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           Resum 

 

 

El present projecte es basa en la continuació d’un projecte acabat fa dos anys, en el qual 

es va crear un generador de sots per a l’estudi del comportament dels convertidors de 

freqüència. Aquell projecte, titulat “Generador de sots de tensió programable d’estructura 

Back-to-Back per l’assaig de convertidors de freqüència” i amb autor Quim López Mestre, 

va establir el punt d’inici des del que parteix el present projecte. La raó de ser del 

Generador de sots del qual es parteix, rau en la necessitat de posseir una màquina capaç 

de comprovar els rangs de desconnexió dels convertidors de freqüència. 

Aquest projecte, doncs, pretén continuar el camí obert pel seu antecessor, creant per al 

Generador de sots una interfície que permeti el seu ús per a qualsevol usuari sense 

coneixements del funcionament intern del mateix. A més, es dotarà al Generador de sots 

de les mesures de protecció necessàries per a garantir la seguretat dels seus usuaris. 

La solució proposada consistirà en  una interfície amigable implementada en un ordinador  i 

connectada al Generador de sots per mitjà d’un sistema CAN. 

En una primera part del projecte es realitza una anàlisi dels requeriments dels sistemes 

actuals i les possibles solucions de hardware. 

En la segona part del projecte es realitza l’especificació del sistema de comunicació 

necessari per a acomplir les especificacions. 

En la tercera part, es realitza el disseny de la interfície i es relacionen amb les 

funcionalitats. 

Finalment, s’implementa tota la interfície. 

En una última part, s’explica el procés de muntatge del generador de sots per al seu 

transport i seguretat en l’ús i es comenta el seu impacte ambiental. 
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1. Glossari 

 

UML : (Unified Modeling Language) Llenguatge de modelat de sistemes que permet 

visualitzar, especificar, construir i documentar un sistema de software. 

Diagrama de seqüència: Diagrama usat per a modelar la interacció entre objectes en un 

sistema. 

Diagrama cas d’us: Diagrama que representa un sol cas d’ús. 

Diagrama d’estats: Diagrama que representa 

Cas d’us: Representació d’un esdeveniment que arriba al sistema de forma externa i que 

requereix una resposta completa. 

Actor: Qualsevol entitat externa al sistema que inicia un cas d’ús. 

Mètode: Funció pertanyent a una classe. 

 Atribut: Paràmetre d’una classe. 

Modal : Mode de les finestres filles tal que l’usuari hi ha d’interactuar abans de retornar a la 

finestra pare. 

Thread (flux): Línia de procés 

Single threading : Programa caracteritzat per posseir una sola línia de flux. 

Multithreading: Programa caracteritzat per poder mantenir més d’una línia de flux. 

DSP:  (Digital Signal Processor), són processadors dissenyats específicament per fer 

càlculs en temps real de tractament de imatge,  so, i el tractament de senyals en 

aplicacions de control industrial. 

JPEG: mètode de compressió d’imatges fotogràfiques. 

HTML (Hypertext Markup Language): Llenguatge que descriu l’estructura d’arxius 

d’informació basada en text. 

RMS :   (Root Mean Square), mesura estadística per a calcular el valor eficaç d’una 

magnitud.
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2. Prefaci 

Abans de començar tot projecte cal tenir en compte els objectius i el marc que l’envolta. És 

per això que analitzarem l’origen d’aquest projecte, la seva motivació i els requeriments 

previs per dur-lo a terme.  El projecte es va originar en la continuació d’un ja existent, cosa 

que va ajudar a establir una forta motivació: tot allò del qual mancava al projecte original. 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte s’inicia a la conclusió d’un projecte previ presentat al seu dia i que es 

basava en la creació d’un generador de sots per a la prova de convertidors estàtics. El 

projecte origen es diu “Generador de sots de tensió programable d’estructura Back-to-Back 

per l’assaig de convertidors de freqüència”, el seu autor és Quim López Mestre. 

L’objectiu del projecte d’en Quim López era el disseny i construcció d’un prototipus d’un 

generador de sots trifàsic per tal de poder comprovar l’efecte dels sots sobre els 

convertidors de freqüència comercials. Aquest generador és capaç de produir sots 

equilibrats i desequilibrats, sent capaç de programar-ne la profunditat, temps de sot, angle 

d’inici i contingut d’harmònics. El generador té una placa pel controlador del sistema basada 

en el DSP F2812, i no té cap interfície amigable d’usuari.  

Per a poder realitzar un sot, es necessitava dues coses: una bancada d’assaig i un 

programa controlador del DSP. La bancada d’assaig és el conjunt dels aparells necessaris 

per a testejar un convertidor de freqüència. El DSP és el controlador microintegrat que 

dirigirà els IGBT’s per crear una nova xarxa trifàsica amb un sot. 

La forma de programar el DSP és mitjançant una aplicació feta expressa mitjançant el 

software del fabricant i carregada des d’un ordinador  a través d’un cable de port paral·lel. 

Aquesta transmissió del programa es fa també a través del mateix software fabricant pel 

qual es poden modificar les variables. Per a poder-ho fer cal conèixer el funcionament 

intern del programa i  l’ús de l’entorn de programació proporcionat pel fabricant. 

L’origen del present projecte és dotar d'un mitjà intuïtiu i àgil al sistema de generació de 

sots preexistent, que capaciti l’usuari final per a la realització de qualsevol dels tipus de sots 

possibles mitjançant el generador de sots sense que a l’usuari li siguin requerits 

coneixements del funcionament intern de  programació del DSP que el controla. 
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2.2. Motivació 

Com hem dit anteriorment,  per a la realització d’un sot es requereixen coneixements de 

programació del sistema de control del DSP que governa el generador de sots. Aquest fet 

implica no només que l’operari o encarregat conegui el funcionament intern del programa 

per a fer-ne ús, sinó que a més implica un perill afegit de malmetiment del programa cada 

cop que se’n fa ús. Aquest perill no afecta només el software de la màquina. El generador 

gestiona potències de fis a 70kVA amb tensions de 400V. Al tractar-se d’un aparell que 

gestiona aquestes magnituds de potència, existeix un gran perill físic en cas de fallada dels 

sistemes d’alarma pels errors provocats per l’operari en la manipulació del codi. 

La motivació d’aquest projecte rau per tant en oferir un mitjà segur i senzill de generació de 

sots, a més de transmissió d’estadístiques obtingudes pel mateix generador de sots. La 

intenció és crear dos programes: un com un afegit al programa a la memòria del DSP i un 

altre per a l’ordinador de control. El programa afegit al DSP haurà de permetre la 

comunicació entre els dos dispositius i s’encarregarà de canviar el valor de les variables 

segons les ordres rebudes pel programa de la interfície gràfica. El programa de la interfície 

gràfica  haurà de ser senzill d’utilitzar . D’aquesta manera s’aconseguirà que l’operari no 

hagi de conèixer el funcionament intern del DSP i el programa gràfic analitzi i discerneixi les 

dades a enviar per evitar possibles riscos. 

Tot això per poder donar una bona efectivitat al generador de sots és convenient poder 

observar i analitzar els seus diferents paràmetres de rendiment, funcionament. En cas de 

voler saber algun d’ells, s’havia de fer en forma puntual o expressa. 

El fet de tenir el sistema separat en dos parts, en una intercomunicació, permet que el DSP 

sigui capaç de donar retroalimentació a l’ordinador. Aquesta arquitectura es pot aprofitar 

per a fer gràfiques. 

2.3. Requeriments previs 

A l’apartat de la motivació s’ha comentat el fet de fer una aplicació gràfica per controlar el 

generador de sots i fer les seves estadístiques. La capacitat del DSP és insuficient per 

poder dur a terme aquesta tasca i és per això que caldrà separar-ho en dos parts: el 

programa del DSP i un programa en un altre dispositiu més potent. 

El fet de separar-ho en dos parts caldrà poder establir un vincle de comunicació fluid capaç 

de donar resposta en tempos real entre DSP i ordinador. Fins ara, tota la comunicació era 

feta pel port paral·lel. El port paral·lel és insuficient per a aquesta tasca, ja que només 

permet la càrrega del programa i la lectura puntual de les variables definides.  
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Caldrà estudiar el DSP i les seves diferents maneres d’interaccionar amb el dispositiu més 

potent. En aquest dispositiu més potent, eventualment un ordinador amb sistema de 

finestres, s’haurà de construir un entorn capaç de donar totes les prestacions que se li 

requereixen. 

Estudiant les característiques del DSP es va trobar que dels quatre canals de comunicació 

dels que disposa el més adient per a la tasca de comunicació donat que ha d’actuar en un 

entorn industrial (pertorbacions elèctriques) és el sistema per CAN. Serà requeriment el fet  

que el programa de gestió gràfica sigui capaç d’utilitzar aquest protocol.  
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3. Introducció 

En aquest projecte es vol donar una solució a la construcció d’un entorn segur per a la 

utilització senzilla d’un generador de sots trifàsic, així com una manera  de fer estadístiques 

i estudiar els resultats del sistema. 

3.1. Objectius del projecte 

Com s’han anomenat, els objectius d’aquest projecte són: 

• Construcció d’un entorn segur per a la utilització senzilla d’un generador de sots 

trifàsic, que permeti un ús segur del generador de sots per a qualsevol usuari sense 

coneixements de la màquina. 

• Disseny d’un protocol de comunicacions estable enfront dels errors de comunicació i 

els intervals sense comunicació estable. 

• Dotar al generador de sots d’un sistema de control que permeti la recuperació dels 

errors sense necessitat d’intervenció humana, és a dir, sense que l’usuari hagi 

hagut d’aprendre abans programació interna del generador de sots. 

• Dotar al sistema d’un arxiu dels errors de la sessió, per a inspeccions posteriors si 

aquestes fossin requerides. 

• Generació d’estadístiques: ser capaç de recuperar dades del generador de sots 

durant el temps d’execució del sot i disposar-ne per la visualització actual i el seu 

posterior anàlisis off-line. 

• Monitorització en temps real de l’estat del generador de sots: s’ha de ser capaç de 

poder mostrar les variables significatives. 

• Manual d’usuari: realització del manual d’usuari per a l’operari usuari final del 

projecte. 
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4. Anàlisi de requeriments 

Abans de la realització del projecte, cal definir quins seran els paràmetres d’actuació pels 

quals ens veurem restringits. L’anàlisi de requeriments inclou un estudi del funcionament 

del generador de sots, el disseny del sistema de comunicació i la tria del dispositiu per a 

efectuar la comunicació. 

En l’Annex A es pot consultar un estudi del Generador de sots, una comparativa entre el 

DSP i un processador genèric i una explicació de les alternatives per sistemes de 

comunicació remots, i en concret, les raons per les quals s’ha triat el protocol CAN  

(Controller Area Network). 

4.1. Dispositiu per al CAN 

Un dispositiu per a CAN és qualsevol dispositiu controlable per al sistema que permeti a 

aquest connectar-se a una xarxa de bus CAN. 

