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Resum 

El document que segueix és l’annex de la memòria del projecte: “Mòdul d'adquisició de 

dades per a l'equip ETSEIB-Motorsport Barcelona de la Formula Student”. 

La informació que aporta aquest annex serveix per complementar la memòria, facilitant la 

seva comprensió o ampliant alguns aspectes que la memòria només es mencionen. 

En el primer apartat es descriu l’estructura del sistema de fitxers FAT, que fan servir la 

majoria de dispositius d’emmagatzematge de memòria (entre ells les targetes SD).  

El següent apartat aprofundeix en el món de les targetes SD. Es descriuen les diferents 

targetes que existeixen actualment i resum breument la comunicació amb elles mitjançant 

SPI. 

L’últim apartat defineix una proposta d’estructura de codi per capes tant per al programa 

principal del mòdul com per a la interfície gràfica, que tal i com s’explica a les conclusions 

facilitaria la comprensió del codi i la seva millora contínua. 
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Glossari 

Clúster: Unitat mínima d’emmagatzematge de dades a nivell del sistema de fitxers FAT. 

DAGUI: (Data Acquisition Grafical User Interface) Interfície gràfica per a interpretar les 

dades obtingudes a través del mòdul. 

Full-duplex: Sistema de comunicació on tots els dispositius connectats poden rebre i 

transmetre informació, a més ho poden fer a la vegada. 

Little-Endian: Format d’emmagatzematge de dades on s’ordenen des del byte menys 

significatiu fins al més significatiu 

Sector: Unitat mínima d’emmagatzematge de dades a nivell de dels disc físic de memòria. 

Pin: Terminal d’un component que el permet comunicar-se amb la resta de la placa. 

Pin-out: Descripció de la funcionalitat dels pins d’un component. 

Punter: Adreça d’una ubicació en la memòria física. 
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Annex A. FAT 

FAT és una arquitectura de sistema de fitxers i el conjunt d’estàndards que la fan servir. 

Presenta com a principals avantatges simplicitat i robustesa, ofereix bones prestacions fins i 

tot en sistemes poc potents. D’altra banda no pot competir en fiabilitat i escalabilitat amb 

altres arquitectures més modernes. No obstant, és compatible amb la gran majoria de 

sistemes operatius moderns i per aquesta raó és idònia per intercanviar dades entre 

ordinadors i dispositius de qualsevol tipus i generació des de 1981 fins l’actualitat. 

A.1. Sectors i clústers 

Els discos físics de memòria es divideixen en sectors, que emmagatzemen una quantitat fixa 

de dades, habitualment 512 bytes. El sistema FAT agrupa els sectors en una unitat lògica 

més gran que anomena clúster. El nombre de sectors en un clúster intervé sobre dos 

aspectes: 

 La quantitat de dades que podrem guardar: el nombre de clústers en un FAT està 

fixat per el tipus de FAT emprat. Si augmentem el nombre de sectors per clúster 

augmentem la quantitat de dades que podrem emmagatzemar. 

 Els sectors inutilitzables: en cada clúster només es poden emmagatzemar dades 

d’un únic fitxer, de manera que si un clúster està ocupat per un fitxer però no l’ocupa 

completament els sectors buits d’aquell clústers quedaran inutilitzats. Com més petit 

sigui el nombre de sectors per clúster més eficient serà l’emmagatzematge 

d’informació.  

A.2. Estructura 

A continuació es descriuen les seccions en que es divideix un volum de dades del sistema 

FAT: 

 

Volum de dades FAT 

Sectors 
reservats  

FAT 1 FAT 2 
Regió de 

dades 

Figura A-1: Estructura de la arquitectura FAT. Font: Pròpia 
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A.2.1. Sectors reservats 

Els primers sectors del volum són sectors reservats del sistema. S’encarreguen de la 

posada en marxa (sector Boot) i de guardar informació bàsica sobre el sistema com el tipus 

d’arquitectura de fitxers, el nombre de sectors reservats o els punters a la resta de seccions. 

