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Resum 

Aquest projecte de final de grau consisteix en l’elaboració d’una aplicació que permet la 

captació i interpretació de dades provinents d’un vehicle. Per tal de reproduir el 

comportament d’un vehicle s’ha usat un simulador anomenat Can Bus Ecu Simulator, una 

placa capaç de simular la informació que transmetria un vehicle real. 

L’objectiu principal era desenvolupar una aplicació el màxim de còmode i intuïtiva per a 

l’usuari que permetés conèixer el valor de certs paràmetres del simulador i també les 

averies d’aquest. A més, per tal de completar el software, es volia elaborar una interfície 

gràfica que permetés a l’usuari veure amb claredat la informació transmesa per la placa.  

S’ha usat el sistema operatiu Linux Ubuntu i el llenguatge de programació Python. La gran 

quantitat de biblioteques existents així com la facilitat de comprensió i utilització del 

llenguatge Python han sigut factors claus en l’elecció d’aquest per a la realització de 

l’aplicació. 

En el desenvolupament de l’aplicació s’ha fet ús de diverses biblioteques ja existents al 

Python i també se n’han elaborat de noves. D’aquesta manera s’aconsegueix que, un cop 

finalitzat aquest projecte, es puguin utilitzar les noves biblioteques en projectes que tinguin 

aspectes en comú amb aquest. Un cop elaborades aquestes biblioteques s’ha procedit a 

desenvolupar l’aplicació en sí, que servint-se de les biblioteques i mòduls en qüestió i 

sequenciant correctament la crida de funcions, permet la comunicació i transmissió 

d’informació amb el sistema estudiat format pel simulador i el bus amb l’adaptador de bus 

Can a bluetooth. 

El resultat del projecte ha estat una aplicació que permet diagnosticar un vehicle (en aquest 

cas el simulador) llegint i descodificant els codis d’error provinents d’aquest. D’altra banda 

també és capaç de captar el valor dels paràmetres integrats a la placa del simulador per tal 

de conèixer el seu valor a temps real. Incorpora una interfície gràfica de manera que 

l’usuari pot escollir si treballar mitjançant una terminal i llegir els valors directament d’allà o 

si prefereix una interacció més intuïtiva mitjançant una interfície gràfica. Aquesta interfície 

conté uns indicadors que informen del valor de cinc paràmetres que són regulables 

manualment a través de potenciòmetres implementats en la placa. Finalment, en la part 

inferior de la interfície apareixen les avaries que proveeix el simulador. 

Així doncs, s’ha aconseguit desenvolupar una aplicació amb totes les prestacions que es 

volia que tingués i , a més, s’ha aconseguit que el retard dels indicadors de la interfície 

gràfica sigui gairebé nul. 
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1. Glossari 

 

PID ( Parameter ID): Els PIDs són paràmetres d’interès del vehicle  tal com la temperatura 

del motor, les revolucions per minut d’aquest, les velocitat del vehicle etc. En el cas del 

simulador aquests paràmetres són regulables mitjançant potenciòmetres implementats en 

la placa. 

 

ECU (Electronic Control Unit): Sistemes electrònics integrats en els vehicles que tenen com 

a funció controlar sistemes o subsistemes electrònics a fi d’assegurar un correcte 

funcionament del vehicle. Tenen la capacitat de comunicar-se entre ells a fi d’intercanviar 

dades mitjançant un bus de comunicacions instal·lat també en el vehicle. 

 

DTC (Diagnostic Trouble Code): Codis d’error usats en el món de l’automoció que provenen 

del propi vehicle ja que es detecten mitjançant la diagnosis a bord (On Board Diagnosis) i 

que s’utilitzen per tal de detectar averies del vehicle.  

 

CAN: El Controller Area Network (CAN) bus és  un protocol de comunicació molt usat en el 

món de l’enginyeria de l’automoció i desenvolupat a fi de simplificar i economitzar la 

comunicació entre diferents subsistemes mitjançant un bus comú.  
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2. Prefaci  

2.1. Origen del projecte i motivació 

El gran incentiu per la realització d’aquest projecte és la meva predilecció per la 

programació. Sempre m’ha atret la part de la informàtica aplicada a la programació i al llarg 

del Grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials que he cursat m’han agradat molt les 

assignatures de programació de Python. Tot i que abans de començar la carrera no havia 

fet mai res d’aquest caire, aquestes assignatures em van servir per iniciar-me en aquest 

món i, a més, el llenguatge Python també em va atreure pel fet de ser molt proper a l’usuari 

i no requerir una gran inversió de temps per aconseguir un programa funcional.  

Inicialment la meva idea de projecte era fer-ne algun relacionat amb l’electrònica ja que 

juntament amb la informàtica són els sectors de la enginyeria que més m’agraden. Així 

doncs em va cridar l’atenció aquest projecte precisament per estar tan relacionat amb la 

programació i, a més, per incloure part d’un altre tema que m’agrada molt com és 

l’electrònica. Aquest projecte, doncs, també em serveix per iniciar-me en l’electrònica de 

l’automoció encara que només sigui la part del bus Can i dels subsistemes electrònics 

existents en els vehicles. 

 

2.2. Requeriments previs 

Un dels requeriments previs essencial és el coneixement i domini del llenguatge de 

programació Python. No es precisa un domini a fons del llenguatge ni tampoc experiència a 

l’hora de realitzar grans projectes de programació, però sí un cert nivell bàsic de 

coneixements sobre el llenguatge. 

Els pilars fonamentals que caldria dominar pel que fa a la programació són, primer de tot, 

les instruccions bàsiques com els condicionals, els bucles, les assignacions de valors o l’ús 

de variables. En segon lloc és necessari conèixer la metodologia de crida de funcions amb 

paràmetres així com l’ús i estructura de les classes de Python. És beneficiós també per la 

comprensió de certs aspectes del projecte tenir coneixements sobre la utilitat de les 

biblioteques i també la importació d’aquestes, tot i que se’n fa un breu resum en la memòria 

mateix del projecte.  

 



Disseny i implementació d’una eina de diagnosi OBD de vehicles utilitzant un conversor Can – Bluetooth Pàg. 7 

 

Un altre aspecte que és molt important conèixer és l’estructuració dels missatges del bus 

Can, els protocols d’enviament d’informació, les característiques dels missatges, els 

mètodes de descodificació dels valors proporcionats pel simulador etc.. Donat que 

segurament no tothom coneix la totalitat dels aspectes que s’han mencionat, s’ha fet un 

resum de tot el que seria recomanable saber per comprendre el codi i dels procediments 

duts a terme en el desenvolupament de l’aplicació. Aquesta informació es pot trobar a 

l’Annex A. 
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3. Introducció 

Els vehicles disposen d’un sistema capaç de rebre i enviar dades que permet comunicar 

amb relativa facilitat el vehicle amb l’exterior. Això es pot aconseguir accedint al sistema 

OBD-II del vehicle i extraient-ne la informació que es vulgui conèixer, permetent obtenir 

dades a temps real del vehicle (com per exemple les revolucions per minut del motor, 

temperatura...) i també codis d’error. Aquests últims en concret són especialment útils a 

l’hora d’intentar reparar un vehicle, ja que informen dels problemes que té i, per tant, agilitza 

molt el procés d’identificació d’averies. 

En aquest projecte s’ha fet ús d’un simulador per tal de validar el software: el CAN Bus Ecu 

Simulator. Té un comportament similar al d’un vehicle i permet reproduir un cert nombre 

de codis d’error així com certs paràmetres d’un vehicle real. Aquests paràmetres són els 

anomenats PID que es poden regular mitjançant potenciòmetres incorporats a la placa 

del simulador. 

El sistema més comú de comunicació entre un ordinador i un vehicle és físicament, 

mitjançant un cable amb la connexió USB. Per aquest motiu en aquest projecte s’ha tractat 

la possibilitat de fer-ho sense cables. La tecnologia que s’ha escollit per a aconseguir-ho ha 

estat bluetooth. Així doncs, s’ha volgut desenvolupar un software que, amb l’ajut d’un 

adaptador de Can a Bluetooth, permetés extreure i descodificar la informació donada pel 

simulador via Bluetooth. 

 

3.1. Objectius del projecte 

En primer lloc, l’objectiu principal del projecte és desenvolupar un software que permeti a 

l’usuari obtenir informació a temps real d’un vehicle, ja sigui paràmetres concrets del vehicle 

o les averies que pateix. La transmissió d’informació es farà via bluetooth ,i s’utilitzarà una 

placa que simula el comportament d’un cotxe a fi de validar el software desenvolupat. 

En segon lloc es vol obtenir, a més de l’aplicació en sí, un seguit de biblioteques o mòduls 

que continguin classes i funcions de caire general que puguin ser fàcilment aprofitables en 

un futur desenvolupament d’aplicacions o programes que tinguin aspectes en comú amb 

aquest, com per exemple el protocol de comunicació amb un element a través de bluetooth. 
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Es  pretén també que l’aplicació sigui compatible amb un vehicle real i que, per tant, no 

estigui limitat exclusivament a la placa que actua com a simulador. Precisament per això 

s’ha de tenir en compte que no només cal poder llegir la informació donada per el 

simulador, sinó que és interessant poder descodificar les informacions que un vehicle real 

ens pogués proporcionar.  

Seguint la mateixa idea del punt anterior, a part de la capacitat d’adaptació a diferents 

vehicles,  també es vol que es pugui adaptar a possibles canvis i evolucions que els 

vehicles puguin patir al llarg del temps. Per aquest motiu  es vol assolir un cert nivell de 

flexibilitat i adaptació en aspectes que poden variar fàcilment entre vehicles diferents, com 

per exemple els codis identificadors d’errors o el nombre de subsistemes electrònics 

existents en el vehicle. És interessant que es puguin canviar aquests aspectes sense haver 

de modificar el codi de l’aplicació principal per evitar que es pugui malmetre. Així doncs, es 

vol que si en un futur canvien, per exemple, certs els codis identificadors només calgui 

modificar algun arxiu extern al programa principal. 

Les dades que s’obtenen del simulador són codis d’error i valors dels paràmetres PID. 

Aquestes dades es poden representar gràficament d’una forma molt fàcil de comprendre 

per a l’usuari. Per aquest motiu, es pretén elaborar també una interfície gràfica en què s’hi 

disposin els valors que dóna la placa, que actualitzin a temps real. 