S’ha triat  com a dispositiu el USB-to-CAN compact d’IXXAT perquè permet a un ordinador 

amb Windows XP obtenir una connexió CAN a través d’un port usb2. Concretament, s’ha 

utilitzat el model que finalitza amb Sub D9. 

 Aquest dispositiu ofereix a qualsevol dispositiu amb entrada usb2 i sistema operatiu 

Windows a 16 bits, una sortida a connexió CAN. 

Així mateix, el fabricant proveeix les llibreries necessàries per programar les aplicacions 

que requereixin del control d’aquest dispositiu per permetre CAN en dos llenguatges: C per 

a qualsevol compilador de C, i C# per a programació en l’entorn .NET de Microsoft Visual 

Studio 2005 o superior. 
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5. Especificació 

El projecte complert engloba tres parts molt diferenciades: el programa del DSP, una 

aplicació gràfica i el protocol de comunicació. 

El programa del DSP, en primer lloc, serà bàsicament una petita modificació del ja existent. 

Tot i que això no comporta un gran canvi, serà necessari especificar amb cura les 

modificacions introduïdes. 

L’aplicació gràfica és un programa que correrà en una plataforma Windows estàndard. Per 

a aquesta es farà un desenvolupament des de zero, tal com es marca als 

desenvolupaments de software. Això vol dir que la seva especificació no només inclourà les 

seves capacitats i descripció sinó també la seva interacció amb l’usuari. 

El protocol de comunicació depèn de les diverses funcionalitats i comportaments que 

apareixen en cada un dels programes anteriors. Amb la especificació del programa del DSP 

i l’aplicació apareixerà totes les comunicacions entre DSP i PC. 

L’UML ha estat el llenguatge triat per realitzar la especificació. Aquest estàndard ha estat 

àmpliament acceptat per la industria del software i  ajuda al desenvolupament d’aquest en 

totes les seves etapes.  La metodologia proposada per UML inclou un diagrama de casos 

d’usos, diagrama de seqüència i diagrama d’estats.  

En el diagrama de casos d’ús s’estudiaran les diverses funcionalitats de cada component 

de software i la seva interacció a l’exterior. Els diagrames de seqüència estudien el 

comportament exacte de cada  component en cada cas d’ús tot definint quines són les 

operacions de les que disposarà. El diagrama d’estats estudi el cicle de vida de cada 

component i determina quines són les diferents operacions que podrà atendre en cada 

moment i quines reaccions tindrà. 

5.1. Casos d’ús i diagrames de seqüència 

L’estudi dels casos d’ús i els diagrames de seqüència, es poden consultar a l’Annex B, 

apartats B.1. i B.2. respectivament. 
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5.2. Diagrama d’estats 

L’especificació d’un sistema inclou no tan sols quines funcionalitats(cassos d’ús) realitza 

sinó també el seu cicle de vida. El diagrama de d’estats mostra el comportament dinàmic 

de l’aplicació. Això és donat  perquè el sistema pot reaccionar diferent depenent del seu 

estat. És per tant que l’estat no tan sols definirà en quin model concret de la seva vida es 

troba el sistema si no a més quin estímuls externs pot rebre , quins canvis provocarà en el 

seu propi estat i quines respostes tindrà. 

Un diagrama d’estats conté varies el·lipses que representen cada estat, cercles sòlids que 

representen l’estat inicial i final i fletxes que defineixen les diferents transicions entre estats. 

Els estats a si mateix poden ser senzills o compostos. Un estat compost és aquell que té 

altres estats en el seu interior. Això permet descriure de forma senzilla comportaments 

complexos. Les transicions d’estat seran efectuades per l’arribada d’estímuls interns, és a 

dir, operacions definides en els diagrames de seqüència. A més del diagrama d’estats, s’ha 

creat una taula explicativa que relaciona cada estat amb la seva equivalència lògica. 

El Programa PC i el Generador de sots són components independents i cadascun té el seu 

propi cicle de vida. És per tant que definirem un diagrama d’estats diferent per cada un. 

5.2.1. Diagrama d’estats del Programa PC 

El diagrama de funcionament de la interfície que corre sobre l’ordinador segueix l’esquema 

de la figura  següent:  

Fent sot

Apagat

Encès

 Amb sot

Rebent

Fent gràfic

Tancant

Estat inicial

Estat final

Alarma

Confirmació()

Procés acabat() No falten()

Falten()

Senyal de fi()

L'usuari envia sot()

L'usuari indica engegar()

L'usuari mana tancar()

Arriba senyal
 d'alarma()

Arriba senyal d'alarma()

Arriba senyal d'alarma()

Arriba senyal d'alarma()    

Arriba senyal d'alarma()

Alarma solucionada()

 

Figura 5.1 Diagrama d'estats de la interfície gràfica 
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Com es pot veure a la Figura 5.1 , aquest programa es basa també en dos superestats 

diferenciats. Com al diagrama del generador de sots, es pot identificar dos tipus grans 

estats, l’estat normal, corresponent al correcte funcionament del generador de sots, i l’estat 

d’alarma, pel qual el generador de sots s’intenta recuperar d’un error greu. Els estats 

d’ambdós diagrames estan, per tant, relacionats. 

A l’Annex B es poden consultar les taules dels estats i transicions  del diagrama d‘estats. 

5.2.2. Diagrama d’estat del Generador de sots 

El diagrama de funcionament del generador de sots segueix l’esquema de la figura 5.2: 

Fent un sot

Inicialitzant

Espera

 Espera
    inici

Recollint 
  dades

Estat inicial

Estat final

Alarma

Arriba ordre inici()

Falten()

Senyal de fi()

Arriba un sot()

Rebre 
inicialització()

Arriba senyal
 d'alarma()

Arriba senyal d'alarma()

Arriba senyal d'alarma()
Arriba senyal d'alarma()

        Solució error()

No falten()

Tancament()

 

En aquest diagrama es pot veure com existeixen dos estats ben diferenciats. L’estat normal 

es caracteritza pel funcionament correcte del generador de sots, és a dir el seu 

funcionament esperat. En canvi, l’estat d’alarma es dóna quan per alguna de les raons que 

després s’enumeraran alguna o més d’una variable del generador de sots se surt dels límits 

de funcionament normals. Aquest comporta un perill real de destrucció del generador de 

sots (i en conseqüència , perill per aquells bens o persones que hi estiguin a prop) i per 

aquest motiu es tracta de manera urgent i diferenciada si es detecta un error d’aquest tipus. 

A l’Annex B es poden consultar les taules dels estats i transicions  del diagrama d‘estats. 

Figura 5.2 Diagrama d'estats del generador de sots 
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6. Disseny 

6.1. Pantalles 

L’etapa d’especificació ha definit els casos d’ús. Aquests especifiquen a més de la 

intercomunicació Generador de sots - Programa PC, també les interaccions de l’actor 

Usuari amb el Programa PC. Aquestes interaccions es duran a terme mitjançant una 

aplicació gràfica. Per poder construir aquesta aplicació cal fer un pas previ de disseny de 

pantalles on es relacioni cada funcionalitat especificada pels casos d’ús amb els diferents 

components. 

Aquest diagrama i el seu significat venen definits per l’estàndard UML. 

6.1.1. Finestra principal 

File                       Graphics                     Help

Comunicats amb l'usuari

Botó 1:                   Botó 2: 
Entry data              Start

Variables per al sot

Variables del Generador de sots

Botó 3: Apagar/Encendre

 

La primera finestra tindrà sis botons i tres zones per  a  mostrar dades.  

Les zones de mostrar dades són en primer lloc un espai per a comunicats amb l’usuari, per 

qual l’usuari rebrà la informació sobre el procés que sigui necessària. 

Una segona zona serà la zona de variables del sot, que mostrarà els quatre valors que 

caracteritzen el sot, i que l’usuari ha de poder modificar, ja que és un cas d’ús definit com a 

consultar Dades. 

Figura 6.1 Finestra principal 
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Per últim hi haurà una zona on es mostraran les variables del generador de sots que 

s’actualitzaran periòdicament via CAN i que donaran a l’usuari una visió general de l’estat 

del generador de sots. 

Respecte als botons mostrats, els primers tres botons, anomenats per “File”, “Graphics” i 

“Help” serviran per desplegar menús per a mostrar més opcions; en canvi els dos inferiors, 

corresponen directament a un cas d’ús.  

El primer botó, anomenat “Entry data” correspon al cas d’ús Introduir dades, per qual 

l’usuari serà capaç de accedir a les dades que caracteritzen un sot (tipus de sot, durada del 

mateix, profunditat i desfasament respecte la primera fase) i actualitzar-les amb els nous 

valors. Aquest procés es farà mitjançant una altra finestra que anomenarem finestra 

d’introducció de dades del sot. 

El segon botó de la finestra principal, anomenat “Start”, correspon al cas d’ús Iniciar el sot.  

El tercer botó de la finestra principal, anomenat “apagar/encendre”, correspon als casos 

d’ús Engegar el Generador de Sots i Apagar el Generador de Sots. 

 

6.1.2. Finestra d’introducció de dades del sot 

Aquesta finestra es desplegarà al prémer el botó “Entry data” de la finestra principal i 

únicament servirà per a que l’usuari introdueixi les dades del sot. 

L’esquema d’aquesta finestra es pot veure a la Figura 6.2., on es pot observar que 

comptarà amb quatre caixes per a entrada de text i dos botons , Ok i Cancel els quals 

l’usuari podrà donar l’odre d’actualització dels camps o cancel·lació de l’actualització. 

Type

Duration

Depth

Phase

Ok Cancel

 

Figura 6.2 Finestra d’introducció de dades del sot 
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6.1.3. Menú File 

El menú File es desplegarà al clicar un sol cop sobre el botó File de la finestra principal. 

Al desplegar-se, mostrarà un menu amb quatre botons, anomenats New, Export to Excel, 

Print a Summary i Exit, sent aquest últim un botó destinant només a apagar el sistema. 

Aquests botons tenen associats els casos d’ús Nou sot, Bolcar  a Excel els resultat i 

Generar un resum. 

Respecte al cas d’ús Generar un resum, aquesta opció porta associat una nova finestra, 

anomenarem finestra d’introducció de dades del resum. 

File                       Graphics                     Help

Comunicats amb l'usuari

Botó 1:                   Botó 2: 
Entry data              Start

Variables per al sot

Variables del Generador de sots

Botó 3: Apagar/Encendre

New

Export to Excel

Print a Summary

Exit

 

 

6.1.4. Finestra d’introducció de dades del resum 

 Aquesta finestra té com a missió permetre a l’usuari introduir les dades necessàries per a 

gravar el resum (el nom del fitxer i la localització) i d’altres d’optatives, com l’autor i notes de 

l’autor. La manera d’accedir a ella és pitjar el botó “Print a summary” del menú File. 