A.2.2. File Allocation Table (FAT) 

Com el seu nom indica es tracta d’una taula indexada que té un valor associat a cada clúster 

del volum de dades. Aquesta taula dóna nom al sistema de fitxers (FAT12, FAT16, FAT32). 

El nombre que l’acompanya és la quantitat de bits que ocupen els valors d’aquesta taula. 

Aquests valors poden tenir els significats següents: 

 Clúster buit: per aquells clústers que no estan ocupats per cap fitxer. 

 Clúster en ús: pels clústers que continguin dades d’un fitxer, la FAT pot indicar 

dues coses diferents: 

o L’adreça del següent clúster del fitxer. 

o El clúster actual ja és l’últim del fitxer. 

 Clúster danyat: clústers que no són capaços de guardar dades perquè han resultat 

danyats. 

Cada fitxer pot ocupar un o més clústers de la memòria, de manera que el contingut d’un 

fitxer està indicat per una cadena de valors d’aquesta taula. D’altra banda, no és necessari 

que els clústers d’un mateix fitxer estiguin ubicats de manera consecutiva en la memòria, és 

habitual que es fragmentin degut al creixement desordenat dels fitxers. 

Resulta més senzill comprendre la composició d’una FAT a partir de l’exemple següent. Es 

tracta del fragment inicial d’una taula per a FAT16. En FAT16 el contingut associat a cada 

clúster ocupa 16 bits, agrupats en dos bytes i ordenats seguint el format little-endian, és a 

dir, es guarda sempre en primer lloc el byte menys significatiu. La taula de l’exemple conté 

els fitxers següents: 

 Fitxer 0:al que pertanyen els clústers des del 0002 fins al 0008. 

 Fitxer 1: Té tres cadenes interrompudes de clústers: del 0009 al 000A, del 0014 al 

0016  i finalment del 0019 al 001A. 

 Fitxer 2: Una cadena ininterrompuda de clústers, des del 000B al 0011. 

 Fitxer 3: És un fitxer d’un sol clúster, el 0013. 

A part, podem veure clústers que no contenen informació de cap fitxer: 

 Reservats: Els dos primers clústers estan reservats per al sistema. 
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 Buits: Els clústers que tenen com a valor 0000 a la FAT estan buits i disponibles per 

a guardar informació. 

 Danyats: Els clústers que tenen associat el valor FFF7 estan danyats i no són 

utilitzables. 

 

Posició del 

byte a la 

taula en 

hexadecimal 

-0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -A -B -C -D -E -F 

0- 

Clúster 

00 

Clúster 

01 

Clúster 

02 

Clúster 

03 

Clúster 

04 

Clúster 

05 

Clúster 

06 

Clúster 

07 

F0 FF FF FF 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 00 

1- 

Clúster 

08 

Clúster 

09 

Clúster 

0A 

Clúster 

0B 

Clúster 

0C 

Clúster 

0D 

Clúster 

0E 

Clúster 

0F 

FF FF 0A 00 14 00 0C 00 0D 00 0E 00 0F 00 10 00 

2- 

Clúster 

10 

Clúster 

11 

Clúster 

12 

Clúster 

13 

Clúster 

14 

Clúster 

15 

Clúster 

16 

Clúster 

17 

11 00 FF FF 00 00 FF FF 15 00 16 00 19 00 F7 FF 

3- 

Clúster 

18 

Clúster 

19 

Clúster 

1A 

Clúster 

1B 

Clúster 

1C 

Clúster 

1D 

Clúster 

1E 

Clúster 

1F 

F7 FF 1A 00 FF FF 00 00 00 00 F7 FF 00 00 00 00 

Figura A-2: Exemple de taula FAT. Font: Pròpia 
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Els volums de dades contenen dues FAT exactament iguals per accedir a la segona en cas 

de que la primera estigui corrompuda. 

A.2.3.  Regió de dades 

En aquesta secció trobem els clústers del sistema, en altres paraules, és on es guarden els 

fitxers i directoris de la partició. Els directoris es tracten com un tipus especial de fitxers, on es 

registra una entrada de 32 bytes per cada subdirectori i fitxer que contenen. Aquestes entrades 

guarden les següents característiques dels fitxers: 

 Nom i extensió (88 bits). 