Finalment un objectiu que cal tenir en compte al llarg del desenvolupament de tota 

l’aplicació és que la interacció entre l’usuari i l’aplicació sigui la més senzilla i intuïtiva 

possible. La facilitat d’ús és una de les fites a assolir donat que la comoditat de l’usuari és 

un aspecte prioritari per a qualsevol producte. 

 

3.2. Planificació i abast del projecte 

Aquest projecte consta de diferents fases que caldrà anar completant a mesura que 

transcorri el projecte. Aquestes fases es poden establir fàcilment marcant un objectiu clar i 

concís que cal assolir en cada una d’elles. 

El primer que cal fer a l’iniciar el projecte és introduir-se en el món del bus Can, incloent per 

tant en els protocols de transmissió de dades, l’estructura dels missatges etc.. També cal 

documentar-se sobre el funcionament de tots els elements amb què es treballarà 

(simulador, adaptador bus Can-Bluetooth, sistema bluetooth de l’ordinador...). Un altre 

aspecte important és la familiarització amb el llenguatge de programació Python com a eina 

per a desenvolupar el software funcional que es vol obtenir. 
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Un cop s’hagin comprès i adquirit tots els conceptes i coneixements necessaris es podrà 

procedir a la següent fase del projecte en què cal dissenyar una estructura lògica i concisa 

dels mòduls i biblioteques que caldrà usar i, per tant, també els que caldrà crear. És 

interessant que l’estructura s’elabori a consciència per no haver-la de modificar en excés al 

llarg del projecte, donat que és possible que un cop es comenci a programar sorgeixin 

imprevistos.  

A partir d’aquesta estructuració establerta es podrà iniciar la fase de programació en què 

cal elaborar tots els mòduls i biblioteques necessaris i també l’aplicació en sí. El projecte 

s’haurà completat exitosament quan s’hagi aconseguit comunicar-se i poder transmetre 

informació correcta i eficientment via bluetooth entre l’ordinador i el simulador amb què es 

treballa i es representi adequadament aquesta informació de manera que l’usuari pugui 

interpretar-la fàcilment.  
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4. Sistema operatiu i llenguatge de programació  

 

En aquest projecte s’ha treballat amb el sistema operatiu Linux i el llenguatge de 

programació Python. 

El Python és un llenguatge de programació de codi obert molt utilitzat en la programació 

degut a la seva sintaxi clara i fàcilment comprensible. 

S’ha escollit, doncs, aquest llenguatge de programació per a la realització d’aquest projecte 

per diverses raons. El motiu primordial és la utilització de la biblioteca “socket” de Python, 

que conté diverses funcions que fan possible la comunicació entre l’ordinador i l’’adaptador 

Can to Bluetooth amb què es treballa. Sense anar més lluny proporciona, entre d’altres, les 

funcions de rebre i enviar bytes d’informació que són el pilar base de la comunicació entre 

els dos sistemes. Totes aquestes funcions requereixen l’ús de la versió de Python 3.3. 

A més el llenguatge Python presenta una sintaxi molt comprensible i per tant facilita i 

agilitza el desenvolupament del software. A més, el fet d’haver adquirit experiència en el 

camp de la programació amb Python durant la carrera universitària també és una avantatge 

a l’hora d’escollir-lo. 

Una altre aspecte molt rellevant de Python que ha influït en aquesta decisió és el fàcil accés 

a la documentació. El fet de poder obtenir fàcilment una gran quantitat de biblioteques 

facilita molt el desenvolupament d’aplicacions, al no haver de programar totes les 

instruccions que es volen executar.  

A l’hora de valorar el llenguatge de programació Python també cal tenir en ment els 

inconvenients que té. La principal desavantatge d’aquest llenguatge és el fet que és un 

llenguatge interpretat, és a dir, que ha de ser executat per un intèrpret ja que no està 

dissenyat per ser compilat. Això implica que la velocitat d’execució és més baixa que no pas 

la d’un llenguatge compilat. 

Pel que fa a l’elecció del sistema operatiu, Linux és un sistema operatiu molt utilitzat en la 

programació perquè destaca per ser molt robust, ràpid i eficient. A més no requereix que 

l’ordinador que el suporta sigui extremadament potent, més aviat al contrari: no necessita 

una gran quantitat de recursos per funcionar correctament. Així doncs, el Linux a priori 

sembla un sistema operatiu adequat per el desenvolupament de l’aplicació. 
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En conclusió, tenint en compte tots els aspectes mencionats anteriorment, s’ha cregut que 

els avantatges de Python presentats són molt rellevants, sobretot la capacitat d’utilitzar la 

biblioteca socket que, tal i com es veurà al llarg del projecte, ha estat extremadament útil en 

tots els aspectes del desenvolupament de l’aplicació. A més el fet de disposar d’un gran 

nombre de biblioteques  també compensen àmpliament l’inconvenient de la velocitat 

d’execució. D’altra banda, l’elecció del sistema operatiu Linux s’ha basat en les facilitats de 

les que disposa a l’hora de programar així com la rapidesa i l’eficiència d’aquest. 
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5. Introducció al projecte 

La fase inicial del projecte va consistir en documentar-se sobre tot el què estigués 

relacionat amb aquest projecte. Degut al desconeixement de gairebé tots els aspectes del 

bus Can, transmissió d’informació, sistemes electrònics dels vehicles, etc.. hi va haver una 

part important de dedicació a la recerca i estudi de documentació. En el cas de no estar 

familiaritzats amb els protocols de comunicació, estructures de missatges i derivats és 

recomanable la lectura de l’Annex A. 

Primer de tot es va pensar que el millor per tal d’obtenir una aplicació òptima era intentar 

estructurar adequadament el programa establint diferents mòduls que tinguessin una funció 

específica dins de l’aplicació. Una altra raó de pes és el fet de facilitar l’aprofitament 

d’aquests mòduls en l’elaboració d’altres programes o aplicacions en un futur. 

A l’hora d’establir una bona estructuració cal primer identificar quin és l’objectiu que es vol 

assolir. En aquest cas s’ha cregut que el millor era construir una classe que funcionés com 

una màquina de diagnosi, és a dir, que contingués unes funcions bàsiques i essencials per 

a diagnosticar un vehicle. Per exemple, funcions com sol·licitar un valor del simulador, 

sol·licitar-ne les avaries o descodifiqués el missatge de resposta. A partir d’aquesta classe 

tan pràctica només serà necessari que l’aplicació seqüenciï correctament l’execució 

d’aquests instruccions. 

Un cop s’ha distingit clarament quin és el producte final a obtenir cal anar baixant nivells de 

complexitat per establir quins mòduls s’han de desenvolupar per aconseguir l’objectiu que 

es pretén. A partir d’aquí s’ha elaborat una estructura el més comprensible i pràctica 

possible. 

Així doncs, s’ha establert que les biblioteques han de ser la base en la què es suporti 

l’aplicació. Les biblioteques son arxius que contenen funcions, classes, mètodes etc... i la 

seva finalitat és que a l’hora d’elaborar programes i aplicacions se’n puguin utilitzar les 

funcions que contenen d’una manera fàcil i còmode. Són molt útils perquè un cop 

elaborades es poden utilitzar sempre que es vulgui simplement important-les i cridant les 

funcions corresponents.  

 A continuació s’explicarà amb detall cada mòdul de l’aplicació. 
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6. Biblioteques CAN to Bluetooth 

Primer de tot s’ha elaborat una biblioteca que conté els protocols de connexió i també la 

gestió de la transmissió de dades entre l’ordinador i el simulador. Aquesta biblioteca ha de 

ser capaç d’establir connexió via bluetooth, llegir missatges del bus i enviar-ne. 

Aquest mòdul, si es confecciona correctament, és el que pot ser més útil fóra del seu rol en 

aquesta aplicació ja que podria ser emprat en el desenvolupament de qualsevol programa o 

aplicació que requereixi la comunicació via bluetooth. Per tenir una referència del tipus de 

biblioteca a elaborar, s’ha agafat com a model una biblioteca referent a la transmissió de 

dades Can Bus via USB proporcionada per el professor Josep Vilaplana i se n’ha realitzat 

una de similar que permet la comunicació amb el sistema estudiat en aquest projecte.  

Per altra banda també sembla interessant elaborar un mòdul que porti la gestió del bus i 

per això s’ha escollit realitzar dues biblioteques a nivells diferents en comptes d’una sola. La 

primera biblioteca conté les bases de l’establiment de connexió entre l’ordinador i 

l’adaptador Can to Bluetooth i també serveix per enviar i rebre missatges. En canvi la 

segona es serveix del contingut de la primera per tal de gestionar la connexió i el trànsit de 

missatges.  

Un altre factor que ha influït en la decisió de fer dues biblioteques és que disposar d’un 

mòdul capaç de gestionar còmodament el bus CAN simplificarà la programació de 

l’aplicació i farà que sigui més còmode manejar les accions relatives al bus que s’estiguin 

duent a terme (com llegir i escriure missatges).  

Tal i com es podria esperar, fóra bo crear aquestes biblioteques de manera que es puguin 

usar en la realització de qualsevol aplicació o programa que requereixi la transmissió de 

missatges entre aquests sistemes. 

 

6.1. Biblioteca Can – Bluetooth 

La primera biblioteca que s’ha desenvolupat és l’anomenada Can – Bluetooth i , tal i com 

s’ha dit, la funció principal és la d’establir connexió amb el sistema bus Can – Bluetooth i 

enviar i rebre missatges.  Per a aconseguir-ho s’han elaborat un seguit de funcions que 

s’expliquen a continuació.  
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6.1.1. CheckRaise 

checkRaise(instrucció, estat): 

Comprova l’estat de la instrucció que s’esta duent a terme i si no és correcte, retorna 

un error. 

 

Primer de tot i per entendre els valors que retornen moltes de les funcions que s’explicaran 

al llarg del projecte, s’ha programat una funció de comprovació del correcte funcionament 

de les instruccions que s’estan executant.  

Així doncs, funcions com escriure al bus o llegir retornen determinats valors que són els 

que aquesta funció interpretarà per determinar el correcte o no funcionament de l’aplicació. 