Figura 6.3 Menú File 
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Filename

Author

Notes

Path

Ok Cancel

 

Aquesta finestra tindrà tres botons, un per a triar la carpeta on gravar el resum, anomenat 

Path; un segon botó anomenat Ok que si les dades necessàries són correctes crea el 

resum i un últim botó, Cancel, que cancel·la tota la operació. 

6.1.5. Menú Graphics 

El menú Graphics és el menú que agrupa les funcions per a gràfics dels resultats del sot 

generat. S’hi accedeix clicant el botó “Graphics” de la finestra principal. 

Aquest menú mostrarà set botons al ser desplegat, corresponents a funcionalitat de 

mostrar les gràfiques. Al ser que es disposarà de sis gràfiques diferents corresponents a 

les sis series de variables resultants de l’execució d’un sot, es dotarà el sistema de un botó 

característic de cada variable i un per al conjunt de les mateixes (situat a la part d’abaix del 

menú). 

File                       Graphics                     Help

Comunicats amb l'usuari

Botó 1:                   Botó 2: 
Entry data              Start

Variables per al sot

Variables del Generador de sots

Botó 3: Apagar/Encendre

Plot Isuq

Plot Isvq

Plot Iswq

Plot Vuvq

Plot Vuwq

Plot Vvwq

 

Figura 6.4 Finestra d’introducció de dades per al resum 

Figura 6.5 Menú graphics 
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6.1.6. Menú Help 

A més de les funcionalitats establertes  a l’anàlisi de l’aplicació, s’ha determinat en fase de 

disseny que serien útils altres dues funcionalitats. Aquestes dues funcionalitats s’agruparan 

en un menú anomenat Help 

La primera serveix per saber quina versió del programa s’està utilitzant i la segona (“Open 

tutorial”) permet obrir el tutorial. 

File                       Graphics                     Help

Comunicats amb l'usuari

Botó 1:                   Botó 2: 
Entry data              Start

Variables per al sot

Variables del Generador de sots

Botó 3: Apagar/Encendre

About

Open tutorial

Check net

 

6.2. Taula d’estats 

L’etapa d’especificació ha definit els diagrames d’estat i el seu significat. Aquesta 

informació ha de ser adaptada per la seva fàcil implementació i això requereix un estudi 

més detingut. Per portar a terme aquest estudi s’ha elaborat una taula d’estats que 

interrelaciona els diferents estats presentats en els diagrames amb les funcions i variables 

de la futura implementació. En aquesta taula es pot trobar en la primera columna l’estat, i 

en la segona què caracteritza aquest estat i quines són les funcions associades per 

gestionar-les. 

 

 

Figura 6.6 Menú Help 
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6.2.1. Programa PC 

 

Estat Rutina de l’estat 

Apagat Es caracteritza per: estat=0;                                                                      

Funcions:       sw_apagat_apagat(),sw_apagat_ences(), sw_apagat_ambsot(), 

sw_apagat_fentsot(),sw_apagant_enviant(),sw_apagant_alarma() 

Encès Es caracteritza per: estat=1;                                                                           

Funcions:        sw_ences_apagat(),sw_ences_ences(), sw_ences_ambsot(), 

sw_ences_fentsot(),sw_ences_enviant(),sw_ences_alarma() 

Amb sot Es caracteritza per : estat=2;                                                                     

Funcions:         sw_apagat_apagat(),sw_apagat_ences(), 

sw_apagat_ambsot(), 

sw_apagat_fentsot(),sw_apagant_enviant(),sw_apagant_alarma() 

Fent sot Es caracteritza per : estat=3;                                                                         

Funcions:          sw_fentsot_apagat(),sw_fentsot_ences(), 

sw_fentsot_ambsot(), sw_fentsot_fentsot(),sw_fentsot_enviant(), 

sw_fentsot_alarma() 

Rebent Es caracteritza per : estat=4;                                                                       

Funcions:     sw_rebent_apagat(),sw_rebent_ences(), sw_rebent_ambsot(), 

sw_rebent_fentsot(),sw_rebent_enviant(),sw_rebent_alarma() 

Fent gràfic Es caracteritza per : estat=5;                                                                     

Funcions: 

sw_fentgrafic_apagat(),sw_fentgrafic_ences(),sw_fentgrafic_ambsot() 

sw_fentgrafic_fentsot(),sw_fentgrafic_enviant(),sw_fentgrafic_alarma() 

Alarma Es caracteritza per : estat=6;                                                                              

Funcions:      sw_alarma_apagat(), sw_alarma_ences(), sw_alarma_ambsot(), 

sw_alarma_fentsot(), sw_alarma_enviant(), sw_alarma_alarma() 

Tancant Es caracteritza per : estat=7; timer aturat                                                        

Funcions:      sw_tancant_apagat(), sw_tancant_ences(), 

sw_tancant_ambsot(), sw_tancant_fentsot(), sw_tancant_enviant(), 

sw_tancant_alarma() 

Taula 6.1 Definició dels estats del Programa PC 
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Transició Explicació 

Rebre missatge() Missatge provinent del generador de sots que confirma que 

aquest està encès i en un estat apropiat per a fer-lo servir. 

L’usuari envia sot() L’usuari, havent introduït les dades del nou sot prèviament, dona 

l’ordre d’inici del mateix. 

Confirmació() El generador de sots envia un missatge que indica que està a 

punt per fer el sot requerit. 

Senyal de fi() El generador de sots envia un missatge que indica al programa 

que ha acabat de fer el sot i es disposa a enviar dades. 

Falten() El programa envia un missatge al generador de sots requerint 

una dada en concret que s’havia perdut durant la transmissió. 

No falten() El programa envia l’ordre d’esborrat de les dades al generador 

de sots. 

Procés acabat() L’usuari indica que vol realitzar un altre sot. Això comporta un 

posat a zero de les dades del programa. 

Alarma solucionada() EL generador de sots envia el missatge d’avís de solució de 

l’alarma anterior. El proper estat serà el d’Espera. 

Arriba senyal d’alarma() El generador de sots envia el senyal de que s’ha produït una 

alarma. 

 

 

 

 

Taula 6.2 Definició de les transicions del Programa PC 



Pàg. 22  Memòria 

 

6.2.2. Generador de sots 

Estat Rutina de l’estat 

Apagat El generador de sots comença l’algoritme que el posarà apunt 

per rebre l’ordre externa d’inicialització. Es caracteritza per la 

variable estat=0. 

Encès El generador de sots està inicialitzat (estat = 1, inici_generador = 

1) i enviant les dades rutinàries a l’exterior. 

Amb sot El generador, que ha rebut les dades d’un sot, envia 

periòdicament el missatge d’apunt per fer el sot mentre no arriba 

l’odre d’inici. A més, va enviant les dades rutinàries.  (estat =2) 

Fent sot El generador està realitzant un sot. (estat=3, inici_sot=1) 

Enviant El generador envia les dades que ha generat en el sot i continua 

en aquest estat mentre no rebi l’odre des del generador de sots 

de que no falta cap dada. (estat =4) 

Transició Explicació 

Rebre inicialització() El generador de sots rep l’ordre des del programa de posar 

inici_generador=1. 

Arriba un sot() El generador de sots rep des del programa les dades d’un nou 

sot, les quals grava a les corresponents variables del DSP. 

Arriba ordre inici() El generador de sots  rep l’ordre des del programa d’iniciar el 

sot: (inici_sot=1). 

Sot acabat() Un cop acabat el sot, inici_sot pren per valor 0 (inici_sot=0) 

Falten() El generador de sots rep l’ordre de reenviament d’una dada 

No falten() El generador de sots rep l’avís de que ja no ha d’enviar més 

dades. Es resetegen totes les dades del sot. 

Taula 6.3 Definició dels estats del Generador de sots 
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Transició Explicació 

Error() El funcionament del generador de sots ha produït un error que 

provoca una alarma d’un tipus definit. 

Solució error() Un cop solucionat l’error, es retorna a l’estat  d’Espera (estat=1) 

Tancament()  

6.3. Model de dades 

Tot i que en la fase d’especificació no s’ha creat cap model conceptual, sí que existeix una 

necessitat de crear un registre de dades. Les dades a emmagatzemar s’extreuen de les 

diferents operacions que es troben en els diagrames de seqüència. En aquest apartat 

s’estudia quines son les dades que seran emmagatzemades de forma persistent. 

Les dades a emmagatzemar són tots els valors que prenen les variables d’intensitat de 

sortida de les tres fases, i tots els valors del potencial entre fases (uv,uw,vw) durant la 

durada del sot. 

Com que els sots realitzats no tenen components homopolars, la obtenció de la tercera 

intensitat es farà a partir de les dues primeres. 

D’igual manera, obtindrem el tercer potencial a partir dels dos anteriors. 

Per tant, el traspassament de dades comprendrà només quatre variables, obtenint-ne sis 

després d’aplicar un algorisme de càlcul.  

El tamany dels vectors que guardaran les dades serà fix, i prou gran per emmagatzemar 

les dades del sot més llarg pel qual podem recollir les dades. Aquest tamany correspon a 

6553 posicions, i correspon a  40 segons. 

Taula 6.4 Definició de les transicions del Generador de sots 
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7. Implementació 

7.1. Tria del llenguatge de programació 

C# (pronunciat C sharp) és un llenguatge de programació imperativa orientat a objectes 

basada en el  C++ que incorpora conceptes d’altres llenguatges i fa especial èmfasi en la 

simplicitat i robustesa. 

S’ha usat C# en la programació de la interfície gràfica. 

La raó principal per la qual s’ha triat aquest llenguatge dels dos dels quals es tenia la 

possibilitat de fer servir ( C i C#) ha sigut la possibilitat d’usar l’entorn de programació .NET, 

que permet programar en codi dirigit (managed), una manera de programar que evita els 

errors de disseny del programa. 

En un primer moment es va procedir a realitzar una primera versió del programa escrita en 

C++ usant  l’entorn .NET i usant una versió anterior del driver escrita únicament en C, la 

qual sí permetia la seva inclusió en el codi entre marcatges per a codi no dirigit. 

Durant el desenvolupament d’aquesta primera versió anterior es va determinar  a fer servir 

el driver més recent, el qual va dur a un replantejament del llenguatge triat. 

Finalment, es va triar el llenguatge C# per les seves prestacions de robustesa.  

A més, el fet de fer servir C# permet una millor integració amb el driver. 

Una altra raó per la tria de C# ha sigut la possibilitat de fer servir llibreries externes al 

projecte, concretament la llibreria ZedGraph, una potent llibreria  de creació i edició de 

gràfics sota l’entorn .NET i optimitzada per a C#. ZedGraph  és una llibreria de codi lliure 

sota  llicència LGPL (Library Public General License) i per tant el seu ús és públic i sense 

cost. 

Un altre motiu per la tria de C#  és el garbage collector, una eina que permet despreocupar-

se de tenir cura de la memòria que utilitza el programa, d’aquesta manera el programador 

pot anar creant objectes sense planificar la seva destrucció. Això a més de facilitar i 

accelerar la tasca del programador evita bugs comuns de memory leak (pèrdues de 

memòria) i assegura aconseguir una aplicació més robusta i capaç d’executar-se durant 

més temps seguit. 
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7.2. Model de threads usat 

Per tal de gestionar la tasca de lectura costant dels missatges provinents de l’exterior, s’han 

intentat diferents mètodes.  