 Atributs (8 bits): els atributs guarden l’etiqueta de volum del fitxer i ens indiquen si 

és un directori, si és ocult, si és de només lectura i si forma part del sistema. 

 Hora de creació (24 bits) 

 Data de creació (16 bits) 

 Data d’últim accés (16 bits) 

 Hora d’última modificació (16 bits) 

 Data d’última modificació (16 bits) 

 Direcció del primer clúster en la FAT (la mida depèn del FAT) 

 Mida del fitxer (32 bits) 

 Tres bytes reservats 

 

A partir de la direcció del primer clúster que dóna la entrada del fitxer i la cadena de clústers 

que aporta el FAT, podem llegir qualsevol fitxer del sistema del que coneguem la seva 

ubicació en el directori. 
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Annex B. Secure Digital Card (SD) 

La targeta SD és un format de targeta de memòria que va néixer a partir de les targetes 

MMC. Les SD aportaven les següents millores respecte la seva antecessora: 

 Incorporen hardware de xifrat per facilitar la protecció del seu contingut de la 

“pirateria”. 

 Oferien perspectives de millora de capacitat i velocitat de transferència de dades, 

efectivament amb el pas del temps han superat notablement les prestacions de les 

targetes MMC. 

B.1. Format 

A la Taula B-1 es mostren els diferents formats que poden presentar les targetes SD amb 

les seves característiques: 

 

SD estàndard miniSD microSD 

Mides (mm) 

   

Famílies SD, SDHC, SDXC SD, SDHC SD, SDHC, SDXC 

Àrea (mm2) 768 430 165 

Volum (mm3) 1.613 602 165 

Gruix (mm) 2,1 1,4 1 

Pes (g) 2 1 0,5 

Nombre de pins 9 11 8 

Interruptor per 

protegir d’escriptura 
Sí No No 

Taula B-1: Formats de les targetes SD. Font: SD Card Association 
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B.2. Famílies 

Abans d’entrar en detalls sobre quines diferències hi ha entre les quatre grans famílies de 

targetes SD és important tenir clars dos conceptes claus:  

B.2.1. Velocitat del bus 

La velocitat del bus és la velocitat màxima a la que es pot comunicar la targeta SD amb el 

dispositiu amfitrió que la utilitza. La Taula B-2 mostra les velocitats de bus disponibles: 

 

Velocitat del bus Velocitat màxima 

NS (Normal Speed) 12.5 MByte/s 

HS (High Speed) 25 MByte/s 

UHS-I (Ultra High Speed) 

12.5 MByte/s  

25 MByte/s  

50 MByte/s  

104 MByte/s 

UHS-II 
156 MByte/s  

312 MByte/s 

B.2.2. Speed Class 

Speed Class és una especificació de les targetes SD que sorgeix a partir de l’ús de les 

targetes SD en aplicacions exigents com les càmeres de vídeo. Registrar dades de vídeo 

suposa més dificultat perquè obliga la targeta a mantenir una velocitat constant d’escriptura. 

La Speed Class determina la velocitat mínima tant d’escriptura com de lectura de la targeta. 

Podem trobar les Speed Class que mostra la Taula B-3: 

 

Taula B-2: Velocitats de bus de les targetes SD. Font: SD Card Association 
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Speed Class Velocitat mínima 

 Class 2 2 MB/s 

 Class 4 4 MB/s 

 Class 6 6 MB/s 

 Class 10 10 MB/s 

 UHS Speed Class 1 (U1) 10 MB/s 

 UHS Speed Class 3 (U3) 30 MB/s 

B.2.3. SD de memòria 

Existeixen quatre famílies de targetes SD, però només tres d’aquestes estan enfocades a 

l’emmagatzematge de dades. Les característiques d’aquestes tres estan detallades a la 

Taula B-4: 

  