En el cas que el funcionament no sigui el correcte s’ha programat de manera que apareix 

una excepció explicant quina part del procés d’execució ha fallat. 

 

6.1.2. CanBusOn i canBusOff 

canBusOn(adreça mac): 

 Obra un socket utilitzant l’adreça mac de l’adaptador Can to Bluetooth i el retorna. 

En el cas que això no sigui possible, es retorna una constant d’error. 

canBusOff (socket): 

 Tanca el socket de manera que s’atura la transmissió d’informació. 

 

Primer de tot és interessant explicar el concepte de socket. Un socket és el punt final de 

comunicació entre dos programes mitjançant el qual es poden intercanviar un flux de 

dades. 

Així doncs, la raó de ser d’aquestes funcions es l’establiment de connexió i desconnexió 

entre l’ordinador i en CAN Bus mitjançant l’obertura d’un socket. S’ha utilitzat la biblioteca 

“socket” que permet connectar l’ordinador amb  el dispositiu bluetooth senzillament amb la 

crida de determinades funcions. A l’establir la connexió s’obté el gestor, que és un objecte 

del tipus socket mitjançant el qual es podran transmetre els missatges. Aquí s’evidencia la 
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gran utilitat i també la facilitat d’ús de les biblioteques de Python, que és un dels motius 

perquè s’ha escollit aquest llenguatge de programació.  

S’ha programat de manera que s’intenti establir connexió entre el dispositiu de bluetooth i 

que, en el cas que no es pugui establir la connexió, estableixi un valor d’error al gestor en 

comptes de permetre que el Python per sí sol doni un error i interrompi l’execució de 

l’aplicació. D’aquesta manera es pot tenir un control sobre els errors que sorgeixen sense 

que això aturi el funcionament de l’aplicació. 

Al realitzar la connexió (canBusOn), es posa com a paràmetre l’adreça mac de l’adaptador 

de manera que si es canvia d’adaptador només cal variar el paràmetre amb el que es crida 

la funció. Això és perquè les biblioteques cal elaborar-les de manera que puguin ser 

utilitzades en un futur per al desenvolupament d’altres programes o aplicacions i, per tant, 

s’han d’intentar particularitzar el mínim. 

 

6.1.3. Classe Missatge 

Un cop construïdes les funcions canBusOn i canBusOff, s’han elaborat les funcions d’enviar 

i rebre missatges. Per tal de que el simulador respongui adequadament cal enviar els 

missatges amb una estructura concreta i uns valors característics (explicat a l’Annex A). Per 

aquest motiu s’ha cregut que el millor és elaborar una classe anomenada Missatge que és. 

La finalitat d’aquesta classe és poder manipular els missatges fàcilment i preparar el format 

de dades per poder enviar i rebre missatges correctament.  

Cal denotar que no es té en compte l’identificador en aquesta classe. El motiu de la no 

inclusió de l’identificador és que no és pròpiament informació d’un missatge sinó que es un 

conjunt de bytes addicionals als bytes d’informació que indiquen quina ECU ha de llegir el 

missatge. Cal recordar que els missatges complets que s’envien han de contenir els 4 bytes 

que formen l’identificador i per aquest motiu, a l’hora d’enviar el missatge, cal afegir-li 

aquest paràmetre o no funcionarà correctament.  

Així doncs les funcions d’aquesta classe són les anomenades canRead i canWrite.  

Missatge(dlc,llista de bytes).canWrite (socket, identificador):  

 Aquesta funció estructura apropiadament un missatge a partir dels bytes 

d’informació i   de l’identificador donat per tal d’enviar-lo al canBus via Bluetooth 

mitjançant un socket.  
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Missatge().canRead(socket): 

 Es llegeix un missatge a través del socket, es guarden els valors d’aquest en una 

sèrie de variables i es retorna l’estat del bus. En el cas de no poder llegir cap 

missatge retorna una constant establerta indicant-ho. 

 

Així doncs s’ha elaborat la funció canWrite que a partir del paràmetre m de la classe (llista 

de dades), el gestor i un identificador, procedeix a estructurar i ordenar els bytes perquè 

pugui ser enviat correctament al simulador. 

1 byte 1 byte 4 byte 1 byte 8 byte 1 byte 

Start Configuration Identifier DLC Data Checksum 

Figura 1. Estructura d'un missatge 

L’estructura que cal que tingui un missatge per tal de ser enviat correctament és la 

mostrada a la Figura 1. 

L’enviament de bytes es du a terme mitjançant la funció “send” de la biblioteca “socket”, 

que envia valors de tipus bytes a través del gestor (bytes es un tipus característic del 

llenguatge Python). Donat que el missatges que es vol enviar estan format per enters, ja 

que són més fàcils de manipular a l’hora de programar el codi, cal convertir primer els 

valors al tipus bytes abans de ser enviats. D’això se n’encarrega la funció bytes(). 

La funció canWrite retorna una variable indicant si el procés ha funcionat correctament, 

variable que llegirà la funció de verificació que s’ha mencionat anteriorment. 

Per altra banda, s’ha realitzat la funció de llegir missatge (canRead). Com es pot intuir, si la 

funció d’enviar de la biblioteca “socket” requeria un paràmetre del tipus bytes, la funció de 

rebre retorna un valor d’aquest mateix tipus. En conseqüència, aquests valors s’han 

convertit a enters per tal de treballar-hi amb més facilitat. 

El desenvolupament de la funció de lectura ha presentat dos problemes importants que ha 

calgut solucionar, ambdós relacionats amb la funció de rebre missatge de la biblioteca 

“socket”. 

La funció de recepció de missatges (socket.recv) llegeix un nombre de bytes igual al valor 

del paràmetre que se li proporcioni.  Teòricament es pot posar qualsevol valor del 

paràmetre i tenint en compte que es coneix la llargada dels missatges es podria posar el 

valor en qüestió per agilitzar el procés. No obstant, no és sempre possible llegir més d’un 
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byte a la vegada i en conseqüència la funció retornava fragments de missatges de llargada 

menor a la requerida. Per tant s’ha cregut que era més senzill llegir els missatges byte a 

byte. 

El segon problema que ha sorgit és el fet que és una funció bloquejant, és a dir, que si a 

l’executar-se no hi ha cap missatge per llegir es queda bloquejada fins que pot llegir-ne un 

(impedint d’aquesta manera l’execució de les instruccions que la segueixen). Per a 

solucionar-ho, tal i com es pot veure en el codi (veure Annex B), a l’inicialitzar la connexió 

s’estableix “setblocking” a 0. El què s’aconsegueix és fer que la funció “recv" sigui no 

bloquejant, és a dir, que en el cas no poder llegir cap missatge retorna un error anomenat 

IOError. Posant una excepció amb l’error mencionat es pot aconseguir que l’aplicació no es 

bloquegi mai a l’intentar llegir un missatge i per tant es continuïn executant les instruccions 

següents. 

Un cop explicats aquests dos aspectes cal veure com actua la funció. Degut al problema 

explicat de que només es pot llegir un byte, ha calgut posar un bucle que vagi llegint cada 

byte i que en pari o bé quan s’hagi llegit el missatge complet o bé quan no es pugui llegir 

cap missatge (llavors donarà l’error IOError que s’ha explicat). Així, tal i com es pretenia, 

aquesta funció llegeix un missatge cada cop que es crida o, en el cas que es cridi i no hi 

hagi cap missatge per llegir, retorna immediatament una constant indicant-ho. 

S’ha utilitzat una paràmetre de la classe “Missatge” com a variable d’estat (self.state) per 

saber quina part del missatge s’està llegint i s’emmagatzema la informació del missatge 

(identificador i bytes de dades) en les corresponents variables d’aquesta classe (self.iden, 

self.m).  

6.2. Biblioteca gestorCanBluetooth 

obraActivaCanalVirtual(adreça mac): 

 Servint-se de la biblioteca CanBluetooth obre un socket i comprova que aquesta 

instrucció s’hagi executat correctament. 

tancaCanal(socket): 

    Tanca el socket en qüestió. 

llegeix(socket): 

 Llegeix un missatge del bus i verifica l’estat del bus. En el cas que s’hagi llegit 

correctament retorna l’identificador i els bytes d’informació del missatge. 
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escriu(socket, identificador, missatge): 

    Envia un missatge amb l’identificador i els bytes de dades pertinents i comprova que 

s’hagi realitzat aquesta acció correctament. 

 

La funció principal d’aquesta biblioteca és servir-se de la biblioteca anterior per gestionar 

fàcil i eficientment la transmissió de dades. Està formada per quatre funcions que són obrir 

canal, tancar-lo, llegir un missatge i escriure un missatge. Com es pot veure en el codi, el 

que es fa és cridar a la funció corresponent de la biblioteca Can-Bluetooth i en totes les 

funcions a excepció de la desconnexió dels elements es comprova que la comunicació és 

correcta. 

Tal i com es pot veure, aquesta biblioteca té un aspecte molt més senzill que la primera i 

això és exactament el que es buscava. És molt més fàcil i còmode la utilització de les 

funcions d’aquesta biblioteca a fi de gestionar la comunicació i transmissió de missatges 

entre l’ordinador i el simulador que no pas l’ús directe de la primera. 
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7. Biblioteca ISO 15765-2 

7.1. Classe ISO 15765-2 

La norma ISO 15765-5 defineix el protocol de transmissió de missatges que permet el 

transport de missatges de més de 8 bytes d’informació útil. Tal i com s’ha explicat en 

l’Annex A, els missatges CAN tenen una limitació de nombre de bytes que poden contenir 

(màxim 8 bytes). Tot i això, es poden enviar més bytes d’informació mitjançant el mètode 

de multitrama (marcs consecutius) que consisteix en l’enviament de més d’un missatge 

consecutiu. 

El propòsit de l’elaboració d’aquesta biblioteca és poder gestionar correctament el protocol 

al qual es cenyeixen aquest tipus de missatges (ISO 15765-2). Aquests missatges podrien 

considerar-se un tipus concret de missatge, una particularització de la classe Missatge 

continguda en la biblioteca Can – Bluetooth explicada anteriorment. 

