del MEMS1 o Piezo-elèctric. 

WindowX2 – Picosat 
Per tal de dissenyar les pantalles dels següents dispositius es segueix la mateixa 
estructura i contingut que les pantalles anteriors modificant-ne les característiques 
particulars de cada dispositiu però intentant mantenir el màxim d’elements comuns 
per facilitar la utilització del programa així com la seva modificació i manteniment. 

A continuació s’expliquen les principals diferències entre les pantalles descrites 
anteriorment i les que gestionen el dispositiu Picosat. 

La pantalla COM Configuration és gairebé igual que l’anterior amb la diferència que 
la velocitat de transmissió ara està ajustada per defecte a la velocitat de transmissió 
del l’electrònica i descripció VHDL del Picosat. Així doncs ara la velocitat és de 
9600bps. 

El principal canvi es troba a la pantalla PDO Configuration, tal i com mostra la 
il·lustració 4.12. Degut a que els paràmetres de configuració de la part d’adequació 
del MEMS piezoelèctric i termoelèctric canvia, aquests paràmetres són diferents. 
Enlloc de configurar el DAC es configura l’amplada del pols d’atac al dispositiu i el 
guany de l’amplificador que adequa el senyal de sortida a la CPLD. Degut també a 
que el Picosat no permet enviar la configuració interna al PC, en cap cas veurem la 
configuració d’aquest. 

La pantalla de gestió dels Path o rutes és exactament igual a l’anterior. Finalment la 
pantalla Run PDO també és igual excepte que com hem comentat abans, no podem 
veure la configuració interna del  sistema, i per tant la finestra de Inside PDO 
Configuration desapareix i es substitueix per la de Program PDO Configuration, la 
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qual mostra la configuració del programa i la informació que en un tant per cent molt 
elevat correspondrà a la interna del PDO. 

 
Il·lustració 4.12 – Pantalla Window32.java – PDO Configuration del MEMS2 o PicoSat. 

 

 
Il·lustració 4.13 – Pantalla Window54.java – Run PDO del MEMS4 o electrostàtic. 
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WindowX3 i WindowX4 – Electrostàtic i termoelèctric 
Pel que representa a les vuit altres pantalles, quatre del dispositiu electrostàtic i 
quatre més pel dispositiu termoelèctric, el que s’ha fet és crear les pantalles buides 
per comunicar-se amb la interfície DE2. Tal com es mostra en l’exemple de la 
il·lustració 4.13, així qui vulgui ho pugui implementar de forma senzilla i 
completament independent de la resta de programa. Aquesta estructura facilita 
enormement la continuació d’aquest projecte i també ajuda a entendre el codi. 
L’anotació under construction fa referència a que no ha estat desenvolupat el 
contingut per aquesta pantalla. 

4.2.3 Verificació 
Per mostrar una mica més a fons el correcte funcionament del programa a 
continuació es descriuen quatre exemples de diferents funcionalitats. Primerament 
es mostra com funciona la protecció contra possibles errors de l’usuari a l’hora de 
manipular el programa. A continuació veiem un exemple de la gestió que fa el 
programa dels fitxers. Per altra banda també es mostra com el programa representa 
gràficament les dades rebudes en funció de temps. Finalment es mostra com s’envia 
i es recupera la configuració del PDO. 

Protecció d’errors 
Ja s’ha comentat a l’inici del projecte que un dels apartats on calia fer més incís era 
en la protecció contra possibles errors d’usuaris. El fet de tractar-se d’un programa 
encarat a l’usuari final pot implicar que qui l’utilitzi a vegades no conegui a fons 
l’estructura del sistema que està assajant, ja que sols li pot interessar, posem per 
cas, caracteritzar un determinat MEMS. Aquesta possibilitat fa del control d’errors un 
apartat important. 

Com a exemple, en la il·lustració 4.14 es mostra el que succeeix si hi ha un error de 
comunicació entre la placa DE2 i el PC a l’hora de connectar el port, en el nostres 
cas el COM6. 