Taula B-3: Speed Class de les targetes SD. Font: SD Card Association 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SDHC_Speed_Class_2.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SDHC_Speed_Class_4.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SDHC_Speed_Class_6.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SDHC_Speed_Class_10.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UHS_Class_1.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UHS_Class_3.png
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SD Estàndard SDHC SDXC 

Capacitat 
Fins a 2GB 

De 2GB 

fins a  32GB 

De 32GB 

fins a 2TB 

Sistema de fitxers 
FAT12, FAT16 FAT32 exFAT1 

Símbol 
   

Velocitat de bus 
NS, HS 

NS, HS 

UHS-I 

NS, HS 

UHS-I 

Speed Class 

NS, HS 
Opcional Obligatòria Obligatòria 

UHS-I 
- Opcional Opcional 

B.2.4. SDIO 

La darrera família de targetes SD són les SDIO. Es tracta d’una extensió de les 

especificacions de les targetes SD que permet (als dispositius adequats) utilitzar les ranures 

SD per a comunicar-se amb perifèrics com GPS, sintonitzadors de ràdio o televisió, 

bluetooth, wi-fi, ethernet, etc. 

                                                

 

 

1
 exFAT és un sistema de directori de fitxers inspirat en l’arquitectura FAT, però incompatible amb ella. 

Taula B-4: Famílies SD de memòria. Font: SD Card Association 

https://www.sdcard.org/developers/overview/bus_speed/index.html
https://www.sdcard.org/developers/overview/speed_class/index.html
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La targeta SD ofereix dues interfícies de comunicació: mitjançant SPI o amb una interfície 

pròpia. La interfície pròpia de la SD és notablement més ràpida que la SPI, però no té 

especificacions obertes (la d’SPI si). Per aquesta raó la majoria d’aplicacions de sistemes 

encastats fan servir la comunicació SPI. A continuació es dóna una visió general de la 

interfície de comunicació SPI: 

El bus SPI és una interfície de comunicació síncrona en sèrie, molt utilitzada en 

comunicacions de curta distància. Ofereix comunicació full-duplex, és a dir, tots els 

dispositius que es comuniquen poden tant rebre com transmetre informació i ho poden fer a 

la vegada.  

La interfície SPI dissenya una arquitectura mestre-esclau mitjançant les següents senyals: 

 SCLK (Serial Clock): senyal de rellotge que sincronitza la comunicació. La genera el 

mestre. 

 MISO (Master Input Slave Output): senyal de dades de sortida del mestre cap als 

esclaus. 

 MOSI (Master Output Slave Input): senyal de dades d’entrada al mestre des dels 

esclaus. 

Figura B-1: Perifèrics SDIO. Font: SD Card Association 
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 SS (Slave Select): senyal de sortida del mestre que permet seleccionar amb quin 

esclau es comunica (lògica negativa). Es requereix una senyal per cada esclau del 

sistema. 

El procés de comunicació segueix els següents passos: 

1. Establiment de la senyal de rellotge per part del mestre. 

2. El mestre selecciona amb quin esclau vol comunicar-se a través de la senyal SS. 

Només pot seleccionar un esclau en cada procés. 

3. En cada cicle de la senyal de rellotge es produeix una transmissió de dades full-

duplex. El mestre envia un bit a l’esclau i rep un bit d’aquest. 

4. Un cop s’han transmès totes les dades el mestre deixa de seleccionar l’esclau. 

 

B.3. Pin-out 

En aquest apartat es detalla el pin-out de les targetes SD. Els pins de la targeta tenen 

funcionalitat diferent depenent de la interfície utilitzada. A la Taula B-5 es detallen aquestes 

funcionalitats per cada interfície: 

 

 

Pin Nom Funció 

1 

SPI CS Card Select. Senyal que habilita la comunicació per SPI amb la SD. 

SD DAT3 Una de les quatre línies de dades de comunicació del protocol SD. 

2 SPI DI Data In. Línia d’entrada de dades a la targeta SD. 

 

Figura B-2: Esquema del pin-out d'una targeta SD. Font: Wikipedia 
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Pin Nom Funció 

2 SD CMD 
Command. Línia per la que el controlador amfitrió envia comandes a 

la targeta. 