En el cas de l’aplicació que es vol desenvolupar no caldrà enviar més de 8 bytes 

d’informació útil ja que els missatges de sol·licitud tan de PIDs com de DTCs no ho 

preveuen. Tampoc se’n requerirà l’ús en la lectura de respostes de valors de PID ja que el 

missatge de resposta d’un valor de PID mai excedirà els 8 bytes. Tot i així, les respostes de 

sol·licitud de DTCs provinents de les ECU sí que poden excedir aquest nombre de bytes 

quan una mateixa ECU informi de més de dues avaries. 

La classe, a l’inicialitzar-se, fa ús de la classe Missatge de la biblioteca Can - Bluetooth i 

està formada per un seguit de funcions que retornen les característiques del missatge 

referents al protocol de comunicació de missatges consecutius. Aquestes funcions serviran 

a l’aplicació per gestionar adequadament la lectura d’aquest tipus de missatges. 

A l’estar basada en una norma internacional com és la ISO 15765-2 la biblioteca resultant 

pot ser molt útil ja que és vàlida sempre que s’estigui treballant amb missatges que la 

compleixin. 
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8. Biblioteca DTC 

8.1. Classe DTC 

En la diagnosi de vehicles un aspecte fonamental són les averies o codis d’error. Per tal de 

transmetre aquestes averies al sistema extern de diagnosi les ECU del vehicle les 

codifiquen per tal de poder enviar-les mitjançant un missatge. 

Cada codi d’averia es codifica en dos bytes d’informació i l’aparell de diagnosi és 

l’encarregat de descodificar-los per a obtenir una cadena de caràcters que sigui 

comprensible per l’usuari. El procés de descodificació està explicat a l’Annex A. 

Per a aquest fi s’ha creat una classe anomenada DTC que serveix per descodificar un codi 

d’averia format per una parella de bytes que es donen com a paràmetres d’inicialització de 

la classe.  

DTC([a,b]):  

 En la inicialització de la classe es llegeix i s’emmagatzema la relació entre cada codi 

d’error inclòs en una base de dades i el seu significat corresponent.  “a” i “b” són dos 

bytes que formen un codi d’averia.   

DTC.llegir(): 

 Relaciona un codi d’error format per una lletra i 4 nombres amb el seu significat. 

DTC.decode(): 

 Aquesta funció primerament descodifica dos bytes que formen una DTC obtenint un 

codi format per una lletre i 4 nombres. Llavors crida a la funció llegir per tal 

d’interpretar-los i obtenir les averies del vehicle. 

Al cridar la funció “decodeDTC” primerament s’interpreten els dos bytes per tal d’obtenir un 

codi d’error format per una lletra i 4 nombres. A partir d’aquest codi d’error i utilitzant una 

base de dades establerta es relaciona aquest codi amb el seu significat mitjançant la funció 

“llegir_DTC”. El resultat que se n’obté es una cadena de caràcters que l’usuari pot 

comprendre i, en conseqüència, conèixer quina averia té el vehicle per procedir a arreglar-

lo.  
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La lectura de la base de dades consisteix en guardar en un una variable diccionari el codi 

d’error amb el seu corresponent significat. D’aquesta manera posant com a paràmetre del 

diccionari el codi d’error que es vol descodificar se n’obté el significat. 

En aquesta base de dades que s’ha creat figuren totes els codis d’averia estàndard 

establerts per qualsevol tipus de vehicle. Per aquest motiu, tot i que el simulador només 

dóna un nombre limitat d’averies, s’ha programat de manera que es pugui descodificar 

qualsevol codi d’error, no només els donats per la placa. Cal tenir en compte que alguns 

codis específics estan reservats pels fabricants i no tenen un significat específic si no es 

coneix quin vehicle s’està diagnosticant. És el cas del codi B0200 que no figura en cap llista 

de codis d’averies generals de vehicles. 

 

8.2. Classe listDTC 

listDTC.decodelist(): 

 A partir d’una llista de bytes, dels quals dos de consecutius formen un codi d’averia, 

retorna les averies un cop s’han descodificat. 

listDTC.printdecodedlist(): 

 Mostra per pantalla les averies que té el vehicle. 

Els missatges de resposta de sol·licituds d’averies, poden ser missatges consecutius i per 

tant tot el conjunt de bytes de codis d’error poden rebre’s en  missatges separats. Així 

doncs, sembla clar que s’acabarà obtenint una llista en què s’hi aniran afegint els bytes 

d’informació llegits dels diversos missatges. Llavors caldrà descodificar aquesta llista. 

Per a fer-ho amb facilitat s’ha creat aquest classe anomenada listDTC que servint-se de la 

classe DTC permet descodificar llistes que incloguin parelles de bytes que formen un codi 

d’averia. En altres paraules, a partir d’una llista formada per parelles de bytes de codis 

d’averia provinents del simulador, retorna una llista amb els significats corresponent de les 

averies. 
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9. Indicadors 

A l’hora de d’obtenir la interfície gràfica desitjada és necessari poder representar indicadors 

capaços de mostrar el valor d’un cert paràmetre. Per dur a terme aquesta tasca s’ha 

utilitzar la biblioteca Indicadors programada per el professor Josep Vilaplana. 

Aquesta biblioteca permet crear  indicadors d’una manera molt senzilla, podent establir 

diversos paràmetres referents a aquests com el color de fons, mínim i màxim valor, color 

del text que apareix al centre etc... La figura 2 mostrada a continuació és un exemple de 

diferents tipus d’indicadors elaborats amb aquesta biblioteca. 

 

Figura 2. Exemples d'indicadors 

 

Per tal d’aconseguir indicadors com els de la figura 2 cal inicialitzar la classe 

“IndicadorCircular” de la biblioteca indicadors donant certs paràmetres que controlen tots 

els aspectes gràfics de l’indicador. Per motius d’espai no s’ha inclòs el codi de l’aplicació a 

l’Annex però es pot veure en l’arxiu “Indicadors.py” del CD de suport. En el codi de 

l’aplicació de l’Annex B es poden veure els paràmetres d’inicialització necessaris per un 

correcte funcionament de la classe “IndicadorCircular”. 

La funció més important a l’hora d’utilitzar aquests indicadors és l’anomenada “fixa”. 

Aquesta funció fa que l’agulla de l’indicador senyali el valor exacte que se li dona com a 

paràmetre. D’aquesta manera, sempre que es vulgui actualitzar el valor de l’indicador cal 

fer ús aquesta funció.  



Pàg. 24  Memòria 

 

10. Explicació del funcionament de l’aplicació 

Un cop explicats tots els mòduls i biblioteques usats es procedeix a analitzar la pròpia 

aplicació. En aquest apartat s’explica el funcionament de l’aplicació mentre que a l’Annex B 

s’hi pot trobar el codi. 

Primerament cal dir que l’arxiu de l’aplicació està format principalment per tres classes 

anomenades OBD i InterGràfica i InterTerminal. La primera d’aquestes, la classe OBD 

funciona com a motor de diagnosi i pot ser controlada per les altres dues classes. Així 

doncs, les classes InterGrafica i InterTerminal gestionen el funcionament de la màquina 

OBD controlant quan s’envien sol·licituds, quan es descodifiquen els missatges rebuts, els 

valors que es mostren per pantalla, etc. En funció de si l’usuari prefereix utilitzar la interfície 

gràfica o la terminal s’usarà una classe o l’altre a l’executar l’aplicació. 

En la primera part del codi s’han disposat un seguit de funcions que serveixen de suport a 

les classes que s’han creat i determinen si un missatge porta informació sobre el valor de 

cada un dels cinc PIDs dels que disposa el simulador. Això es fa comprovant els tres 

primers bytes d’informació del missatge i en el cas que compleixi els requisits retorna un 

valor True. Altrament retorna False. 

 

10.1. Classe OBD 

L’OBD és, doncs, l’eina de diagnosi. S’ha elaborat aquesta classe tal i com es pretenia en 

el plantejament inicial del projecte: una màquina de diagnòstic amb unes funcions molt 

clares que permeten ser cridades per les dues funcions restants. D’aquesta manera la 

gestió d’aquesta classe ha de servir per poder satisfer les necessitats de l’usuari.  

El primer aspecte que cal explicar és el fet de que tots els missatges enviats cap al 

simulador contenen l’identificador general 0x7DF. El simulador té altres limitacions a part de 

només contenir 5 PIDs o el nombre limitat de codis d’averies que pot donar. No es pot 

enviar un missatge a una ECU en concret posant l’identificador de la ECU en qüestió, sinó 

que s’ha d’enviar el missatge a totes i aquestes responen. Això fa que al sol·licitar un valor 

de PID calgui posar sempre l’identificador general. En el cas de les DTCs passa el mateix 

però com que normalment es volen saber totes les averies del vehicle, aquesta limitació no 

comporta gairebé conseqüències a nivell pràctic. 
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La primera funció de la classe OBD (iniciaCanBus) consisteix en la connexió de l’aplicació 

amb l’adaptador via bluetooth. S’està cridant a les funcions de les biblioteques de gestió de 

la comunicació Can - Bluetooth i l’adreça mac que s’introdueix és la del l’adaptador 

(dispositiu bus Can - Bluetooth) 

Inclou les funcions de sol·licitar els PIDs (cada un per separat i tots junts) i també pot 

sol·licitar els DTCs (codis d’error) del simulador. Això es fa utilitzant la funció d’escriure 

missatge creada en les biblioteques ja explicades i especificant el valor dels bytes de dades 

que indiquen que el missatge és una sol·licitud d’un cert paràmetre que es vol conèixer. 

D’altra banda, la recepció de missatges procedents del simulador és més complexa. 

Primerament, com era d’esperar, cal cridar a la funció de lectura de missatge. Llavors, 

sempre i quan s’hagi rebut el missatge correctament, cal descodificar-lo a fi d’extreure la 

informació que s’ha sol·licitat prèviament. 