Veiem que el programa detecta aquest error i informa l’usuari amb el missatge 
d’error “DE2 BOARD NOT DETECTEC, PLEASE CHECK CONNECTIONS”, en el 
nostre cas hem generat aquest error pel fet de desconnectar l’alimentació de la 
placa DE2, un cop alimentada de nou es torna a provar de connectar i tot funciona 
correctament. 

De la mateixa manera que tenim aquest missatge d’error, n’hi ha altres que 
anuncien diferents errors o avisos segons el problema detectat, per exemple si no 
podem llegir un arxiu, si sobreescrivim una configuració, si no hem escollit on 
guardar les dades, ... 
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Il·lustració 4.14 – Control de l’error de comunicació entre la DE2 i el PC. 

Gestió de fitxers 
Per tal de facilitar al màxim a l’usuari l’adquisició de les dades que dóna el sistema, 
qui gestioni el programa podrà començar a guardar aquestes dades quan cregui 
convenient, així com deixar de guardar-les sense haver de parar el PDO. 

Tal com mostra la il·lustració 4.15 les dades rebudes es representen en format de 
nombre de comptes. També podem observar que a l’arxiu s’hi guarda informació 
sobre la configuració interna en el moment de l’assaig, així com l’hora i la data de 
cada dada rebuda. Com que el programa té un control d’errors implementat en cas 
de que el tanquem accidentalment, es bloquegi, ... al final del fitxer s’indica si s’ha 
tancat exitosament o degut a algun tipus de problema. En el nostre cas veiem que 
tot ha anat correctament. 

 
Il·lustració 4.15 – Exemple de fitxer de dades generat pel programa. 
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També s’ha comentat que el programa permet guardar la configuració en un fitxer 
d’extensió *.conf. La il·lustració 4.16 mostra un exemple d’aquest fitxer, on podem 
veure que hi ha dues parts diferenciades. Les primeres línies corresponen a les 
dades de configuració de tal manera que el programa les pugui guardar fàcilment, 
posteriorment es guarden en un format que sigui més còmode d’interpretar per 
l’usuari. Així amb una ullada es pot veure quina configuració carregarà al programa. 

 
Il·lustració 4.16 – Exemple de fitxer de configuració generat pel programa   

Per últim també s’hi inclou la data i hora, ja que sempre estem pensant en un entorn 
de laboratori on l’usuari realitzarà diferents assajos i s’intenta sempre facilitar-ne al 
màxim la traçabilitat. 

Representació gràfica 
Un dels paràmetres importants a l’hora d’interpretar les dades que obtenim del 
ressonador és analitzar-ne la seva variabilitat o dispersió. En unes condicions 
determinades de treball (pressió, temperatura, configuració PDO, massa del 
dispositiu...) el dispositiu està oscil·lant en un mode determinat, com menor sigui la 
dispersió de les dades rebudes  major resolució tenim a l’hora d’analitzar els valors 
rebuts, el canvis dels quals vindran produïts per la variació d’alguna de les 
condicions de treball. 

Per tal de poder observar de forma ràpida aquesta variabilitat de les dades de 
sortida la forma més senzilla és representar-les en format gràfic de forma que variïn 
en funció de temps. El programa realitzat resol aquest problema implementat 
aquesta funció. Tal com mostra la il·lustració 4.17, es representen les últimes 200 
dades rebudes, aquest paràmetre és fàcilment modificable des del codi, i aquestes 
es veuen com un flux de dades en funció del temps. 

Si modifiquem la grandària de la finestra, els eixos son escalables automàticament, 
d’aquesta forma podem tenir més resolució si és necessària. Per altra banda, l’eix Y 
és auto escalable, això també ajuda a tenir la màxima resolució a l’hora d’analitzar la 
variabilitat de les dades. En l’exemple anterior es mostren diferents modes 
d’oscil·lació programats dins la placa DE2 per al dispositiu piezoelèctric. 
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Il·lustració 4.17 – Representació gràfica de les dades rebudes. 

Configuració PDO 
Com a punt de verificació final s’adjunta la il·lustració 4.18, aquesta mostra unes 
trames de comunicació entre la placa DE2 i el PC en el moment de la connexió al 
PC i enviament de la configuració del PDO. A continuació se n’explica detalladament 
pas per pas l’evolució. 