3 VSS Referència negativa de la tensió d’alimentació. 

4 VDD Referència positiva de la tensió d’alimentació. 

5 CLK 
Clock. Senyal de rellotge per a les comunicacions entre els dos 

dispositius. 

6 VSS Referència negativa de la tensió d’alimentació. 

7 

SPI DO Data Out. Línia de sortida de dades de la targeta SD. 

SD DAT0 Una de les quatre línies de dades de comunicació del protocol SD. 

8 

SPI NC El mode SPI no el fa servir. 

SD DAT1 Una de les quatre línies de dades de comunicació del protocol SD. 

9 

SPI NC El mode SPI no el fa servir. 

SD DAT2 Una de les quatre línies de dades de comunicació del protocol SD. 

 

El pin-out de les targetes amb format Mini difereix en que afegeix dos pins reservats, en 

canvi, el de les targetes Micro elimina un pin de ground i canvia l‘ordre dels pins. 

B.4. Mode SPI 

B.4.1. Procés de comunicació 

La comunicació mitjançant SPI entre el controlador amfitrió i la targeta segueix el següent 

patró: 

Taula B-5: Funcionalitat del pin-out de la targeta SD. Font: Wikipedia 
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1. El controlador amfitrió ha de seleccionar la targeta SD portant de nivell alt a nivell 

baix la tensió de la línia CS. 

2. La targeta estarà disponible per a rebre instruccions quan la línia DI es trobi en nivell 

baix de tensió. 

3. Un cop l’amfitrió detecta que la targeta no està ocupada, és a dir, que pot rebre 

instruccions, envia el conjunt de bytes que composen la comanda a través de la línia 

DI.  

4. A continuació l’amfitrió ha de portar la línia DI a nivell alt i esperar la resposta de la 

targeta, que vindrà precedida per un bit a 0. Aquest temps d’espera (NCR) varia en 

funció de la comanda requerida. 

5. La targeta envia un bloc de bytes com a resposta a la comanda. 

6. Certes comandes comportaran en aquest moment un procés de transmissió de 

dades entre els dos dispositius. 

7. L’amfitrió inhabilita la comunicació amb la targeta, portant la línia CS a nivell alt de 

tensió.  

 

B.4.2. Comandes 

Les comandes són blocs de 47 bits a través dels quals el controlador amfitrió li dóna ordres 

a la targeta SD. La seva composició és la següent: 

 Capçalera de comanda: totes les comandes van precedides de la seqüència de 

dos bits “01”. 

 Índex: seqüència de sis bits que identifica la comanda. 

 Argument: bloc de 32 bits que necessiten certes comandes per enviar informació a 

la targeta. Les comandes que no el fan servir envien 0 com a argument. 

 CRC: conjunt de bits que permeten a la targeta comprovar la validesa de la 

comanda rebuda. En el cas del mode SPI aquest codi és opcional. 

A la Taula B-6 es mencionen les comandes més habituals per a inicialitzar la targeta i 

llegir/escriure dades. 

Figura B-3: Procés de comunicació amb la targeta SD. Font: elm-chan.org 



Mòdul d'adquisició de dades per a l'equip ETSEIB-Motorsport Barcelona de la Formula Student Pág. 21 

 

 

Índex de la 

comanda 
Argument 

Transmissió 

de dades 
Descripció 

CMD0 Sense(0) No Reinicia el software. 

CMD55 Sense(0) No 
Comanda que precedeix totes les comandes 

del tipus ACMD<n>. 

ACMD41 

Rsv(0)[31];  

HCS[30]; 

Rsv(0) [29:0] 

No Comanda que inicialitza la targeta. 

CMD12 Sense(0) No Atura la lectura de dades. 

CMD16 
Longitud dels 

blocs [31:0] 
No 

Canvia la mida del bloc de dades 

d’escriptura/lectura. 

CMD17 
Adreça del 

sector [31:0] 
Sí Llegeix un bloc de dades. 

CMD18 
Adreça del 

sector [31:0] 
Sí Llegeix un conjunt de blocs de dades. 