En el cas dels PIDs, aquesta descodificació segueix un criteri establert que segueixen les 

funcions encarregades de descodificar els valor. Sent A,B,C i D els bytes de dades 3,4,5 i 6 

respectivament: 

 

PID Description Min Value Max Value Units Formula 

05 Engine coolant 

temperature 

- 40 215 ºC A - 40 

0C Engine RPM 0 16,383.75 rpm ((A*256)+B)/4 

0D Vehicle speed 

sensor 

0 255 km/h A 

10 Air flow rate of 

MAF sensor 

0 655.35 g/s ((A*256)+B) / 100 

14 O2 volt 0 1.275 V A / 200 

Figura 3. Descodificació de PIDs 

 

Aquesta classe  conté les funcions que descodifiquen els valors dels PIDs 

(repRPM,repSpeed,etc..) tal com mostra la Figura 3 . Aquestes funcions retornen el valor 

del PID corresponent descodificant el missatge segons la fórmula disposada a la figura. 
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Anàlogament al cas dels PIDs s’inclouen també les funcions per sol·licitar, rebre els codis 

d’error i descodificar-los. El procés que es segueix per a fer-ho s’explicarà a l’apartat de 

funcionament de l’aplicació ja que serà més fàcil d’entendre en el context adequat. 
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11. Classe InterTerminal 

Per tal d’aconseguir una aplicació el màxim d’útil i còmode per a l’usuari s’ha desenvolupat 

de manera que es pot treballar de dues maneres diferents. El mètode de treball ve donat 

per els paràmetres que l’usuari doni a l’aplicació a l’executar-la. 

Per una banda es pot treballar mitjançant la interfície gràfica que s’ha elaborat, disposant 

gràficament tota la informació que es pot obtenir del simulador. Per altra banda es vol que 

l’usuari pugui sol·licitar a voluntat un valor concret de PID o les avaries provinents del 

simulador.  

Aquesta classe, anomenada InterTerminal, respon al segon mètode de funcionament; 

s’utilitza per permetre a l’usuari treballar via terminal sol·licitant paràmetres concrets del 

simulador sense fer ús de la interfície gràfica. Això s’aconsegueix gestionant 

adequadament la màquina de diagnòstic OBD. 

Al treballar via terminal es poden executar els arxius afegint arguments addicionals, 

paràmetres que el programa pot utilitzar per funcionar mitjançant la utilització de la 

biblioteca “sys”. Així doncs s’estableix que l’usuari ha d’executar el programa donant uns 

arguments en un ordre concret. L’aplicació interpreta aquests arguments i executa les 

funcions que calguin per retornar a l’usuari el valor del què està sol·licitant. 

L’usuari introdueix els paràmetres de sol·licitud en l’execució de l’aplicació i si no s’està 

requerint l’ús de la interfície gràfica s’executa aquesta classe. El codi d’aquesta classe és 

molt explícit: en funció del valor dels paràmetres donats envia una sol·licitud concreta al 

simulador, en llegeix la resposta i la descodifica donant el resultat via terminal de la manera 

més entenedora possible per a l’usuari.   

L’ordre i el valor dels paràmetres que cal que l’usuari introdueixi s’expliquen més endavant 

en l’apartat d’instruccions per al funcionament de l’aplicació. 

En el cas de la sol·licitud de valors de PID, el funcionament és bastant simple ja que 

consisteix en enviar la sol·licitud, rebre’n la resposta i descodificar-la per tal de poder-la 

mostrar a la pantalla. No obstant el mètode de d’obtenció dels codis d’averia és més 

complex ja que requereix l’enviament de missatges consecutius mitjançant el protocol ISO 

15765-2. 

El procés d’obtenció de les DTC consisteix, primer de tot, en enviar el missatge de 

sol·licitud d’averies. Llavors les ECUs responen, cada una enviant certs missatges que cal 

descodificar. Donat que s’ha de tenir en compte el protocol de missatges consecutius, es 
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llegeix cada un dels missatges de resposta, es classifica segons el tipus de missatge 

(primer, únic o consecutiu) i es guarden els bytes de dades adequats en una llista. Aquest 

procés el du a terme la funció  “missatgeMultitrama”. La classificació del tipus de missatge 

és necessari per determinar quins bytes de cada missatge cal emmagatzemar a la llista 

(només s’hi volen posar els bytes que formin part d’una DTC). D’aquesta manera només fa 

falta descodificar els elements de la llista obtinguda quan ja no es rebin més missatges. El 

procés de descodificació és senzill al fer ús de la biblioteca DTC que s’ha explicat 

anteriorment, més concretament de la classe “listDTC”. (cal recordar que cada averia està 

composta per 2 bytes) 

A l’hora de classificar el tipus de missatge que es reben, classificació que fa la funció 

“missatgeMultitrama”, es poden donar tres casos: 

Si el missatge llegit és un missatge únic, només cal identificar el nombre de bytes que 

porten informació (mitjançant la funció nBytes) i retornar-los.  

En canvi si el missatge és primer missatge, vol dir que el nombre de bytes amb informació 

que cal llegir és més gran que el nombre de bytes que pot portar aquest missatge. Per tant, 

es guarden tots els bytes que porten informació i s’emmagatzema a la variable 

“self.bytesleft” el nombre de bytes que falten, que són bytes d’informació que portaran els 

missatges consecutius. 

Finalment, si aquest missatge és consecutiu cal tenir en compte dues situacions. Si és el 

missatge final de la trama de missatges o si encara falta llegir  més missatges consecutius 

que porten bytes d’informació. Per aquest motiu, el bucle encarregat de guardar els bytes 

d’informació s’aturarà o bé quan s’hagin llegit tots els bytes que calia llegir o bé quan ja 

s’hagin guardat tots els bytes d’informació que porta aquest missatge. 

Cal recordar que després d’un primer missatge el sistema extern de diagnosi ha d’enviar un 

missatge de control verificant que s’ha rebut correctament aquest primer missatge. Això es 

fa amb la funció “sendFlowControlFrame”. Aquest missatge de control ha de dirigir-se a la 

ECU que està enviant els missatges multitrama i per tant ha de portar un identificador 

concret. Per a obtenir-lo, cal llegir l’identificador del missatge que s’ha rebut, determinar la 

ECU en qüestió i dirigir-li el missatge de control. L’identificador no és el mateix per enviar 

que per rebre de una ECU i per això s’ha fet ús d’una base de dades que relaciona tots els 

identificadors amb el seu significat. S’usen les funcions incloses en l’arxiu “ECU.py” que 

permeten obtenir l’identificador d’una ECU donada, fer el procediment a la inversa i també 

obtenir l’identificador d’enviament d’una ECU a partir de l’identificador del missatge rebut. 

Així doncs, es rep un missatge d’una ECU i immediatament es pot conèixer l’identificador 

que cal posar al missatge de control per tal de que aquesta mateixa ECU el rebi 

correctament. 
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El motiu principal de que s’hagi elaborat aquesta base de dades és que, de cara al futur, si 

es dona el cas que els identificadors canvien es podran adaptar els valors accedint 

solament a la base de dades mencionada sense necessitat de manipular el codi de 

l’aplicació. 

Tal i com es pot veure, l’ús de les biblioteques elaborades anteriorment fa que el codi de 

l’aplicació esdevingui molt més simple i comprensible ja que tot el procés de lectura i 

descodificació es du a terme amb un nombre molt reduït d’instruccions. 
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12. Interfície Gràfica 

12.1. Mètode de treball de la interfície 

A l’hora de la realització de la interfície gràfica s’ha hagut de tractar un tema essencial per 

assolir una màxima eficiència: com sequenciar òptimament les comandes. El motiu d’això 

és que si es vol obtenir una interfície gràfica que disposi d’uns indicadors que s’actualitzen 

periòdicament mostrant uns valors a temps real, cal que l’aplicació estigui ben dissenyada 

de manera que no aparegui un retard important. 

L’elecció del mètode de treball només afecta al disseny de la interfície gràfica ja que si es 

treballa en terminal només cal respondre al què l’usuari demani, no és necessari un nivell 

de complexitat major que el d’enviar una sol·licitud al simulador, llegir el missatge de 

resposta i representar a la pantalla el valor. En canvi per a fer funcionar la interfície cal 

enviar i rebre missatges contínuament i per tant és molt important l’eficiència en la gestió 

dels missatges. 

Només per a actualitzar un cop el valor dels indicadors cal enviar 5 sol·licituds de PID, llegir 

tots els missatges de resposta, descodificar-los i representar-los. Si es vol repetir 

periòdicament tot aquest cicle d’instruccions és evident que el procés pot alentir-se 

presentant un cert retard. Per tant, s’ha buscat un mètode que minimitzés el temps de 

resposta dels indicadors. 

 

12.1.1. Mètode After 

Inicialment, per simplificar la tasca de programació s’ha començat treballant de forma lineal 

i unilateral. És a dir, totes les instruccions s’executen mitjançant un sol fil d’execució  

sequenciant una instrucció darrera l’altre. Així doncs es sol·liciten les dades desitjades, es 

reben i es descodifiquen els missatges rebuts i finalment es disposa el resultat a la pantalla. 

Aquest cicle es va repetint indefinidament fins que l’usuari tanca l’aplicació. 

Per tal de fer això s’utilitza el mètode after de la biblioteca tkinter que executa la funció 

desitjada cada un cert temps (paràmetre que cal introduir a la funció). D’aquesta manera, 

elaborant una funció que sol·liciti i descodifiqui informació de la placa es poden obtenir 

periòdicament els valors. Com més ràpid s’executin les instruccions més ràpid 

s’actualitzaran les agulles dels indicadors. 
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La principal avantatge del mètode d’un sol fil d’execució es la facilitat de comprensió del 

funcionament i la implementació. Permet una programació molt intuïtiva i ha estat molt útil 

sobretot en les fases inicials del desenvolupament de la interfície gràfica ja que  era 

aconsellable iniciar-se amb una metodologia que no fos excessivament complexa. No 

obstant, per tal d’assolir una aplicació eficient aquesta metodologia no és la òptima ja que 

té alguns inconvenients.  

Al disposar d’un sol fil d’execució d’instruccions no es poden dur a terme diverses 

instruccions simultàniament. Aquesta fet comporta que mentre s’està enviant un missatge o 

esperant resposta del simulador no es poden llegir missatges ni descodificar-ne de ja 

llegits. Si només es pretengués demanar un valor al simulador, una seqüenciació 

d’instruccions simple com aquesta seria suficient. No obstant es vol arribar a disposar d’uns 

indicadors que mostrin la informació a temps real, i cal recordar que per una sola 

actualització dels indicadors cal seguir un cicle d’instruccions complex. Aquest fet comporta 

que la velocitat i capacitat de transmissió d’informació siguin un factor molt important, i si 

només es disposa d’un fil d’execució la velocitat se’n veurà perjudicada.  