 
Il·lustració 4.18 – Exemple d’enviar i rebre la configuració del PDO. 

Primerament podem veure com al connectar el programa a la placa DE2, aquest 
demana la informació dels ports interna (1) enviant la comanda 0x80 i la placa 
respon (2). Posteriorment s’envia una nova configuració al PDO (3), el programa 
demana confirmar aquesta configuració (4) i la placa DE2 la envia (5).Si 
descodifiquem la informació enviada des del PC a la placa DE2 segons la taula 3.3 i 
la rebuda segons la taula 3.4 veiem com aquestes coincideixen, i per tant, tot 
funciona correctament. 

1     

2     

4 3 

5 
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  – Mesures Capítol 5.
Per tal de de validar en un entorn real el correcte funcionament del programa gràfic 
desenvolupat s’opta realitzar uns assajos amb un dispositiu físic. Tal com ja s’ha 
explicat anteriorment, el dispositiu seleccionat és un ressonador termoelèctric ubicat 
a la placa de condicionament del Picosat. 

L’objectiu és verificar que el programa es comunica de forma correcta amb aquesta 
interfície i que els resultats obtinguts pel programa són els desitjats. Per aquest 
motiu és realitza l’assaig en un entorn conegut, el qual és la màquina de buit que es 
mostra en la il·lustració 5.1 ubicada a la sala blanca. 

Per tal d’aconseguir les millors condicions d’oscil·lació es diposita el dispositiu dins 
la cambra de buit realitzant el buit fins a arribar a una pressió de 0.0175mBAR. A tan 
baixa pressió el fregament amb l’aire disminueix molt i això facilita l’oscil·lació del 
dispositiu. 

 

Il·lustració 5.1 – Màquina de buit i entorn de mesura del dispositiu a la placa del Picosat. 

Primerament es verifica que el dispositiu oscil·la en un mode determinat mitjançant 
el software desenvolupat pel Sergi Cuesta en [2]. Posteriorment es connecta el 
software desenvolupant en aquest treball amb la mateixa configuració si s’observa 
que el funcionament és el mateix. 

Es realitzen dos test diferents, un per tal de mostrar el primer mode d’oscil·lació, 
localitzat a 4.5kHz (il·lustració 5.2) i un segon assaig per mostrar el segon mode 
d’oscil·lació, el qual el localitzem a 30.3kHz (il·lustració 5.3). També és realitza una 
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captura de les dades enviades pel sistema en els dos modes, en les il·lustracions 
5.4 i 5.5 podem veure aquestes dades juntament amb la configuració que s’ha 
enviat des del programa al Picosat per tal d’aconseguir aquests modes. 

 

Il·lustració 5.2 – Sortida analògica (groc) i FFT (lila) ressonant en mode 1. 

 

Il·lustració 5.3 – Sortida analògica (groc) i FFT (lila) ressonant en mode 2. 
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Il·lustració 5.4 – Fitxer de captura de dades i configuració ressonant en mode 1. 

 
Il·lustració 5.5 – Fitxer de captura de dades i configuració ressonant en mode 2. 
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Les il·lustracions anteriors mostren el correcte funcionament del programa amb la 
interfície Picosat. Si apliquem 5.1 podem calcular les freqüències d’oscil·lació del 
mode 1 i del mode 2 que corresponen a 4.388kHz i 29.985kHz . Veiem que aquests 
valors corresponen al calculat per la FFT de les il·lustracions 5.2 i 5.3.  

𝑓𝑜𝑠𝑐 =
𝑁
2 · 𝑓𝑠
216

 
 

( 5.1 ) 
 

L’equació 5.1 es basa en el fet que el nombre de comptes correspon a la quantitat 
de vegades que el comparador detecta un pas per zero durant 216 períodes de la 
freqüència de mostreig. 

Gràcies als bons resultats obtinguts, en futures caracteritzacions o assajos de 
MEMS termoelèctrics el software gràfic desenvolupat ja es podrà utilitzar. Finalment 
comentar que en l’apèndix podem trobar els arxius originals així com més fotografies 
dels assajos. 
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 – Conclusions i futur Capítol 6.
Un cop finalitzat el treball ens queda resumir les principals accions realitzades i 
explicar quins són els possibles següents passos a fer. Aquests punts són els que 
s’expliquen en l’apartat de conclusions i continuació en el futur. 