Donat que el programa ha d’estar constantment comprovant si ha rebut algun missatge del 

generador de sots (o d’algun altre dispositiu de la xarxa si n’hi hagués més), el pal de paller 

de l’arquitectura de programació de la interfíce és la decisió de quin mitjà es vol usar per tal 

de garantir una rutina constant de comprovació de l’existència o no de nous missatges. 

La decisió ha estat entre dos grans maneres d’entendre la realització d’aquesta tasca: 

multithreading i timers. 

7.2.1. Multithreading i single threading 

El multithreading és la definició que rep una aplicació la qual existeix el processament en 

paral·lel de dos o més fluxos(threads).  

El singlethreading és la definició que rep una aplicació la qual s’executa en una sola línia 

d’acció. 

El singlethreading és un cas particular del multithreading, en el sentit de que tant l’un  com 

l’altre l’aplicació corre en un threading , anomenat principal. En el multithreading, la resta de 

threads diferents al thread aplicació, han sigut creats pel principal o alguns dels seus 

threads depenents. 

En el singlethreading no cal posar mitjans per evitar intens d’accés a variables que estant 

sent usades, ja que el processament es fa d’una sentència a una altra. 

En canvi, en les aplicacions multithreading cal tenir en compte algunes accions per prevenir 

conflictes en el processament dels mateixos recursos. Per aquest motius s’han de posar a 

les variables susceptibles de ser accedides per més d’un thread alhora algunes eines 

creades per a tal efecte , com són els semàfors i els mutex (apartat 7.2.2). 

 A més, s’ha de tenir en compte que un thread no pot accedir directament a una variable 

que ha creat un altre thread. Això vol dir d’una banda que per a la transmissió d’informació 

entre threads la manera més lleugera és guardant la informació en variables generals que 

no siguin atributs de la classe . També és possible la creació de delegats  ( apartat 7.2.3) 

que envien la instrucció amb els paràmetres a la cua d’execució del thread corresponent. 
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7.2.2. Semàfors i mutex 

Un semàfor (Semaphore) és una eina associada a uns recursos de la mateixa natura que 

serveix per a gestionar conflictes entre els recursos i diferents threads que els requereixen. 

El mutex és una eina associada a un únic recurs que serveix per a gestionar conflictes 

entre  el recurs i els diferents threads que els requereixen. 

Al ser objectes que han de ser accessibles per tots els threads, es declaren com a variables 

generals (estàtiques en C# ), fora de la classe aplicació, i els crea el thread principal a l’inici 

del mètode Main. 

El semàfor funciona a traves de la definició de la quantitat d’unitats d’un recurs que 

existeixen i la quantitat inicial del recurs ocupat. Un cop definit, per a fer ús d’aquest recurs , 

s’ha d’usar el mètode del semàfor anomenat WaitOne(). El thread quedarà en espera fins 

que es disposi d’un dels recursos i li sigui adjudicat. Quan ja no el necessiti, només haurà 

de cridar al mètode Release() del semàfor, el qual alliberarà una unitat de recurs, que podrà 

ser requerida per algun altre thread. 

 
namespace GeneradordeSots 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        private static Semaphore sem = new Semaphore(0, 3);//disposo de 3 recursos amb 0  
                //compromesos al començar   

… 

    private void funciotimer(object sender, EventArgs eArgs) 
        { 

            CanMessage canMessage; 

            try{ 
               sem.WaitOne();//espero a que se m’asigni un recurs 
               //llegeixo els missatges de la tarja 
               ... 
            }finally{ 
               sem.Release();//allibero el recurs 
            }  
         ... 
        } 
   ... 
  } 

}         

 

Figura 7.1 Implementació amb un semàfor 
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El mutex és una simplificació del semàfor, de tal manera que només es disposa d’una unitat 

del recurs. El mutex serveix, per tant per a recursos d’exclusió mútua. El seu mètode d’ús 

és anàleg al semàfor, sent les seves crides les mateixes (WaitOne(), ReleaseMutex()). 

 
namespace GeneradordeSots 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
         
        private static Mutex mut = new Mutex();//tarja ixxat 

… 

    private void funciotimer(object sender, EventArgs eArgs) 
        { 

            CanMessage canMessage; 

            try{ 
               mut.WaitOne();//espero a que se m’asigni un recurs 
               //llegeixo els missatges de la tarja 
               ... 
            }finally{ 
               mut.ReleaseMutex();//allibero el recurs 
        }  
    ... 
   } 
   ... 
  } 
}            

7.2.3. Delegats 

Els delegats són punters a mètodes, però sent type-safe, és a dir, les crides entre threads 

que usant delegats són segures. 

Els delegats han de ser accessibles per a tots els threads, així que s’han de definir com a  

variables globals(estàtiques) fora de la classe principal (no poden ser atributs). 

Els delegats són encapsulacions de paràmetres d’entrada, creats per que es pugui associar 

aquest encapsulament a qualsevol mètode d’una classe que tingui els mateixos paràmetres 

d’entrada, o a un únic mètode definit en la declaració del delegat.  

El seu mètode d’ús per a executar un mètode des d’un thread diferent al que ha creat la 

classe que el conté depèn de si el delegat es defineix com a específic d’una funció general 

(definit a la declaració del delegat) o bé si el delegat es defineix com a anònim. 

En cas de voler usar els delegats per a crides entre threads, caldrà definir al principi del 

programa i com a estàtics tants delegats com mètodes amb arguments d’entrada diferents 

Figura 7.2 Implementació amb un Mutex 
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calguin. Cada delegat haurà de prendre un nom diferent (per a diferents conjunts de tipus 

d’arguments entrades). 

 
namespace GeneradordeSots 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        delegate void d_escriupantalla(string text); 
        ... 
         
       private void escriupantalla(String text) 
        { 
 
            // InvokeRequired  compara l’Id del thread que crida el mètode amb            
            // el thread que ha creat la classe (que conté el mètode). Si els 
            // threads són diferents, retorna true 
            if (this.richTextBox1.InvokeRequired) 
            {     
                // els threads són diferents, he d’executar la funció dins 
                // el thread que l’ha creat: 
                // creo un nou delegat d del tipus d_escriupantalla 
                d_escriupantalla d = new d_escriupantalla(escriupantalla); 
                // invoco el delegat en el thread que l’ha creat ,  
                // que és el principal (this) 
                this.Invoke(d, new object[] { text }); 
            } 
            else 
            { 
                // els threads són iguals,per tant asigno sense perill: 
                this.richTextBox1.Text = text; 
            } 
            this.Update(); 
            
        } 
         
        … 
} 
} 

7.2.4. El timer 

El timer és una eina que permet l’execució repetida a intervals establerts prèviament d’una 

funció.  

El timer que s’ha fet servir és single threading, és a dir, espera a l’acabament de la funció 

que s’executa a l’interval anterior abans de tornar-se a executar. Així sabem segur que no 

s’executarà el codi dos cops al mateix temps.  

En multithreading, es pot substituir un timer per un thread que executi la mateixa funció i 

que faci esperes d’un temps acordat després d’executar-se, però aleshores no es pot 

garantir que l’interval entre execucions sigui constant. 

Figura 7.3 Implementació amb un delegat 
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L’avantatge del timer sobre el seu equivalent en multithreading és que l’execució de la 

funció es fa sobre el mateix thread en el qual s’executen els events de les finestres. Això, 

juntament amb el fet que hem assegurat que no executarà el mateix codi dos cops alhora, 

ens permet evitar l’ús de sincronitzacions (com per exemple els mutex i semàfors)  i 

simplifica la mantenibilitat del codi. 

És per aquesta raó que s’ha triat el timer, que a més permet usat una aplicació single 

threading com a sistema vigilant de missatges rebuts. 

 
public Form1() 
        {                 
                this.timer1 = new System.Windows.Forms.Timer(); 
                timer1.Interval = 100; 
                timer1.Start(); 
                timer1.Tick += new EVentHandler(this.fes_coses_en_resposta); 
        } 

 

private void funciotimer(object sender, EventArgs eArgs) 
        { 
            //funció que s’executa cada cop que el timer arriba a un nou                  
//període 
        ... 
        } 

           

7.3. Tipus usats per a la declaració de variables i les seves 

conversions 

7.3.1. Tipus Iq21 

L’ iq21 és un tipus de dada definit a la llibreria IQmath de Texas Instruments.  

Vegeu l’annex C per a una descripció acurada del mateix. 

7.3.2. Precisió usada en la conversió 

Els valors enviats per  a la representació de totes les variables excepte l’estat estan  

originàriament representades en format iq21. 

S’ha pres la decisió de enviar només els 16 bits més significatius de la codificació de les 

variables en iq21 quan aquestes són enviades durant el cas d’ús dadesRutinaries(...) per tal 

de poder enviar fins a tres d’aquestes variables en cada missatge, donat que l’enviament 

Figura 7.4 Implementació amb un timer 
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de la variable en el seu format complert comportaria l’enviament d’un sol missatge per a  

cada variable. Amb aquesta decisió s’obté un millor rendiment dels bytes enviats i es 

redueix el nombre d’enviaments. Per contra, la precisió que obtenim d’aquestes variables 

augmenta  fins a un 0.03. 

7.3.3. Mètode usat per a la lectura de les variables rebudes 

Donat que el Programa del PC rep el missatge com a un conjunt de vuit bytes sense signe 

separats l’un de l’altre, i que en el llenguatge c# no existeix el concepte union de C i C++, 

s’han hagut d’avaluar les possibilitats de conversió indirectes per aconseguir la lectura 

correcta d’aquelles variables que ocupen dos o més bytes. 

La solució a aquest problema, va ser la conversió explícita de bytes a enters, i la posterior 

reconstrucció del valor de la variable en un tipus que serà el definitiu. Es va determinar 

aquesta solució perquè garanteix la correcta interpretació, ja que els tipus byte i enter són 

tipus principals, és a dir, de conversió definida i segura en qualsevol compilador. Aquesta 

opció es va implementar tal i com apareix a la figura 7.5: 

 
public double iq21_2double(byte a, byte b,byte c, byte d) 
        { 
            int ia = (a) << (8 * 3); 
            int ib = (b  + (b < 0 ? 256 : 0)) << (8*2); 
            int ic=  (c  + (c < 0 ? 256 : 0)) << (8*1); 
            int id=  (d  + (d < 0 ? 256 : 0)) << (8*0); 
            int i = ia + ib +ic + id; 
            double dd = i; 
            double aux = dd / 2097152D; 
            return aux; 
     } 

7.4. Diagrames de classes 

Un diagrama de model conceptual UML és un diagrama que descriu gràficament les 

especificacions de les classes de software i dels interfaços en una aplicació. 