CMD24 
Adreça del 

sector [31:0] 
Sí Escriu un bloc de dades. 

CMD25 
Adreça del 

sector [31:0] 
Sí Escriu un conjunt de blocs de dades. 

 

Taula B-6: Comandes SPI per a les targetes SD. Font: elm-chan.org 
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B.4.3. Respostes 

Cada comanda té un format de resposta 

assignat, però la gran majoria espera una 

resposta del format R1. Aquest tipus de 

resposta ocupa un byte, en que el primer bit 

és sempre 0 i els set bits restants poden 

indicar diferents errors. Si tots estan a 0 

significa que la comanda s’ha executat 

correctament. 

 

Algunes comandes requereixen un temps d’espera més llarg de l’habitual (per exemple la 

comanda CMD12), aquestes comandes requereixen una resposta amb format R1b. El 

format R1b segueix el mateix format R1 més un flag d’un byte que indica si el processador 

de la targeta està ocupat en lògica negativa, és a dir, mentre la targeta retorni flags amb 

0x00 té un procés en actiu i l’amfitrió ha d’esperar per enviar-li la següent comanda.  

 

B.4.4. Transmissió de dades 

B.4.4.1. Lectura de blocs unitària 

La comanda 17 demana a la targeta la lectura del bloc de dades que conté el sector ubicat a 

l’adreça de l’argument. Si la resposta de la comanda no adverteix de cap error, la targeta 

procedirà a llegir el bloc requerit i retornarà un paquet de dades amb la informació 

sol·licitada. 

 

Figura B-5: Seqüència de la CMD17. Font: elm-chan.org 

Figura B-4: Contingut de la resposta R1.   

Font: elm-chan.org. 
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B.4.4.2. Lectura múltiple de blocs 

La comanda 18 permet llegir una seqüència de blocs a partir del sector especificat en el seu 

argument. La lectura finalitza quan la targeta rep la comanda 12, el paquet de dades que 

envia la targeta després de rebre la comanda de finalització del procés no és vàlid. A aquest 

paquet el seguirà una resposta de comanda de format R1b que l’amfitrió ha de monitoritzar 

per saber quan la targeta està llesta per rebre més comandes. 

 

 

B.4.4.3. Paquet de dades 

Els paquets de dades emprats en els processos de lectura/escriptura de blocs tenen la 

següent estructura: 

 

 

 Data Token: byte que aporta informació sobre la transmissió de dades. En els 

processos de lectura permet advertir d’errors l’amfitrió i indicar la causa d’aquests. 

 

Figura B-6: Seqüència de la CMD18. Font: elm-chan.org 

Figura B-7: Estructura dels paquets de dades. Font: elm-chan.org 

Figura B-8: Format del Data Token. Font: elm-chan.org 
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 Bloc de dades: les dades emmagatzemades en el sector en els processos de 

lectura o a guardar en el sector en els processos d’escriptura. La mida del bloc és la 

mida dels sectors de la targeta, oscil·la entre 1 i 2048 bytes. 

 CRC: dos bytes que permeten verificar la validesa del paquet de dades transmès. 

En el cas del mode SPI aquest codi és opcional. 

B.4.4.4. Escriptura unitària de blocs 

La comanda 24 permet a l’amfitrió escriure un bloc de dades al sector de la targeta indicat el 

seu argument. Un cop processada la comanda la targeta envia la corresponent resposta de 

comanda. A continuació l’amfitrió pot enviar el paquet de dades. El procés acaba amb una 

resposta de dades que envia la targeta a l’amfitrió. 

 

 

B.4.4.5. Escriptura múltiple de blocs 

La comanda 25 inicia un procés d’escriptura de múltiples blocs a partir de l’adreça del sector 

que indica el seu argument. Després de rebre la resposta de comanda l’amfitrió pot 

començar a enviar els paquets de dades que vulgui desar. Cada paquet de dades serà 

contestat amb una resposta de dades per part de la targeta. En el moment en que l’amfitrió 

no vulgui desar més dades haurà d’enviar un paquet de dades que contingui únicament el 

token d’aturada de transmissió (11111101 en valor binari). Aquest paquet de dades també 

anirà seguit de la resposta de dades habitual. 