5.1 Conclusions 
Primerament es realitza una versió millorada del programa VHDL per a la placa DE2 
capaç de gestionar els MEMS piezoelèctrics. Aquesta nova versió incorpora una 
comanda que permet a l’usuari saber en qualsevol moment la configuració interna, 
fet que ajuda el dia a dia en el laboratori. 

En segon lloc es realitza l’estructura d’un programa en format de finestres o gràfic, 
que permet la gestió de tots els dispositius MEMS analitzats. Aquesta interfície és 
porta a terme de forma modular per tal de facilitar el manteniment i les futures 
modificacions i implementacions. 

Posteriorment s’implementa el control dins del programa gràfic dels dispositius 
ressonadors piezoelèctrics. Aquesta implementació permet configurar el port sèrie, 
configurar el PDO, gestionar els fitxers i visualitzar les dades enviades pel sistema 
que es controla. 

També s’implementa el control pels dispositius ressonadors termoelèctrics, 
particularitzant-ho en la interfície ja existent Picosat.  Les funcionalitats que 
implementa són les mateixes que el control dels dispositius piezoelèctrics però amb 
totes les particularitzacions que requereix el sistema Picosat. 

Es verifica el correcte funcionament de la part del programa encarregada de 
gestionar el Picosat en un entorn real. En particular dins la cambra de buit que està 
ubicada a la Sala Blanca. 

Finalment, a títol personal, s’aconsegueixen assolir els objectius marcats inicialment, 
el coneixement del llenguatge de programació Java i la culminació de l’etapa 
d’estudis. D’altra banda la realització d’aquest projecte m’ha aportat un creixement, 
tan personal com professional, que de ben segur forjarà el meu futur.  
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5.2 Continuació en el futur 
Pel fet de tractar-se d’un treball en col·laboració amb un entorn d’investigació ja 
existent implica que aquest pugui tenir una continuació de futur. Tal com s’ha 
explicat en  la introducció, una de les voluntats d’aquest projecte és ajudar a unificar 
de forma pràctica l’entorn de treball amb els ressonadors, disposant d’un únic 
software i una única interfície per poder fer assajos amb les tres tipologies de 
dispositius. 

Per tal d’arribar a l’objectiu anteriorment explicat i mostrat en la taula 1.2 queden per 
a futurs estudiants i/o investigadors els següents punts: 

- Implementació VHDL en la placa DE2 dels MEMS electrostàtics i 
termoelèctrics.  

- Implementació JAVA per al control dels dos apartats anteriors. 
- Realització de la placa d’adequació dels MEMS piezoelèctrics, electrostàtics i 

termoelèctrics que pugui ser gestionada per la interfície DE2. 
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Apèndix  
Aquest apartat fa una breu descripció del contingut digital que s’adjunta al treball. A 
continuació es mostren les diferents carpetes per ordre alfabètic juntament amb una 
explicació del seu contingut. 

\\APENDIX\classes externes 

Conté els arxius de partida de les classes TXRX, Giovynet i Bake Sale. 

\\APENDIX\codi font consola 

Conté el codi font comentat del programa consola. 

\\APENDIX\codi font grafic 

Conté el codi font comentat del programa gràfic 

\\APENDIX\eclipse 

Conté el workspace d’Eclipse complet utilitzat pel desenvolupament. 

\\APENDIX\mesures Picosat 

Conté les mesures realitzades pel programa mitjançant el sistema Picosat. 

\\APENDIX\PDO_v1.0 VHDL 

Conté la descripció VHDL del Picosat. 

\\APENDIX\piezos-last VHDL  

Conté la descripció VHDL de la DE2 piezoelèctric original. 

\\APENDIX\piezos-new VHDL 

Conté la descripció VHDL de la DE2 amb les modificacions fetes durant el treball. 

\\APENDIX\setup grafic 

Conté les instruccions (setup.txt) i tots els arxius necessaris per executar el 
programa gràfic. 
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