En aquest projecte, s’ha utilitzat una classe principal anomenada Vista. La classe Vista crea 

tots els objectes del programa.  S’ha distribuït el disseny del programa de manera que fos 

el més modular possible, intentant que els diferents components mantinguessin una 

correlació lògica amb les funcions obtingudes dels diagrames de casos d’ús. 

Donada la natura dels diferents objectius a acomplir, es va determinar que cada 

funcionalitat tindria per ella mateixa una unitat lògica diferenciada, ja fos implementada com 

Figura 7.5 Implementació de la conversió d’una variable  
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a objecte d’una classe feta a mida o com a control que aglutini més d’un component de la 

mateixa natura. Per tant, va ser necessari fer un llistat de les funcionalitats que es pretenien 

implementar. Aquestes funcionalitats van ser: 

• La creació d’un menú on l’usuari pugui realitzar totes les accions que li són 

permeses. Aquest menú es va crear usant el tipus MenuStrip de la llibreria 

System.Windows.Forms. 

•  La creació d’un panell per a mostrar els valors de les variables que el Generador de 

sots envia periòdicament. Algunes d’aquestes variables  requereixen el càlcul del 

seu valor eficaç (RMS) abans de ser mostrades. Aquest panell es va crear usant 

una classe creada expressament i que deriva de la classe UserControl de la llibreria 

System.Windows.Forms.  

• La creació d’un mitjà pel qual l’aplicació pugui mostrar a l’usuari els esdeveniments 

que es produeixen o suggerir accions. Aquest mitjà s’ha creat a partir d’una classe 

feta a mida anomenada ClassePantalla, que deriva de la classe RichTextBox de la 

llibreria System.Windows.Forms. 

• La creació d’un panell per a mostrar els valors del sot generat i un mitjà per a ser 

modificats per l’usuari. Aquest panell es va crear usant una classe feta a mida de 

nom ClassePropietats, que deriva de la classe UserControl. El medi per a omplir la 

classe s’implementarà a partir de la classe OmplirPropietats, que deriva de la classe 

Form, ambdues de la llibreria System.Windows.Forms. 

• La creació d’algun mitjà el qual emmagatzemar els resultats rebuts. Aquest mitjà 

correspon a un objecte de tipus ClasseDades, classe creada per a aquest propòsit. 

• La realització de gràfiques d’una sèrie de parells de nombres donats usant la 

llibreria ZedGraph. Aquest punt implica la decisió d’on es mostraran les gràfiques. 

S’ha determinat la creació de cada gràfica en una finestra independent. Per a tal 

realització, s’ha creat la classe Grafica derivada de la classe Form, que serveix de 

base per a la realització de les gràfiques desitjades. 

• La creació d’un medi que registri les accions de la sessió i les seves incidències; així 

com un medi per al seu desament. Aquest medi de registre s’implementarà a partir 

de la classe ClasseArxiu; i el medi per al seu desament s’implementarà a partir de la 

classe GuardarArxiu, que deriva de la classe Form. 

• La creació d’un mitjà pel qual l’usuari pugui testar les comunicacions. Aquest mitjà 

s’ha implementat a partir de la classe ProvarXarxa que deriva de la classe Form. 
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El diagrama de classes del programa queda doncs: 

                                                                         Vista

+ culture : CultureInfo
- he_guardat :bool
- list1 : ZedGraph.PointPairList
- list2 : ZedGraph.PointPairList
- list3 : ZedGraph.PointPairList
- list4 : ZedGraph.PointPairList
- list5 : ZedGraph.PointPairList
- list6 : ZedGraph.PointPairList
- estat : int
- mut : Mutex

-apagarelcan()
- inicialitzar_can_i_timer () : bool
- iq21_2double(in a: byte, in b: byte,
          in c: byte, in d: byte): double
- byte2long(in a: byte, in b:byte, 
          in c: byte, in d: byte): long
# FerElSot()
# apagarGenerador()
# iniciarSot()
# sotAcabat()
- escriu_alarma_a_arxiu(in tpus_alarma: int)
# dadesRutinaries (in num:int, in var1:int,
         in var2: double, in var3:double,
         in var4: double)
# demanarIniciEnviament()
# engegarGenerador()
# enviardadesdelsot()
# avisSotCarregat()
- reenviaDades()
- funciotimer()
- resetGeneradornormal()
- resetGeneradordespresalarma()
# enviaIndex()
# demanarUnaDada(in taula byte, in index:long)
# enviarUnaDada()
# comprovarUnVector(in var:struct_dades): long
# comprovarFinalitzacioEnviament()
# guardarconfiguracio()
# grafic1()
# grafic2()
# grafic3()
# grafic4()
# grafic5()
# grafic6()
# excel()
# introduirDadesPath()

- sw_apagat_apagat()
- sw_apagat_ences()
- sw_apagat_ambsot()
- sw_apagat_fentsot()
- sw_apagat_enviant()
- sw_apagat_alarma()

- sw_ences_apagat()
- sw_ences_ences()
- sw_ences_ambsot()
- sw_ences_fentsot()
- sw_ences_enviant()
- sw_ences_alarma()

- sw_ambsot_apagat()
- sw_ambsot_ences()
- sw_ambsot_ambsot()
- sw_ambsot_fentsot()
- sw_ambsot_enviant()
- sw_ambsot_alarma()

- sw_fentsot_apagat()
- sw_fentsot_ences()
- sw_fentsot_ambsot()
- sw_fentsot_fentsot()
- sw_fentsot_enviant()
- sw_fentsot_alarma()

- sw_rebent_apagat()
- sw_rebent_ences()
- sw_rebent_ambsot()
- sw_rebent_fentsot()
- sw_rebent_enviant()
- sw_rebent_alarma()

- sw_fentgrafic_apagat()
- sw_fentgrafic_ences()
- sw_fentgrafic_ambsot()
- sw_fentgrafic_fentsot()
- sw_fentgrafic_enviant()
- sw_fentgrafic_alarma()

- sw_alarma_apagat()
- sw_alarma_ences()
- sw_alarma_ambsot()
- sw_alarma:_fentspt()
- sw_alarma_enviant()
- sw_alarma_alarma()

- sw_tancant_aoagat()
- sw_tancant_ences()
- sw_tancant_ambsot()
- sw_tancant_fentsot()
- sw_tancant_enviant()
- sw_tancant_alarma()

# comporvaXarxa()
# english()
# castellano()
# catala()
# stop()
# plotAll()
# exit()
# nou()
# start()
# printAsummary()
# entrydata()
- treu_el_focus()
- ferSummary()
- resetVariables()

- mDevice :IVciDevice                       + start: button 
- mCanCtl : ICanControl                    + switch_on : button
- mCanChn: ICanChanel 
- mWriter : ICanMessageWriter
- mReader : ICanMessageReader
- mRxEvent: AutoResetEvent
- timer1 : timer
+ entryData :button

MenuStrip

ControlPropietats

ControlPanell

ClasseDades

ClasseArxiu

ProvarXarxa

OmplirPropietats

GuardarArxiu

Grafica

ClassePantalla

1

1

1

1

1

1

1

0..*

0..*

0..*

menu

propietats

panell

pantalla

dades

arxiu

omplirpropietats

guardararxiu

provarxarxa

Grafica

Grafica

Grafica

Grafica

Grafica

1

1

1

1

1

1

Isuq

Isvq

Iswq

Vuvq

Vuwq

Vvwq

 

 

                                                

 

 

1 El símbol “–“ davant d’un atribut o mètode implica que aquest és privat . El símbol “+” davant d’un 

atribut o mètode implica que aquest és públic. El símbol “#” davant d’un atribut o mètode implica que 

aquest és protegit. 

   Les fletxes que surten de la classe Vista i van cap a altres classes indiquen possessió; per exemple, 

la classe Vista posseeix un atribut de tipus MenuStrip, al qual anomena “menu” i del qual només en 

posseeix un, podent ser aquest MenuStrip només  posseït per una sola classe Vista. Anàlogament, 

la classe Vista pot poseir de zero a infinits objectes de tipus OmplirPropietats, als quals anomenarà 

“omplirpropietats”, podent ser cadascun d’aquests OmplirPropietats només  posseït per una sola 

classe Vista. 

Figura 7.6  Diagrama de classes1  
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A la figura 7.6es pot apreciar la composició de la classe Vista, en la qual, s’aprecia com els 

mètodes que pot executar algun agent estan declarants com a protegits o públics. En canvi, 

els mètodes que no són executables directament per cap usuari, resten invisibles per a ells 

(són privats). D’igual manera, els atributs de classe  

Ara es procedirà a explicar les diferents parts anteriorment comentades. 

MenuStrip: 

El menu correspon a un objecte de tipus MenuString el qual té com a atributs els objectes 

ToolStripMenuItem corresponents a diverses funcions que pot demanar l’usuari, i que es 

mostren a la figura 7.7. 

                       MenuStrip

- file : ToolStripMenuItem
- newmenu : ToolStripMenuItem
- exporttoexcel : ToolStripMenuItem
- printsummary : ToolStripMenuItem
- exit : ToolStripMenuItem
- graphics : ToolStripMenuItem
- plotIsuq : ToolStripMenuItem
- plotIsvq : ToolStripMenuItem
- plotVuvq : ToolStripMenuItem
- plotVuwq : ToolStripMenuItem
- plotVvwq : ToolStripMenuItem
- plotAll : ToolStriMenuItem
- stop : TooltStripMenuItem
- language: ToolStripMenuItem
- english : ToolStripMenuItem
- castellano :ToolStripMenuItem
- catala : ToolStripMenuItem
- help : ToolStripMenuItem
- about : ToolStripMenuItem
- openhelp : ToolStripMenuItem

 

ControlPropietats: 

La classe ControlPropietats correspon a la classe que emmagatzema i mostra a la finestra 

principal les dades del sot introduïdes per l’usuari. La classe ControlPropietats hereta de la 

classe UserControl de la llibreria System.Windows.Forms.  

                                                                                                                                              

 

Figura 7.7 Implementació de la classe MenuStrip 
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                                       ControlPropietats

+itipus : int = 0 
+idurada : int = 0
+ipropietats: int = 0
+idesfasament : int = 0
- nom_tipus :Label
- nom_durada : Label
- nom_profunditat : Label
- nom_desfasament : Label
- tipus : Label
- durada :Label
- profunditat : Label
- desfasament :  Label

+posarPropietats(in tipus:int, in durada:int,
           in profunditat :int, in desfasament :int)
+reset()
+adjustculture(in tipus:string,in durada:string,
           in profunditat:string,in desfasament:string) 

UserControl

 

OmplirPropietats: 

La classe OmplirPropietats és la classe que permet a l’usuari introduir les dades d’un sot 

per al seu  emmagatzematge a l’objecte de tipus ControlPropietats. Aquesta classe hereta 

de la classe Form de la llibreria System.Windows.Forms, i per tant, genera una finestra que 

permet la interacció de l’usuari en un medi diferent de la finestra principal de l’aplicació. Un 

cop les noves propietats estan omplertes, l’usuari pot decidir continuar o cancel·lar. En cas 

de que continuï, es cridarà al mètode posarPropietats(...) de l’objecte de classe 

ClassePropietats contingut a la finestra principal. 