Tot el que s’ha exposat ha fet que s’hagi pensat en altres possibles mètodes de treball de 

l’aplicació per tal de que la l’eficiència sigui major i, en conseqüència, la velocitat de 

resposta també.  

 

12.1.2. Mètode multi fils 

Veient els inconvenients que plantejava el mètode explicat, no era difícil visionar el tipus de 

mètode que es desitjava implementar en l’aplicació. L’aspecte clau que influïa negativament 

en el funcionament era el fet de disposar solsament d’un fil d’execució d’instruccions ja que 

no poder fer més d’una tasca simultàniament disminuïa innecessàriament la velocitat 

d’execució. 

La manera de millorar aquest aspecte era introduir la idea de concurrència en el projecte, 

és a dir, l’execució paral·lela d’instruccions per tal de reduir el temps d’execució de 

l’aplicació i millorar-ne l’eficiència. 

Això s’ha fet mitjançant la biblioteca de Python anomenada threading, que tracta 

específicament l’ús de fils i permet una fàcil implementació d’aquests en l’aplicació. Amb 

l’ús d’aquesta biblioteca es pot aconseguir tenir més d’un fil d’execució actiu 

simultàniament. Cada fil executa periòdicament la funció desitjada fins que s’atura. 

No obstant, en comptes de treballar directament amb aquesta biblioteca s’ha fet ús d’una 

biblioteca elaborada per el professor Manuel Moreno anomenada threadloopstartstop, que 
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simplement ha servit per facilitar una mica l’ús de la biblioteca threading. 

L’execució simultània de varies instruccions implica una millora en l’eficiència de l’aplicació i 

per tant en la velocitat d’execució d’aquesta al permetre que s’executin dues tasques 

alhora, com enviar missatges i descodificar-ne. A més, aquest mètode permet controlar 

amb molta facilitat cada quan temps es vol executar el cicle d’instruccions de cada fil. 

S’ha cregut convenient obrir tres fils paral·lels encarregats de tres tasques diferents. El 

primer està dedicat a l’enviament de missatges, el segon rep els missatges provinents del 

simulador i els guarda en una llista i el tercer descodifica els missatges desitjats de la llista i 

actualitza els valors dels indicadors de la interfície gràfica. Es pot argumentar que el segon i 

el tercer fil podrien unir-se en un únic fil però hi ha diversos motius per els quals s’ha cregut 

que és millor no fer-ho. En primer lloc no té sentit no poder llegir i descodificar missatges 

simultàniament ja que són dues accions que poden dur-se a terme paral·lelament sense 

que hi hagi cap inconvenient. L’altre factor determinant és que a l’unir els fils s’està 

imposant que en el moment en què s’executi la lectura de missatges també es descodifiqui 

el missatge i s’actualitzin els indicadors. En altres paraules, no és possible controlar per 

separat la lectura, la descodificació i la representació gràfica . Al separar-los es poden 

posar temps diferents donant així més flexibilitat a l’aplicació podent, per exemple, posar un 

temps d’actualització dels indicadors més elevat i filtrar els valors que es vulguin 

representar (per exemple, filtrar de tal manera que només s’agafin els valors d’una ECU 

concreta). 

D’aquesta manera s’ha aconseguit una obtenció i processament de dades molt més ràpid i 

eficient, aspecte que queda clarament plasmat en l’augment de la velocitat de resposta dels 

indicadors de la interfície gràfica. 

 

12.1.3. Biblioteca threadloop 

Tal i com s’ha explicat, s’ha emprat la biblioteca threadloop a fi de poder treballar amb més 

d’un fil d’execució d’instruccions simultàniament. Un fil executa periòdicament l’acció 

escollida i permet establir, mitjançant un paràmetre donat en la inicialització del fil, l’ interval 

de temps entre dues execucions consecutives.  

Aquest fil és creat a l’inicialitzar la classe threadloopstartstop que usa com a base la 

biblioteca threading per tal de gestionar fàcilment els fils d’execució d’instruccions. 

La biblioteca elaborada permet crear fils d’execució, iniciar-los, parar-los i reinicialitzar-los 

amb la simple crida de la funció corresponent de la classe. A l’hora d’utilitzar-la cal saber 

que al crear un fil aquest no s’executa fins que no es crida la funció “run”. A més, és molt 
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important tancar aquests fils un cop es vol aturar la transmissió de missatges per evitar que 

quedin actius un cop es tanca la pantalla de la interfície gràfica. 

12.2. Classe InterGrafica: mètode multifils 

Primerament s’exposa la classe InterGrafica que s’ha elaborat utilitzant el mètode multifils 

que és el que s’ha fet servir per desenvolupar l’aplicació final. No obstant, més endavant es 

farà una breu explicació del codi elaborat utilitzant el mètode after. 

Així doncs, la funció d’aquesta classe es que l’usuari disposi d’una interfície gràfica quan ho 

sol·liciti. La interfície a elaborar es vol que contingui indicadors (un per cada PID) i també 

representi les averies, de manera que en la interfície quedi representada tota la informació 

que es pot extreure del simulador utilitzat. Igual que la classe InterTerminal, es basa en la 

gestió de la màquina OBD explicada tot i que en aquest cas el nivell de complexitat és 

superior ja que cal representar-ho gràficament. 

Per tal de que es comprengui el funcionament d’aquesta classe s’anirà explicant pas a pas 

el seguit d’instruccions que es duen a terme des de la inicialització. 

A l’hora d’inicialitzar aquesta classe també cal inicialitzar la classe OBD , ja que tal com s’ha 

dit abans la base de la classe InterGrafica és gestionar la màquina de diagnosis OBD. 

En el cas que l’usuari sol·liciti l’ús de la interfície gràfica es crida la funció tk de la biblioteca 

Tkinter. El què s’està fent és crear un widget (objecte) que és la finestra principal de 

l’aplicació. Un cop fet això s’inicialitzen les variables, en aquest cas només la llista que 

emmagatzema els missatges rebuts pel fil encarregat de llegir missatges. 

Llavors es pot procedir a l’elaboració de tots els elements que cal que apareguin en 

aquesta interfície. Aquest procés consta de dues parts clarament diferenciades. 

Primerament es duran a terme les instruccions que solament calgui executar en la 

inicialització de la interfície. Posteriorment cal elaborar un seguit d’instruccions que es 

repeteixin cíclicament per tal d’obtenir periòdicament els valors dels PIDs implementats al 

simulador i actualitzar els indicadors de manera que es pugui apreciar com canvien.  

 

12.2.1. Canvas o fons de pantalla 

La classe “InterGrafica” crida llavors la funció “iniInterficie”. Aquesta funció crea un canvas 

(fons de pantalla) per a la interfície a partir de la funció corresponent de la biblioteca 

Tkinter. La funció pack, també d’aquesta biblioteca, s’encarrega de representar 
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adequadament els widgets o elements (en aquest cas el canvas). Hi ha dos elements més 

que poden inicialitzar-se en el mateix moment de la creació de la interfície i que no caldrà 

actualitzar-los periòdicament: les averies i l’indicador (l’agulla d’aquest és l’únic que cal 

actualitzar periòdicament). 

12.2.2. Indicadors 

Pel que fa als indicadors s’elaboren mitjançant la biblioteca “Indicadors”. Posant els 

paràmetres adequats es pot controlar a voluntat molts dels aspectes gràfics d’aquests. Per 

exemple, es poden variar fàcilment els valors numèrics que apareixen en els indicadors, el 

color dels elements, color de fons etc.. Un cop creats els indicadors i establerts tots els 

paràmetres cal afegir aquests elements a la interfície. Anàlogament al fons de pantalla 

(canvas) es pot fer amb la funció “pack”. No obstant, en aquest cas es vol poder distribuir 

cada indicador en una posició concreta i la funció pack ofereix molt poques possibilitats a 

l’hora de disposar els diferents objectes. Per aquest motiu s’ha usat la funció “grid” que 

estableix una quadrícula imaginària en la pantalla de l’aplicació i permet distribuir els 

elements simplement indicant la fila i columna en què es vol que es col·loquin. A 

continuació es mostra el què s’està explicant.  

 

Figura 4. Disposició dels indicadors 

A la Figura 4 S’han dibuixat les línies imaginaries que fa la funció grid per ajudar a fer una 

idea més clara del que s’ha explicat. Un cop ja s’han disposat els indicadors a la interfície 

falta afegir-hi els codis d’averia. 
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12.2.3. Averies 

El següent que cal implementar és la representació en la interfície dels missatges d’error. 

Com ja s’ha explicat, missatges de codis d’error poden arribar portar més de 8 bytes 

d’informació i per tant s’usa el protocol ISO 15765-2 consistent en missatges consecutius.  

Aquest mètode és igual que el dut a terme en el cas de “interTerminal” a fi d’obtenir les 

avaries (es criden les mateixes funcions de la classe OBD). Tot i així, un cop es té una llista 

amb tots els codis d’error cal representar-los a la interfície. Això es pot fer seguint la 

mateixa metodologia que en la representació dels altres elements de la interfície, tot i que 

en aquest cas s’ha elaborat una classe anomenada “Text” per facilitar-ho. S’ha separat 

cada averia mitjançant una coma i ha calgut introduir un salt de línia en la representació de 

les averies per qüestions de limitació d’espai. 

 

 

Figura 5. Interfície gràfica 

Arribat a aquest punt, tal i com es mostra a la figura 5, es té la pantalla principal de 

l’aplicació iniciada (arrel), el fons creat (canvas), els indicadors representats i també hi ha 

les averies escrites a la part inferior de l’aplicació. Així doncs, com es pot veure en la 

següent figura, el que resta per completar la interfície gràfica és només l’actualització dels 

valors dels indicadors. 
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12.2.4. Actualització dels indicadors 

Per dur a terme aquesta tasca s’ha utilitzat el mètode de multifils ja explicat. 

S’han inicialitzat els 3 fils d’execució paral·lels, amb les funcions d’enviament de missatges, 

lectura de missatges i actualització dels indicadors respectivament. Aquest mètode permet 

molt control sobre el funcionament de l’aplicació ja que simplement canviant el primer 

paràmetre que es dóna en la inicialització dels fils es controla el període d’execució de les 

instruccions, és a dir, cada quans segons es crida a la funció corresponent. 