 

Figura B-9: Seqüència de la CMD24. Font: elm-chan.org 

Figura B-10: Seqüència de la CMD25. Font: elm-chan.org 
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B.4.4.6. Resposta de dades 

La resposta de dades és un missatge d’un byte que informa l’amfitrió sobre si la targeta ha 

acceptat el darrer paquet de dades que ha rebut. La resposta de dades ve acompanyada 

d’un flag que indica al controlador amfitrió si la targeta està ocupada o ja està disponible per 

a rebre més paquets de dades/comandes. 

 

 

Figura B-11: Format de la resposta de dades. Font: elm-chan.org 
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Annex C. Millores de Software 

El contingut d’aquest annex és una proposta inicial per a les millores de software que es 

plantegen en les conclusions de la memòria.  

Abans d’entrar en detalls, és important remarcar que els canvis que es descriuen en aquest 

annex pretenen ser una proposta de punt de partida per a l’estructura definitiva del codi. La 

millor manera de mantenir un codi funcionant és sotmetre’l a un procés de millora contínua, 

de la mateixa manera la seva estructura és susceptible de millora també. És per això que el 

que s’explica en aquest annex és només el principi d’un camí a seguir per a la millora 

continuada del codi tant del mòdul com de la interfície gràfica. 

C.1. Reestructuració del software del mòdul 

El codi actual és funcional, però fortament dependent del hardware del mòdul i gens tolerant 

als possibles canvis de l’aplicació. L’objectiu és convertir-lo en un codi on les diferents 

responsabilitats estiguin dividides, de manera que un petit canvi en el hardware del mòdul o 

en les especificacions de l’aplicació no obligui a refer el codi sencer. Quan dividim el codi en 

unitats més simples també el fem més comprensible, facilitant la tasca als futurs membres 

de l’equip a càrrec del mòdul. 

Per a dividir el codi definirem capes. Cada capa implementa una sèrie d’aplicacions a cert 

nivell del sistema, permetent que les capes posteriors utilitzin aquestes aplicacions sense 

preocupar-se de la implementació realitzada a més baix nivell. Les capes proposades són: 

 Capa d’abstracció del microcontrolador: aquesta és la capa en contacte amb el 

microcontrolador, implementa accions per a comunicar-se amb ell i fer ús dels seus 

recursos. En el projecte que ens ocupa hauria d’oferir a les capes superiors funcions 

per gestionar les entrades i sortides, per intervenir sobre els mòduls de CAN i SPI i 

actuar sobre els timers que ha d’incorporar el microcontrolador emprat en el sistema. 

 Capa d’abstracció de la ECU: implementa aplicacions al nivell de la ECU. 

Proporciona als nivells superiors funcions per a registrar dades en un fitxer, intervenir 

sobre els leds o obtenir informació de les entrades dels interruptors de la placa. 

 Capa de serveis: Ofereix diverses aplicacions relacionades amb la gestió de la 

memòria i les comunicacions del sistema. També permet a les capes superiors 

gestionar el temps a través de la interacció amb els timers que li proporciona la capa 

d’abstracció del microcontrolador. 

 Capa d’aplicació: El nivell més alt del codi. En aquesta capa trobem el programa 

principal. Es podria dividir en tres accions: “Escriure capçalera de fitxer”; “Registrar 
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dades” i “Escriure el final del fitxer”. Fa ús de les aplicacions que li ofereix la capa de 

serveis per guardar dades, llegir les comunicacions que arriben al sistema i portar 

control del temps. Per a interaccionar amb leds i interruptors utilitza la interfície de la 

capa d’abstracció de la ECU. 
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Figura C-1: Reestructuració del codi del mòdul. Font: Pròpia 
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C.2. Millores del software de la Interfície Gràfica 

En aquest apartat es proposen dues millores per al programa de la interfície gràfica. 