Form

           OmplirPropietats

+ correcte :bool
+ culture: CultureInfo
+ tipus : Combobox
- nom_tipus : Label
- nom_durada : Label
- nom_profunditat : Label
- nom_desfasament : Label
+ durada :Richtextbox
+ profunditat : Richtextbox
+ desfasament : Richtextbox
- ok : Button
- Cancel :Button

+ ok()
+ cancel()
- onload()

  
 

 

Figura 7.8 Diagrama de la classe ControlPropietats 

Figura 7.9 Diagrama de la classe OmplirPropietats 
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ControlPanell: 

La classe ControlPanell és la classe que agrupa, calcula i mostra les variables que el 

Generador de sots envia periòdicament. La classe ControlPanel deriva de la classe 

UserControl. La classe Circular, que deriva de la classe Label, serveix per al tractament de 

les variables de les quals es necessita recalcular  cada vegada el valor mig, ja que integra 

en ella un buffer circular implementat en un vector de tamany (indicat en la inicialització). 

Label

         Circular

-index : int
-tamany : int
-circular : double[]
+ultim : double

+calcular (in d:double)
+Circular(in t:int)

Label

         Circular

-index : int
-tamany : int
-circular : double[]
+ultim : double

+calcular (in d:double)
+Circular(in t:int)

          ControlPanell

- nom_Isuq : Label
- nom_Isvq : Label
- nom_Iswq : Label
- nom_Vuvq : Label
- nom_Vuwq : Label
- nom_Vvwq : Label
- nom_estat :Label
- nom_frequency: Label
- nom_Vbusq : Label
- nom_Vds : Label
- nom_Ids : Label
- nom_Vabq : Label
- nom_Vacq : Label
- nom_power
+ estat : Label
+ frequency: Label
+ Vbusq : Label
+ Vds_real : Label
+ Ids_real : Label
+ Vabq : Label
+ Vacq : Label
+ power : Label 

+adjustculture(in estat:string,
      in freq:string,in ids:string,
      in vds:string,
      in power:string)
+calculpower()

Label

         Circular

-index : int
-tamany : int
-circular : double[]
+ultim : double

+calcular (in d:double)
+Circular(in t:int)

Label

         Circular

-index : int
-tamany : int
-circular : double[]
+ultim : double

+calcular (in d:double)
+Circular(in t:int)

Label

         Circular

-index : int
-tamany : int
-circular : double[]
+ultim : double

+calcular (in d:double)
+Circular(in t:int)

Label

         Circular

-index : int
-tamany : int
-circular : double[]
+ultim : double

+calcular (in d:double)
+Circular(in t:int)

*

1

Isuq

Isvq

Iswq

Vuvq

Vuwq

1

1

1

1

1
Vvwq

UserControl

 

Figura 7.10 Diagrama de la classe ControlPanell 
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ClasseDades: 

La classe ClasseDades és la classe que permet aglutinar en un sol objecte, les dades 

resultants del sot, així com el seu processament post-recepció. La ClasseDades conté sis 

objectes de tipus ClasseVector corresponents a les sis sèries de dades que cal recollir: 

Isuq, Isvq, Iswq, Vuvq, Vuwq i Vvwq. La classe ClasseVector, conté la sèrie d’una dada de 

tal manera que els seus atributs, entre els quals és hi són els valors de la sèrie són 

totalment invisibles des de classes externes. 

      ClasseDades

-MAXIM: int=65535
+total_index: int
+temps:double[]

+ ClasseDades()
+ reset()
+ CalculaElQueFalta()

*

1

1

1

1

11

Isuq

Isvq

Ivwq

Vuvq

Vuwq

Vvwq

1

                         ClasseVector

- MAXIM : long
- valor: double[]
- conte_dades:bool[]

+ ClasseVector(in num : long)
+ reset()
+ posarUnaDada(in index:long, in bvalor :double)
+ ultimaSenseOmplir( in num :long): long
+ elValorDe(in i :long): double

                         ClasseVector

- MAXIM : long
- valor: double[]
- conte_dades:bool[]

+ ClasseVector(in num : long)
+ reset()
+ posarUnaDada(in index:long, in bvalor :double)
+ ultimaSenseOmplir( in num :long): long
+ elValorDe(in i :long): double

                         ClasseVector

- MAXIM : long
- valor: double[]
- conte_dades:bool[]

+ ClasseVector(in num : long)
+ reset()
+ posarUnaDada(in index:long, in bvalor :double)
+ ultimaSenseOmplir( in num :long): long
+ elValorDe(in i :long): double

                         ClasseVector

- MAXIM : long
- valor: double[]
- conte_dades:bool[]

+ ClasseVector(in num:long)
+ reset()
+ posarUnaDada(in index:long, in bvalor :double)
+ ultimaSenseOmplir( in num :long): long
+ elValorDe(in i :long): double

                         ClasseVector

- MAXIM : long
- valor: double[]
- conte_dades:bool[]

+ ClasseVector(in num :long)
+ reset()
+ posarUnaDada(in index:long, in bvalor :double)
+ ultimaSenseOmplir( in num :long): long
+ elValorDe(in i :long): double

                         ClasseVector

- MAXIM : long
- valor: double[]
- conte_dades:bool[]

+ ClasseVector(in num : long)
+ reset()
+ posarUnaDada(in index:long, in bvalor :double)
+ ultimaSenseOmplir( in num :long): long
+ elValorDe(in i :long): double  

ClasseArxiu: 

La classe ClasseArxiu és el tipus de classe que s’encarrega de crear i actualitzar el registre 

de les incidències, i de generar un informe, en el qual s’hi inclouran les propietats del sot. 

            ClasseArxiu

- text :string

+ reset()
+ afegeixLinia(in frase : string)
+ capcalera: (in sw : StreamWriter, 
      in nom_de_larxiu : string
      in autor : string, 
      in notes : string) : StreamWriter           

 

Figura 7.11 Diagrama de la classe ClasseDades 

Figura 7.12 Diagrama de la classe ClasseArxiu 
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GuardarArxiu: 

La classe GuardarArxiu és l’encarregada de dotar a l’usuari d’un mitjà per comunicar les 

característiques amb els quals vol que es desi el registre i on serà desat. La classe 

GuardarArxiu hereta de la classe Form, i per tant, es genera en una finestra diferent de la 

finestra principal. 

*

Form

                         GuardarArxiu

+ ok : bool
+culture: CultureInfo
- nom_file : Label
- nom_autor :Label
- nom_notes : Label
- nom_path : Label
- folderbrowswe : folderBrowserDialog
- file : Textbox
- autor :Textbox
- notes :Textbox
- ok : Button
- cancel : Button
- path : Button

+ path_click()
+ ok_click()
+ cancel_click()
- onload()

 

ProvarXarxa: 

La classe ProvarXarxa és la classe encarregada de dotar a l’usuari del mitjà per provar la 

connexió amb el Generador de sots. La classe ProvarXarxa hereta de la classe Form i 

genera per tant una finestra diferent de la finestra principal del Programa. 

       ProvarXarxa

+ ok : bool
+ culture :CultureInfo
- paragraf : Label
- ok : Button
- num1 : Textbox
- num2 : Textbox

+ okclick()
- onload()

Form

 

Figura 7.13 Diagrama de la classe CuardarArxiu 

Figura 7.14 Diagrama de la classe ProvarXarxa 
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Grafica 

La classe Grafica és la classe encarregada de contenir un objecte ZedGraphControl, de la 

llibreria ZedGraph. Aquesta classe deriva de la classe Form i s’ha triat així per tal de poder 

tenir les gràfiques requerides en finestres diferents per a cadascuna. 

                      Grafica

+ zg1 : ZedGraph.ZedGraphControl
- myPen : ZedGraphControl.Pen
- myCurve : ZedGraph.LineItem
+ culture : System.Globalization.CultureInfo

+ferUnaGrafica (in capcalera: string, 
     in titol :string,in X_Axis : string, 
     in nom-corba : string, 
     in list : ZedGraph. PointPaiList, 
     in color_corba : Color, 
     in symbol ZedGraph.SymbolType, 
     in color_linia_1 Color, 
     in color_linia_2: Color, 
     in angle_color_linia: Color, 
     in color_symbol : Color, 
     in color_chart_1 : Color, 
     in color_chart_2:Color, 
     in angle_chart: float, 
     in color_1 : Color, 
     in color_2 : Color, 
     in angle : float, 
     in culture_ actual : CultureInfo) 

Form

 

ClassePantalla: 

La classe ClassePantalla és la classe encarregada de mostrar a l’usuari els diferents 

missatges amb els quals el Programa l’informa dels esdeveniments ocorreguts. La classe 

ClassePantalla hereta de la classe RichTextBox. 

Richtextbox

    classe_pantalla

+blocada:bool=false;

+escriu(in frase:string)
+afegeix(in frase:string)

 

Figura 7.15 Diagrama de la classe Grafica 

Figura 7.16 Diagrama de la classe ClassePantalla 
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7.5. Implementació de les vistes 

La implementació de les vistes s’ha realitzat mitjançant les classes MFC de Microsoft que 

venen amb el paquet de desenvolupament Microsoft Visual Studio 2005.  

7.5.1. Finestra principal 

La implementació de la finestra principal es pot veure a la Figura 7.16. 

 

Les zones de mostrar dades són en primer lloc un espai per a comunicats amb l’usuari, 

implementat per un objecte pantalla de tipus ClassePantalla, pel qual l’usuari rebrà la 

informació sobre el procés que sigui necessària. 

Una segona zona serà la zona de variables del sot, implementada per un objecte propietats 

de tipus ClassePropietats, que mostrarà els quatre valors que caracteritzen el sot, i que 

l’usuari ha de poder modificar, ja que és un cas d’ús definit. 

Per últim hi haurà una zona on es mostraran les variables del generador de sots que 

s’actualitzaran periòdicament via CAN i que donaran a l’usuari una visió general de l’estat 

del generador de sots. Aquesta zona està implementada per l’objecte panell de tipus 

ClassePanell. 

Figura 7.17 Vista de la finestra principal 
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Respecte als botons mostrats, els primers tres botons, anomenats per File, Graphics i Help 

 formen part de l’objecte menu de tipus MenuStrip, que serviran per desplegar menus per a 

mostrar més opcions; en canvi els dos inferiors, corresponen directament a un cas d’ús.  

El primer botó de la fila d’abaix, anomenat “Entry data” correspon al cas d’ús Introduir 

dades, per qual l’usuari serà capaç de accedir a les dades que caracteritzen un sot (tipus 

de sot, durada del mateix profunditat i desfasament respecte la primera fase) i actualitzar-

les amb els nous valors. Aquest procés es farà mitjançant una altra finestra, anomenada 

finestra d’introducció de les dades del sot. 