El fil d’enviament de missatges envia un missatge de sol·licitud per cada PID. El segon fil 

llegeix tots els missatges de resposta rebuts i els emmagatzema en una llista. La 

construcció d’aquest llista de missatges s’ha fet de manera que es vagi col·locant l’últim 

missatge rebut en la primera posició de la llista. Això facilitarà significativament 

l’actualització dels indicadors. 

El tercer fil actualitza els valors dels indicadors mitjançant la descodificació de la llista de 

missatges rebuts proporcionada pel segon fil. Per tal d’actualitzar els indicadors es crea la 

funció anomenada “actualitzaagulles”. El funcionament d’aquesta consisteix en recórrer la 

llista de missatges emmagatzemats fins s’hagi identificat els últims 5 missatges rebuts que 

continguin la informació dels cinc PID que cal representar. Llavors es descodifiquen cada 

un dels cinc missatges, s’obté el valor del PID corresponent i fixa la posició de l’indicador de 

manera que assenyali el valor adequat. Finalment es buida la cua de missatges rebuts per 

tornar a realitzar el mateix procés quan el fil torni a cridar aquesta funció.  

Els tres fils executen periòdicament la comanda especificada de manera que es van 

actualitzant les agulles contínuament. Cal dir que s’ha usat la funció 

“protocol("WM_DELETE_WINDOW",self.finish)”, que vol dir que quan l’usuari tanqui la 

pantalla de l’aplicació es cridarà a la funció indicada (self.finish), que tanca els fils. Per tant 

els fils es tancaran automàticament al tancar la pantalla de l’aplicació per evitar que aquests 

continuïn executant-se innecessàriament. 

La lectura d’informació de l’aplicació obtinguda és pràcticament a temps real i la disposició 

dels valors en la interfície gràfica és gairebé immediata. Així, al rotar els potenciòmetres es 

pot veure com els valors dels paràmetres mostrats canvien conseqüentment. Com és 

evident, s’ha intentat minimitzar el temps de reacció però el protocol d’obtenció de dades 

del simulador és complex i, per tant, requereix un petit temps de processament que provoca 

que sigui inevitable un cert retard. Tanmateix, el retard obtingut és bastant petit i per tant es 

pot considerar que l’aplicació funciona correctament. 
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12.3. Mètode alternatiu: Mètode After 

Com ja s’ha dit, s’explica també el funcionament de l’aplicació elaborada pel mètode after. 

Tot i no ser el mètode utilitzar en l’aplicació final és interessant veure com s’ha arribat a 

implementar perquè el seu funcionament fos el correcte. 

Aquest codi és una versió molt simple de l’aplicació que va servir principalment per 

familiaritzar-se amb aquest mètode i agafar idees a l’hora d’implementar altres mètodes. 

El codi és pràcticament idèntic al mètode multifils utilitzat. Com és lògic, la part 

d’inicialització de la interfície gràfica és el mateix així com la representació de les averies. El 

mètode només fa variar l’encarament de l’actualització dels indicadors i per tant la resta 

d’aspectes romanen intactes. 

El mètode after consisteix en la repetició indefinida d’un cicle d’instruccions 

 

Figura 6. Cicle d'instruccions 

Les diferències en el codi que comporta l’ús d’aquest mètode són les funcions 

“preguntaresposta” i “actualitzaagulles” de les classes OBD i InterGrafica respectivament.  

La funció after permet cridar recurrentment a la funció que es desitgi . Per tant cal elaborar 

una funció capaç de realitzar totes les instruccions exposades a la figura 6. Aquesta funció 
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és l’anomenada “actualitzaagulles”, que evidentment es serveix d’altres funcions per tal de 

realitzar totes les accions. Primer crida a la funció “preguntaresposta” encarregada de fer 

les tres primeres accions, retornant així els valors numèrics dels cinc PIDs. Llavors l’únic 

que queda és donar aquests valors als indicadors per tal de que es posicionin 

correctament. Al l’executar indefinidament aquest cicle d’instruccions s’aconsegueix que els 

indicadors senyalin els valors dels PIDs en tot moment. 

Un cop elaborada l’aplicació amb els dos mètodes diferents s’ha pogut comprovar que, tal i 

com era d’esperar, amb el mètode multifils el retard que presenten els indicadors és més 

petit que no pas amb el mètode after que només disposa d’un fil d’execució.  
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13. Simulador Virtual 

 

A falta molt poc temps per l’entrega del projecte, el simulador utilitzat va deixar de funcionar 

per causes desconegudes. Això impossibilitava fer canvis o millores en el programa i també 

impedia que es pogués verificar el correcte funcionament de l’aplicació, almenys fins que 

no disposés d’un nou hardware. Com s’ha dit, el temps era escàs i no s’ha pogut obtenir un 

altre simulador com el que s’havia utilitzat fins al moment. No obstant, s’ha pogut trobar una 

solució a aquest problema. 

El professor Manuel Moreno havia elaborat un simulador virtual basat en el que s’havia 

utilitzat en aquest projecte. Així doncs, es va pensar en adaptar el que fos necessari 

d’aquest programa per tal de comunicar-lo amb l’eina de diagnòstic i poder així continuar el 

projecte.  

Ha calgut canviar diversos paràmetres d’ambdós programes per tal de que es 

comuniquessin correctament, principalment en la part de connexió en què s’ha utilitzat 

l’eina socket.   

 

Comunicació Bluetooth Comunicació interna 

gestor=socket.socket(socket.AF_BLUETOOTH, 

socket.SOCK_STREAM, 

socket.BTPROTO_RFCOMM) 

   gestor.connect((mac_address, 1)) 

gestor = socket.socket() 

gestor.connect(('localhost', 8080)) 

Figura 7. Equivalència de comunicació 

En la figura 7 es poden veure clarament els canvis que cal realitzar per adaptar l’aplicació al 

simulador virtual. 

És interessant saber que per establir la connexió entre l’aplicació i el simulador virtual cal 

designar un port. En el cas de no ser l’administrador de l’ordinador que s’està utilitzant, el 

número de port ha de ser superior a 1024 o sinó es refusa la connexió. Posar el port 8080 

és una decisió completament arbitrària. 
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Figura 8: Aspecte del simulador 

A la figura 8 es pot veure l’aspecte que té el simulador un cop s’executa. Els 5 PIDs són 

regulables apretant amb el ratolí i fent-los girar, mentre que per habilitar els codis d’averia, 

igual que en el simulador real, cal apretar el botó anomenat “Load DTCs” que provocarà 

l’encesa del LED vermell del seu costat 

Un cop fet això, tot i que la connexió s’ha pogut establir perfectament, han sorgit diferents 

problemes que han obligat a diverses modificacions en el codi de l’aplicació. Bàsicament ha 

calgut incorporar comandes per aturar momentàniament el programa perquè sinó la 

transmissió de missatges entre els mòduls donava problemes i provocava que no es 

rebessin correctament els missatges provinents del simulador virtual.  

Aquestes parades momentànies de l’execució del programa s’han fet amb la comanda 

“time.sleep” que atura l’execució de comandes el nombre de segons que s’introdueixi com a 

paràmetre.  

Com era d’esperar, han anat sorgint més contratemps que s’han hagut de solucionar a 

mesura que anaven apareixent. Quan s’estableix la connexió entre el simulador virtual i 

l’aplicació es comença l’execució d’ambdós programes instantàniament. Això provoca un 

problema i és que el simulador virtual té un funcionament gairebé calcat al simulador físic, i 

al posar-se en funcionament cal pressionar un botó per habilitar els codis d’averies. Per 

tant, si a l’iniciar el programa s’envien sol·licituds de DTC, com és el cas de la interfície 

gràfica, no es rep cap resposta ja que l’usuari no ha tingut temps d’habilitar-ho.  

Aquesta problemàtica es repeteix en el cas de la sol·licitud de valors puntuals , quan es 

prescindeix de la interfície gràfica. Cal deixar un marge de temps a l’usuari perquè pugui 

rotar els potenciòmetres dels PIDs a voluntat per establir els valors que desitgi. Sinó, 

s’executen els dos programes a l’hora i es retorna el valor que té el PID sol·licitat a l’iniciar-

se. 

Aquests motius justifiquen l’aparició de les diverses crides de la comanda “time.sleep” que 

es poden trobar en el codi. 
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Donat que no s’ha pogut disposar del simulador físic en l’última part de la programació, 

l’aplicació final que s’ha obtingut s’ha fet funcionar amb el simulador virtual i s’ha executat 

perfectament. Per tant, se’n pot deduir que canviant la part de connexió tal i com s’ha 

explicat i traient les crides a la funció time.sleep, hauria de funcionar bé amb el simulador 

físic. 
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14. Instruccions per a l’execució de l’aplicació 

 

14.1. Execució del simulador virtual 

Tal i com s’ha dit, l’aplicació final s’ha dissenyat per ser compatible amb el simulador virtual. 

L’aplicació, les biblioteques i l’emulador es troben al CD lliurat juntament amb la memòria 

del projecte. L’aplicació té per nom “Obd.py” i està inclosa en la carpeta anomenada 

“Aplicació”. Per altra banda, l’emulador està en la carpeta “emulator” i s’anomena 

“OBDEmulator.py”. 

 Per tal de poder fer funcionar l’aplicació amb aquest simulador, cal seguir uns passos. 

Primer de tot, obrir una terminal per executar aquest simulador, que es queda pendent de 

que algun altre programa es connecti amb ell. Llavors es pot executar l’aplicació de manera 

que es connectaran entre sí i començaran a executar-se. 

Si es vol fer d’una forma ben senzilla, es poden obrir dos gestors alhora (per exemple el 

programa IDLE) i en un executar primer l’emulador i un cop aquest estigui llest executar 

l’aplicació en l’altre terminal. 

Aquest simulador virtual s’adjunta al cd entregat juntament amb la memòria. 