C.2.1. Eliminar duplicacions de codi 

El primer fet que denota un problema en el software de la DAGUI és que existeixin dues 

aplicacions diferents, la de Dinàmica i la de Tren de Potència. Són dues aplicacions que 

realitzen la mateixa acció (interpretar un fitxer de dades i mostrar-ne els gràfics) per a fitxers 

diferents. En d’altres paraules, es tracta de codi duplicat. El codi duplicat és un dels errors 

més comuns en els sistemes de software i a la vegada un dels més perjudicials. Comporta 

treball addicional, riscos addicionals i un augment innecessari de la complexitat del codi. 

Per eliminar la duplicació de codi cal preguntar-se què obligava a dissenyar dues aplicacions 

diferents. La explicació és que cada aplicació té programades quines variables inclou el 

fitxer, per poder mostrar-les a l’usuari en la pantalla de selecció de fitxer i donar format al 

gràfic en funció de la variable triada per l’usuari. Això ens porta a l’arrel del problema, 

l’aplicació hauria de ser independent de les variables que mostra. D’aquesta manera, encara 

que canviessin les variables que adquirim a través del mòdul no hauríem de canviar ni una 

sola línia de codi de la DAGUI. 

Per aconseguir-ho es pot aprofitar la primera línia del txt, on el mòdul escriu el nom de les 

variables guardades, les unitats, l’escala, etc. En el procés d’obtenció de dades del fitxer, 

l’aplicació hauria d’interpretar aquesta línia per guardar la informació de cada variable que 

necessiti l’aplicació. 

Aquesta implementació obligaria a un canvi de plantejament en la pantalla de selecció de 

variables, ja que no es poden predefinir els botons amb els que l’usuari tria quina variable vol 

visualitzar. Hi ha dues alternatives: 

 Llista desplegable: l’usuari enlloc de triar la variable a visualitzar a través de botons 

ho faria mitjançant una llista desplegable que li mostraria totes les variables que 

disposa el fitxer triat. Aquesta opció no resulta molt complicada a nivell de 

programació, però la pantalla perd facilitat d’ús de cara a l’usuari. 

 Botons programables: si es prefereix mantenir la distribució actual es pot gestionar 

des de l’aplicació la generació de botons en temps d’execució, però això suposa un 

augment de la dificultat de programació de la interfície. 

Aquest canvi posa sobre la taula una possible millora per el software del mòdul. Seria 

interessant que el software del mòdul també fos independent de les variables que registra. 

Aquesta implementació obligaria a afegir una especificació d’ús: abans de procedir a 
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guardar dades al mòdul se li hauria de comunicar en temps d’execució a través de la xarxa 

CAN informació sobre les variables que guardarà. El mòdul les registrarà al fitxer txt per a 

que la interfície les interpreti i les mostri a l’usuari. El procés de registre de dades no 

requeriria grans canvis. 

D’aquesta manera tant mòdul com interfície serien completament independents de les 

variables que guarden, permetent que aquestes canviïn sense haver de modificar cap línia 

de codi. 

C.2.2. Reestructuració del codi 

La interfície no requereix grans canvis per a millorar la seva estructura. Cada pantalla 

requereix el seu propi codi separat de la resta, això comporta inevitablement una separació 

de responsabilitats prou satisfactòria. Potser seria interessant implementar un nivell més alt 

que s’encarregui del flux de la interfície entre les diferents pantalles. Per exemple: 

 

En l’estructura mostrada a la Figura C-2: Reestructuració del codi de la DAGUI. Font: Pròpia 

el nivell més alt del codi l’ocuparia el “Control de la Interfície Gràfica” que gestionaria el 

transcurs del programa segons les eleccions de l’usuari. En funció d’aquestes cridaria les 

diferents pantalles de les que disposa la interfície. Al seu torn, les pantalles delegarien 

responsabilitats de certes tasques com per exemple, tractar les dades del fitxer txt generat 

pel mòdul, a programes d’un nivell inferior. 
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Visualització de 
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Figura C-2: Reestructuració del codi de la DAGUI. Font: Pròpia 