El segon botó de la fila d’abaix , anomenat “Start”, correspon al cas d’ús Iniciar el sot, i en 

prémer-lo, el programa executa la funció FerElSot(). 

7.5.2. Finestra d’introducció de les dades del sot 

La finestra d’introducció de les dades del sot  es desplegarà al prémer el botó “Entry” de la 

finestra principal. En concret, el fet de que l’usuari premi el botó “Entry data” correspon a 

l’execució de la funció entryData en codi del programa, la qual genera una nova finestra de 

classe “finestra d’introducció de dades del sot” i espera al tancament de la mateixa. Si 

l’usuari ha indicat la introducció de dades noves, actualitza les dades del sot amb les noves 

dades. Si l’usuari ha indicat el contrari, no les actualitza. A la Figura 7.17  es pot veure la 

finestra d’introducció de dades. 

 

 

Figura 7.18 Vista de la finestra per a la introducció del  sot 
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7.5.3. Menu  File 

La primera opció del menú  File correspon al cas d’ús Nou sot, i al clicar sobre el botó que 

l’implementa (anomenat “New”), el programa executa la funció resetVariables(), que posa 

als valors inicials totes les dades del programa. 

La segona opció del menú File correspon al cas d’us Bolcar a Excel els resultats, i quan 

l’usuari clica a sobre del seu botó corresponent (Export to Excel), el programa executa la 

funció excel(), que s’encarrega mitjançant un algoritme de obrir l’Excel,  i de bolcar-hi els 

resultats provinents del generador de sots. 

La tercera opció del menú File correspon al cas d’ús Generar resum, i quan l’usuari clica a 

sobre del seu botó corresponent (“Print a Summary”), el programa executa la funció 

fersummary(), que inicia el cas d’ús (aquesta és la petició de l’usuari cap al programa que 

ve definida en el diagrana de casos d’ús com a ferSummary() ). 

 

7.5.4. Finestra d’introducció de dades del resum 

La finestra d’introducció de dades del resum correspon a la petició de introduirDadesPath, 

dins del cas d’ús Generar resum. 

En aquesta finestra l’usuari omple les dades amb que vol guardar els resultats d’un sot. 

Aquesta finestra té tres botons: Path, Ok i Cancel. 

El botó “Path”   serveix per accedir a la Cerca de Carpetes del sistema, de manera que 

l’usuari pugui seleccionar còmodament la carpeta on es gravarà el resum. 

 

 

Figura 7.19 Vista de la finestra per a la guardar el resum 
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El botó “Ok”  quan és premut per l’usuari comprova que les dades necessàries (nom i lloc 

on desar els arxius) estiguin omplertes i en cas de que siguin correctes,  tanca la finestra i 

retorna el fil del procés a la funció que l’ha creat (ferSummary()), la qual identifica una 

resposta afirmativa i seguidament crida al mètode  htmlreload(...) el qual genera un resum 

complet amb el nom i la direcció de desament indicats. 

Oposadament el boto “Cancel” cancel·la la petició de fer un resum.  

7.5.5. Menú Graphics 

El menú Graphics, que es desplega quan l’usuari clica sobre el botó Graphics de la finestra 

principal, aglutina les funcions de creació de gràfics, corresponents al cas d’ús Generar 

gràfics. 

 

Figura 7.20 Vista de la finestra que recorre l’arbre de 

directoris 

Figura 7.21 Vista del Menú Graphics 
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Els primers sis botons generen una sola finestra corresponent a la variable de la qual reben 

el nom. El setè botó genera les sis vistes.  Cada vista es genera amb la funció grafic1() 

corresponent (vist al cas d’ús Generar  gràfics). Les noves finestres generades per les 

funcions de graficar els resultats obtinguts es basen en una classe de finestra, de la qual es 

pot veure un exemple a la Figura 7.27. 

7.5.6. Menú Help 

El menú Help, que es desplega al clicar el botó Help de la finestra principal, conté dos 

botons. El primer botó , anomenat “About VDG” mostra la versió del programa. El segon 

botó: “Open tutorial”, obre el tutorial del programa. 

 

 

7.5.7. Menú Language 

Durant la realització  de la implementació s’ha determinat que seria interessant desposar de 

la interfície Programa en més d’un idioma. Per aquest motiu, s’ha afegit al mateix el menú 

Language que permet canviar l’atribut culture de tipus CultureInfo de la Vista.  

El tipus CultureInfo prové de la llibreria System.Globalization. Aquesta llibreria, junt amb la 

llibreria System.Resources, adjuntades a totes les classes creades a partir de l’establiment 

d’aquest requist, permeten gestionar els diferents idiomes en els quals es pot presentar el 

Programa. 

Figura 7.22 Vista del Menú Help 
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7.6. Taules de codis 

Una taula de codis és una taula d’equivalències entre els símbols dels missatges i la 

manera de ser llegits per tal de que puguin ser entesos. 

S’ha triat un format estàndard d’enviament de missatges, l’estàndard CAN-CIA. Aquest 

sistema d’enviament de dades té com característica un rang de missatges d’enviament des 

d’un byte fins a buit. En aquest projecte s’ha usat un codi basat en buit bytes, ja que és el 

màxim. 

Com s’ha dit anteriorment, és requereix com a especificació que un observador extern 

pugui entendre un missatge identificant no només el seu significat, si no a més quin rol juga 

cadascun dels dispositius connectats a la xarxa sense que li calgui tenir idea de les 

direccions que reben ambdós dispositius.  

Tenint el compromís d’haver d’identificar a cada missatge el rol de l’emissor i comptant que 

per a la transmissió de les dades resultants, el tamany d’una sola dada són 32 bits, i que a 

més s’haurà d’identificar la seva naturalesa (tipus de dada)  i la seva posició al vector de les 

dades resultant, s’ha determinat que una manera d’identificar ràpidament els dispositius 

Programa i Generador de sots és que el primer byte de dades serà sempre igual a 0 per al 

Programa i mai igual a zero per al Generador de sots. D’aquesta manera, en els missatges 

enviats des del Programa al Generador de sots, el byte que determinarà com llegir la resta 

Figura 7.23 Vista del menú Language 
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de bytes del missatge serà el segon byte (B1), i en canvi, en els missatges provinents del 

generador de sots, el byte que indicarà com llegir la resta de bytes serà el primer byte (B0). 

Un altre aspecte que s’ha decidit, és que l’enviament de les dades del sot sigui fet en un 

únic missatge. Donats els rangs de les dades a enviar, aquesta decisió és factible. 

Anàlogament, s’han agrupat les variables per a enviaments rutinaris de tal manera que es 

transmetin els bits més significatius de les tretze variables en només quatre enviaments. 

Per acabar, cal destacar que s’ha determinat que l’enviament de dades resultants d’un sot 

es realitzi utilitzant un índex per a cada variable de natura diferent, és a dir, que l’indicador 

mostri alhora que el missatge conté una dada  resultat, i a més a quin tipus pertany. 

 

B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Sentit 

00 01       Ordre de posar inici_gen=1 

00 02       Ordre de posar inici_sot=1 

00 03       Ordre de posar inici_gen=0 

00 04       Avís d’alarma rebut: fes reset. 

00 05 Tipus Prof. durada fase Dades del pc al generador  

00 06 Taula Rep.  Num index Demano tal dada 

00 07       Demano index_final 

00 08       Reset del generador de sots 

00 09       Comença a enviar les dades 

00 0A       Torna a enviar totes les dades 

00 0B Num 1 0 0 Num 2 Comprovació de xarxa 

01 Estat freq Vbusq  Vabq  Enviament periòdic de dades 

02 Estat Vacq Ierq Iesq Enviament periòdic de dades 

03 Estat Isvq Isuq Vuvq Enviament periòdic de dades 
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B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Sentit 

04 Estat Vuwq Vsd_real Ids_real Enviament periòdic de dades 

05 Estat Tipus Prof. durada fase Dades del sot enviades per 

encàrrec 

06 Estat  Rep. Tamany total de les 

dades (index_final) 

Tamany total del vector de 

dades 

07 Estat   Dada resultat Comprovació de les 

comunicacions 

08 Estat       Estic apunt per fer el sot 

09 Estat Tipus 

d’alarma 

    ALARMA , del tacataca al pc 

0A Estat Precàrrrega      Indica l’estat de precàrrega 

11 Estat Posició taula Dada Enviament de dades resultat 

12 Estat Posició taula Dada Enviament de dades resultat 

13 Estat Posició taula Dada Enviament de dades resultat 

14 Estat Posició taula Dada Enviament de dades resultat 

15 Estat Posició taula Data Enviament de dades resultat 

16 Estat Posició taula Data Enviament de dades resultat 

17 Estat Posició taula Data Enviament de dades resultat 

18 Estat Posició taula Data Enviament de dades resultat 

Taula 7.1 Taula de codis 
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7.7. Formats de les dades 

En el moment de generar el resum del sot creat, es graven dades en tres formats diferents: 

format text, format jpg i format html. 

A l’annex C es pot trobar una explicació d’aquests formats i dels perquès de la seva elecció. 

7.8. Implementació del càlcul del valor eficaç 

RMS és l’acrònim de root mean square, que és el valor eficaç. Vegeu l’annex C per a una 

descripció més detallada. 

En el projecte s’ha utilitzat la rms per a obtenir el valor mig de les variables Vabq, Vacq, 

Ierq, Iesq, Isvq, Isuq, Vuvq i Vuwq.   

Per tal d’implementar el càlcul del valor eficaç partint dels valors enviats pel generador de 

sot periòdicament, es necessita recordar la sèrie dels últims valors de cada variable durant 

un període. Les variables completen un cicle cada 4 enviaments d’una mateixa variable. Al 

estar obligats a accedir a moltes variables, hom es troba en la necessitat de restringir la 

precisió de les mateixes o mostrejar-les de manera que els enviaments siguin estesos en el 

temps. 

Donada la necessitat de tenir dades consecutives en el temps, s’ha arribat al compromís de 

enviar només quatre dades consecutives de cada tipus, les quals corresponent a un cicle 

complet. 

Els fet de recordar els n últims elements d’una successió de valors es coneix en l’enginyeria 

del software com un sliding window. Aquests és un concepte molt freqüent en els àmbits de 

tractament de senyals. Malgrat que hi ha tot tipus de solucions per implementar aquesta 

tècnica (hardware,suport directe amb hardware, cues...) la implementació més popular i 

eficient és la que es coneix com a buffer circular. 

La sliding window és el concepte que abarca seleccionar els n últims elements d’una 

successió temporal. Aquest nom prové de la similitud de la imatge d’una finestra que tan 

sols et deixa veure un rang determinat de la successió. Aqueta finestra té dues propietats: 

el tamany i la posició. Ell tamany és la quantitat d’elements consecutius que permet 

conèixer en un instant determinat. La posició marca l’últim element mostrat per la finestra. 

Els elements anteriors i posterior a aquesta finestra són completament desconeguts. Per a 

poder calcular el valor eficaç, s’ha determinat que necessitem conèixer els dotze últims 
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elements des de l’últim element rebut. És per això que s’ha decidit  que el tamany és de 

dotze elements i la posició és l’últim element rebut. 