14.2. Execució via terminal amb arguments 

Des de la pròpia terminal es pot executar l’aplicació cridant-la des del directori en què es 

troba mitjançant la següent comanda: 

>Python3 Obd.py 

Es poden afegir arguments addicionals escrivint el valor d’aquests després de la comanda 

exposada. Tal i com es pot veure al codi de l’aplicació s’ha establert el següent ordre dels 

arguments: 

> Python3 Obd.py ask npid interface 

A continuació a la figura 9 hi consten els valors que es poden introduir cada un dels 

paràmetres i el seu significat. 
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Paràmetre Possibles valors Significat 

ask ‘pid’ , ’dtc’ Sol·licitud de PID o de DTC 

npid ‘All’ , ’3’ , ’5’ , ’10’ , ’14’ , ’d’ Nombre de PID sol·licitat 

interface ’0’ , ‘1’ Representació gràfica 

Figura 9. Paràmetres d'execució 

 

Per exemple si es volen sol·licitar els valors del PID 5 s’ha d’introduir la següent instrucció: 

>>> Python3 OBD.py pid 5 0 

Sempre que es sol·liciti la representació de valors mitjançant la interfície gràfica els altres 

dos paràmetres seran ignorats ja que la interfície representa gràficament tota la informació 

que es pot extreure del simulador. De la mateixa manera, si es sol·liciten els DTC és 

indiferent el valor que es posi al paràmetre npid. 

S’ha cregut convenient establir uns valors per defecte inclosos en l’arxiu “ConfigIni.ini” de 

manera que si no s’introdueixen arguments en l’execució de l’aplicació, aquests prenguin 

uns certs valors i no es produeixi cap error en l’aplicació. A més, aquest fet també és útil en 

certs casos en què sempre es volen conèixer els mateixos paràmetres a l’hora de 

diagnosticar els vehicles, o si sempre es sol·licita la representació dels valors mitjançant la 

interfície gràfica ja que posant els paràmetres en qüestió com a paràmetres per defecte 

farà que no calgui introduir tots els paràmetres cada vegada que vulgui executar-se. 

14.3.  Execució via terminal de Python mitjançant l a importació 

Addicionalment al mètode usual d’execució de programes que s’ha explicat també s’ha 

preparat l’aplicació per poder funcionar en una terminal de Python important l’aplicació.  

Un cop l’usuari hagi importat l’aplicació pot usar-la executant la funció anomenada “run” 

introduint els mateixos paràmetres que cal posar en l’execució de l’aplicació explicada 

anteriorment.  Així doncs caldria introduir aquestes instruccions a la terminal de Python: 
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>>> import OBD 

>>> OBD.run (ask,npid,interface) 

 D’aquesta manera es vol donar un ventall més ampli d’opcions a l’usuari per tal facilitar-n’hi 

l’ús. Cada usuari pot tenir unes preferències diferents a l’hora de treballar i és molt 

interessant intentar satisfer les necessitats d’un major nombre d’usuaris permetent 

l’execució de l’aplicació amb més d’un mètode diferent. 
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15. Validació del software 

Quan s’elabora un software, com en aquest projecte, és important validar el seu 

funcionament per comprovar que tot el que s’ha programat funcioni correctament. 

En aquest projecte la validació s’ha fet utilitzant el programa Idle que permet gestionar una 

terminal de Python juntament amb un editor de textos de manera que és molt còmode a 

l’hora de modificar l’arxiu i executar-lo per provar-ne el funcionament. Aquestes execucions 

són per provar el codi i no es dona cap paràmetre a l’aplicació. Per tant funcionarà amb els 

paràmetres per defecte establerts en l’arxiu “configini.txt”. 

15.1.  Can Bus Ecu Simulator 

Durant el desenvolupament del projecte s’ha executat l’aplicació usant com a hardware a 

ser diagnosticat el simulador Can Bus ECU Simulator, capaç d’emular el comportament 

d’un vehicle. Com ja s’ha dit, no s’ha pogut provar l’última versió de l’aplicació amb aquest 

hardware per problemes amb el simulador, però tot i així a l’executar una de les versions 

gairebé definitives funcionava perfectament.  

D’altra banda l’aplicació que es va realitzar amb el mètode after sí que es va poder executar 

amb aquest hardware i tampoc va sorgir cap complicació. Posteriorment també s’hi va 

poder executar diverses versions de l’aplicació amb el mètode multifils i es va comprovar 

com la velocitat d’execució era més alta que no pas en el primer cas. Tot i existir un retard, 

els indicadors de la interfície gràfica responien amb força velocitat als canvis de valor. 

Pel que fa a l’execució de l’aplicació sense la part d’interfície gràfica el funcionament també 

era molt bo i la resposta era ràpida. Evidentment no era instantània ja que es cal un petit 

temps d’establiment de la connexió i transmissió dels missatges corresponents, però el 

temps de resposta era molt petit. 

15.2.  Simulador Virtual 

Tot i que la idea inicial del projecte no contemplava aquest aspecte, la necessitat ha fet que 

s’hagi acabat desenvolupant una aplicació apta per comunicar-se amb un simulador virtual. 

Donat que aquest simulador havia estat desenvolupat en base al simulador físic, els 

resultats obtinguts són extrapolables, amb la diferència que el protocol d’enviament de 

dades via bluetooth forçosament ha d’afegir un retard, encara que sigui mínim, als 

indicadors. 
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Al provar l’aplicació amb aquest simulador virtual els resultats han estat més que 

satisfactoris. Les averies es disposen correctament en la interfície i la velocitat de reacció 

dels indicadors és sorprenentment alta. Cal tenir en ment que la comunicació entre dos 

elements interns a l’ordinador serà sempre més ràpida que entre un element intern i un 

d’extern, però tot i així el retard dels indicadors és pràcticament nul. 
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16. Pressupost 

El pressupost d’aquest projecte només consta de les hores de dedicació que cal pagar al 

programador i de l’adquisició del simulador CAN Bus ECU amb l’adaptador Can Bluetooth 

adequat.  

S’estimen que s’han invertit 260 hores en l’elaboració d’aquest projecte. Posant com a preu 

per hora d’un enginyer un valor de 45€ en resulta un cost de 11700€. A aquest valor falta 

sumar-hi un cost de 120€, que és el cost del simulador CAN bus ECU. Finalment només 

queda afegir-hi el cost de l’adaptador que són uns 20€ aproximadament.  

Com es pot veure el cost del simulador i de l’adaptador són pràcticament nuls en 

comparació amb el preu per hora de l’enginyer que ha creat l’aplicació. En projectes de 

desenvolupament de software això és bastant normal ja que es requereix l’adquisició de 

poc hardware i poc material en general,  i en canvi fan falta moltes hores de dedicació per 

part de l’enginyer. Aquestes hores invertides per l’enginyer, doncs, són gairebé la totalitat 

del cost del projecte. 

 

Així doncs: 

Preu per hores invertides: 260 x 45 = 11700€ 

Preu del simulador: 120 € 

Preu de l’adaptador: 20 € 

Pressupost del projecte: 11700 + 120 + 20 = 11840 €.  

 

 



Pàg. 48  Memòria 

 

Conclusions 

 

Una de les primeres conclusions que s’ha extret de l’elaboració d’aquest projecte és la gran 

utilitat del protocol de comunicacions bus Can utilitzat en la transmissió d’informació en 

l’automoció. Permet l’ intercanvi d’informació d’una manera molt eficient entre els diferents 

mòduls connectats al bus (ECUs) i facilita també l’’incorporació d’un mòdul com és l’OBD 

per tal de poder diagnosticar el vehicle.  

També cal destacar que al llarg del desenvolupament d’aquest projecte s’ha vist la gran 

importància de l’estructuració dels programes. En l’elaboració de petits programes això no 

era un aspecte molt rellevant perquè el nombre d’instruccions i processos que calia 

executar era força limitat (tot i que sempre s’ha estructurar adequadament el codi). 

Tanmateix, un cop es vol programar una aplicació que es serveixi de diversos mòduls que 

s’han creat prèviament, és essencial i imprescindible estructurar bé tots els elements i 

intentar programar de manera comprensible. Si no es fa això, a mesura que s’avança en el 

desenvolupament del software va esdevenint més i més difícil programar correctament. 

Tal i com era d’esperar també s’ha pogut comprovar com el funcionament de l’aplicació 

mitjançant diversos fils d’execució és més eficient que no pas amb un sol fil. En el cas de 

sol·licitar un sol valor no és necessari fer-ho, però una vegada es vol elaborar una interfície 

gràfica o alguna funcionalitat que requereixi una transmissió periòdica de informació és molt 

recomanable fer-ho d’aquesta manera. 

També es pot concloure que el fet que el simulador físic hagi deixat de funcionar no ha 

estat del tot negatiu. Posar a prova l’aplicació canviant el simulador físic per un de virtual 

reafirma més la robustesa de l’aplicació. A més, un dels objectius del projecte era elaborar 

una aplicació que pogués adaptar-se amb facilitat a canvis que poguessin sorgir, i aquesta 

n’ha estat una bona prova.  

Finalment, com a recomanació, si es vol programar o desenvolupar aplicacions s’aconsella 

la utilització del llenguatge de programació Python. Es va escollir per diversos motius com 

la seva senzillesa a l’hora de comprendre’s o el fàcil accés a biblioteques  i s’ha mostrat 

molt complert en tots els aspectes facilitant la tasca de programació. 
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He d’agrair el gran ajut que m’ha proporcionat el professor Manuel Moreno al llarg de tot el 

projecte. En primer lloc per facilitar-me informació sobre tots els aspectes essencials que 

era necessari que conegués a l’iniciar el projecte. També per guiar-me durant l’elaboració 

de l’aplicació i ajudar-me a solucionar tots els problemes que m’han anat sorgint. A més 

també m’ha proporcionat la biblioteca threadloop que s’ha utilitzar per al mètode de multifils 

implementat en l’aplicació final i el simulador virtual, que un cop va deixar de funcionar la 

placa física va ser una eina indispensable de treball. 

 

Agrair també al professor Josep Vilaplana l’ajut proporcionat en l’elaboració del codi de 

l’aplicació i, principalment, per l’ajuda en l’estructuració del programa que era un dels 

aspectes que va suposar-me un repte més gran, ja que mai havia fet un programa 

d’aquestes característiques. A més també va facilitar-me la biblioteca canlibus que em va 

servir com a model a l’hora d’estructurar el programa i la biblioteca Indicadors utilitzada per 

a l’elaboració i representació gràfica d’indicadors. 
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