S’ha optat per utilitzar un buffer circular per implementar la sliding window. Donat als 

requisits de la aplicació, el moviment d’aquesta sliding window és sempre avançar un. De 

les implementacions per a implementar aquest cas particular de sliding window, el buffer 

circular és la més senzilla i aplicable a un processador de propòsit general. La seva 

implementació es basa en una cua circular on cada cop que arriba un nou element es 

descartarà l’element més antic i s’introduirà el més nou. La seva implementació és un cas 

particular d’una cua circular. Com el tamany de la finestra és fixat en dotze elements ens 

permet utilitzar un buffer (un vector) del mateix tamany.  

El buffer circular, per introduir un nou element, en comptes de treure el més antic, aquest 

es reemplaça directament pel nou. Per saber quina és la propera posició a reemplaçar 

s’utilitza un índex. Aquest índex és incrementat en un cada cop que s’incorpora un nou 

element. Si l’índex iguala o excedeix el tamany de la finestra és tornat a situar al principi, on 

estarà l’element més antic. Com els condicionals són costosos de calcular, s’acostuma a 

utilitzar aritmètica de mòdul ( la resta d’una divisió), per calcular el següent element. En cas 

de que la finestra sigui de tamany potència de dos, s’utilitza una màscara de bits per fer el 

càlcul del següent element. La tècnica de la màscara de bits consisteix en fer un AND bit a 

bit entre l’índex i tamany de la finestra menys u. En el nostre cas el tamany de la finestra no 

es potencia de dos. En aquest cas s’utilitza la resta de la divisió entera (que no és tant 

eficient). 

Per a un correcte disseny s’ha determinat la realització del càlcul i actualització dins de la 

mateixa classe que conté i mostra el valor de la dada. Per aquest motiu les dades que 

requereixen de buffer circular, s’han implementat usant la classe Circular, classe creada per 

a aquest motiu.  

A la Figura 7.24 es pot veure una implementació del buffer dins la classe Circular. 

 
public class Circular : System.Windows.Forms.Label 
    { 
        private int index; 
        private int tamany; 
        public double ultim; 
        private double[] circular; 
        public void calcular(double d) 
        { 
            double suma = 0; 
            ultim = d; 
            circular[index] = d * d; 
            for (int i = 0; i < tamany; i++) { suma = suma + circular[i]; } 
            suma = suma / tamany; 
            Text = Convert.ToString(Math.Sqrt(suma)); 
            index = (index + 1) % tamany; 

        }... 

Figura 7.24 Implementació del buffer dins la classe Circular 
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7.9. Llibreries usades 

Les llibreries utilitzades externes al programa de programació han sigut: Excel.lib, 

ZedGraph.lib i vcinet2.lib. 

7.9.1. Excel 

L’Excel és un programa de càlcul de Microsoft. És el més estès en la seva categoria. 

També és el software de càlcul més usat a la indústria. 

Donat el seu ús massiu, es va proposar que una de les opcions del programa fos el bolcat 

directe de les dades resultants del generador de sots a aquest programa de càlcul. Aquesta 

funcionalitat neix doncs del cas d’ús  Bolcar a Excel els resultats. 

La llibreria Excel.lib és una llibreria proveïda per Microsoft que permet l’accés al programa 

Excel 2003 (i versions superiors) des de programes creats pel programador i executats en 

ordinadors que tinguin Windows com a sistema operatiu i que disposin del programa Excel 

2003 (o superior) instal·lat. 

Aquesta llibreria permet executar comandes d’Excel de manera transparent a l’usuari, és a 

dir, el programa pare inicia l’Excel i aleshores pot crear nous fulls de càlcul, omplir dades, 

generar gràfics, i tancar el programa o retornar-ne el control a l’usuari, havent-lo mostrat 

prèviament. 

Vegeu l’Annex C per a una explicaició més detallada dels recursos emprats. 

 

7.9.2. ZedGraph 

ZedGraph és una potent llibreria  de creació i edició de gràfics sota l’entorn .NET. 

ZedGraph  és una llibreria de codi lliure sota  llicència LGPL (Library Public General 

License) i per tant el seu ús és públic i sense cost. 
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S’ha triat l’ús de ZedGraph per a la creació dels gràfics perquè és molt completa que 

permet exportar a molts formats  gràfics i que permetria una ràpida ampliació de l’aplicació. 

La llibreria ZedGraph té l’inconvenient d’haver-se d’executar en programes d’un  sol thread 

per poder usar totes les seves funcions. En un programa multithreading és possible accedir 

a totes les seves funcions. Per fer-ho, a l’hora de crear la nova gràfica, cal crear tots els 

seus components mitjançant un thread de nova creació que estigui definit com a single. 

Aquesta opció, però, provoca un error quan la llibreria crida a la finestra de Cerca de 

Carpetes en el moment en que l’usuari indica que vol guardar la gràfica en algun lloc del 

seu ordinador. Això succeeix degut a que la finestra de Cerca de Carpetes en codi dirigit 

només és executable en aplicacions single threading, com a garantia de que no es 

generaran col·lapses de recursos (la Cerca de carpetes és llençada  pel sistema en mode 

modal). 

Tot i que en un principi es va contemplar la possibilitat de desactivar l’opció que permet 

guardar una gràfica, es va desestimar. Per  a un possible anàlisi posterior de les dades, és 

molt important poder recuperar les gràfiques generades que l’usuari consideri rellevants. 

D’altra banda la programació multithreading és molt complexa i poc mantenible i requereix 

un esforç extra en quant sincronitzacions (vegeu els punts 7.2 i 7.2.1) entre threads. 

Una solució single threading comportaria un codi més estable. 

Vegeu l’Annex C per a una explicació més detallada dels recursos emprats. 

 

Figura 7.25 Exemple de vista d’una gràfica 
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7.9.3. Vcinet2 

Vcinet2 és la llibreria que IXXAT, l fabricant de la tarja USB-to-CAN compact, distribueix per 

a poder crear aplicacions on s’integrin les funcions de en aquest cas la tarja abans 

esmentada. 

Aquesta llibreria correspon a la versió V3.16 de la mateixa, usant la versió única per al 

llenguatge C#, ja que es distribueixen versions diferents per a programadors en .NET i 

programadors en altres entorns de programació. 

La llibreria vcinet2 permet al programador tractar amb el dispositiu hardware amb facilitat. 

Aquesta llibreria crea un enllaç entre el driver i l’aplicació. Un cop aquest enllaç ja està fet, 

gestiona l’enviament i la recepció de dades. Posteriorment, elimina tots els objectes creats 

a fi d’establir aquesta comunicació, cosa que permet alliberar els recursos emprats. 

Vegeu l’Annex C per a una explicaició més detallada dels recursos emprats. 

7.10. Modificació del Generador de sots 

El programa que regeix el generador de sots s’ha hagut de modificar per a d’una banda 

permetre la comunicació amb el Programa i per un altre, dotar-lo dels elements necessaris 

per emmagatzemar les dades resultants fins al seu enviament. 

Primerament, s’ha hagut de configurar una part de la memòria RAM del Generador de sots 

per a que funcionés com a bústies d’enviament i recepció. També s’ha hagut de configurar 

una part de la memòria extra per a poder ser usada, i guardar-hi les dades resultants del 

generador de sots. Aquesta memòria , anomenada XINT i tot i ser d’accés lent, donat que 

en el temps crític de generar el sot només serà requerida per gravar-hi les dades, a permet 

despreocupar-nos de problemes derivats de la lentitud del seu accés. 

S’ha implementat una espera activa per a la gestió dels missatges rebuts. 

Una espera activa és un procediment d’espera pel qual el sistema està contínuament 

comprovant si s’ha donat una circumstància concreta, en comptes d’esperar a que aquesta 

circumstància per ella mateixa cridi a alguna funció o mètode. 

S’ha triat aquesta manera de gestionar els missatges rebuts perquè tot i que és més 

costosa que les alternatives, d’una banda és més simple d’implementar donat el bucle de 

control del Generador de sots, i de l’altra, es garanteix la més ràpida reacció davant un 

missatge rebut.   
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Conclusions 

A la primera part del projecte s’han estudiat quins dispositius eren els més adients per a 

establir una solució de hardware, a la qual s’ha conclòs que els dispositius necessaris són 

un ordinador genèric amb sistema operatiu Windows i una tarja USB-to-CAN compact 

d’IXXAT. A partir de les especificacions donades, s’extreuen les especificacions que el 

sistema de comunicació  haurà d’acomplir per a ser vàlid. Es realitza un estudi on es 

determinen els agents, casos d’ús i es realitzen els diagrames.  

En la tercera part del projecte s’ha realitzat el disseny de la interfície, relacionant-la amb les 

funcionalitats.   En la quarta part, la que ha requerit més temps, s’ha implementat el 

disseny, després d’haver explorat fins a quasi la implementació total de totes les 

alternatives explicades. En conclusió a aquesta tasca es determinà el llenguatge i les eines 

que van permetre la implementació del programa. Anàlogament, es va crear el codi de 

missatges usat per al CAN. També es va determinar l’algorisme de càlcul per a les 

variables de les quals es requeria el valor mig. Una altra tasca realitzada va ser la decisió 

de en quins formats es desarien els resultats i arxius d’error. A més, es va fer una recerca 

per trobar eines que completessin algun aspecte del codi. D’aquesta recerca se’n van 

cercar i usar les llibreries explicades. A les últimes parts del projecte, incloses als annexos, 

s’explica el procés que es va seguir per a instal·lar el generador de sots dins d’una 

envolvent garantir la seguretat dels usuaris i es comenta l’impacte ambiental del seu ús i del 

seu reciclatge. L’última part correspon al Manual d’usuari del programa. 

Els objectius plantejats han sigut assolits. 

Cal destacar que tot i que s’ha implementat la solució sense fer ús de semàfors ni mutex 

per no ser necessaris donada la naturalesa single threading de l’aplicació; si es donés el 

cas de necessitar una ampliació de les funcionalitats que requerís el processament en 

paral·lel, s’haurien de implementar per al recurs tarja i per a totes les variables que són 

accedides per més d’un thread alhora. A més s’hauria d’implementar un sistema de 

delegats (o els seus homòlegs en segon pla, els backgroundworkers) que permetés les 

crides entre threads dins de l’entorn .NET.  

Com a reflexió final,  s’ha de remarcar el fet de que la feina realitzada en aquest projecte 

parteix de la base d’un treball inicialitzat per un autor diferent del present projecte final de 

carrera. Aquest fet, lluny de presentar els avantatges pressuposats a la continuació d’una 

feina, implica la dificultat d’investigar durant tot el desenvolupament del projecte què s’ha fet 

prèviament, perquè s’ha fet de la manera en que s’ha fet i quines implicacions futures pot 

tenir sobre la feina futura i encara més sovint, sobre la feina present.  
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