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ABSTRACT 

 

PLAB forma part d’una Plataforma basada en e-learning que, per les seves 

característiques constitueix una eina ideal per a una Formació i Avaluació a Distància. 

PLAB (Personal Laboratory), és una plataforma hardware, a mode de placa 

d’adquisició, que reuneix tots els elements d’un laboratori tradicional en un sol element. 

És una eina totalment configurable i escalable que funciona amb conjunció a un 

software de PC.  

 

Integra diversos dispositius típics del laboratori d’electrònica i telecomunicacions. En el 

present projecte, que forma part del PLAB, es mostrarà com s’ha realitzat el seu 

disseny, intentant minimitzar el cost per a l’usuari final sense perdre prestacions ni 

possibilitats d’ampliació i manteniment. En la part pràctica s’han implementat tots els 

dispositius del PLAB, és a dir: 3 Fonts d’Alimentació, 1 Generador de Funcions, 2 

Voltímetres, 2 Amperímetres, 1 Òhmmetre i 1 Oscil·loscopi.  
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RESUM 

 

La present memòria tracta del treball desenvolupat dins el PLAB, un laboratori personal 

portàtil i complet per electrònica i comunicacions que s’està desenvolupant actualment 

per l’enginyeria ETNIA S.L. 

 

El laboratori en qüestió integra els aparells típics d’un laboratori electrònic: 

oscil·loscopi, generador de funcions, font d’alimentació i polímetre. Per a la seva 

elaboració s’ha utilitzat una FPGA per al control dels dispositius ràpids (oscil·loscopi i 

generador de funcions), i un PIC per al control dels dispositius lents (polímetre i font 

d’alimentació).  

 

El principal objectiu del PLAB es aconseguir implementar un laboratori amb un 

pressupost ajustat, però arribant a obtenir una qualitat i precisió comparable als diferents 

aparells que es poden trobar en el mercat. Per això el PLAB no disposa de 

comandaments físics, tan sols connexions d’entrada i sortida de cada aparell. Tot el 

control dels aparells es realitza mitjançant un software a un PC, on es tractaran les dades 

adquirides per el PLAB i es presentaran a l’usuari. Aquesta és una de les claus que 

permeten assolir un preu assequible per a tot el laboratori, ja que s’elimina tota la 

mecànica de control, els dispositius de presentació i la major part del tractament de les 

senyals.  

 

Una altre de les claus que fan del PLAB un producte competitiu en el mercat és la 

minimització de l’electrònica analògica. Això es tradueix en una simplificació del 

disseny i la facilitació del manteniment, sense perdre el compromís qualitat vs 

pressupost, fent del PLAB una eina perfectament vàlida com a substitució del laboratori 

tradicional. No tan sols es perden prestacions sinó que és multipliquen, ja que amb el 

continu desenvolupament de l’electrònica és una qüestió de temps la implementació de 

cada aparell al software.  

 

El hardware de l’oscil·loscopi és el més crític i complex de tots els aparells, degut a les 

múltiples opcions de funcionament. Per als altres dispositius existeix l’electrònica 

dissenyada específicament per acomplir aquesta funció. Però gràcies a que disposem de 
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les dades computeritzades, afegir noves funcionalitats significarà treballar directament 

sobre el software. Aquesta és la tercera clau d’èxit del PLAB.  

 

Dintre de l’àmbit de formació en ETNIA, aquesta eina pot constituir tot el físicament 

necessari per a la formació a distància, o e-learning, donant noves possibilitats a la 

docència sobre l’àmbit de l’electrònica i les telecomunicacions, obrint noves vies per a 

l’aprenentatge i el seu control dins la xarxa.  

 

Els continguts de la present memòria pretenen donar un coneixement exhaustiu sobre el 

disseny i funcionament del PLAB, així com obrir les portes a ampliar les seves 

capacitats i millorar les seves prestacions.  
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INTRODUCCIÓ 

1. INTRODUCCIÓ 

a. Introducció al projecte i estructura de la memòria 

 

El Plab (Personal Laboratory) és una plataforma electrònica basada en e-learning que, 

gràcies a les seves característiques, es converteix en una eina molt útil alhora de 

realitzar una formació i avaluació a distancia.  

 

El Plab ha estat dissenyat com una plataforma hardware, seguint la filosofia de les 

plaques d’adquisició, on s’han integrat tots els aparells d’un laboratori tradicional 

(polímetres, fonts de tensió, generador de funcions i oscil·loscopi) en una sola placa, 

convertint-la en una eina totalment configurable i escalable, ja que tot el govern es 

realitza des del PC. El software del PC també ha estat realitzat a l’enginyeria, però en el 

present projecte no analitzarem el software de visualització. A nivell software tan sols 

analitzarem el protocol de comunicació Plab-PC.  

 

En aquesta memòria es mostrarà com s’ha realitzat el disseny del Plab, un disseny que 

ha partit de la premissa de minimitzar costos per l’usuari final sense perdre prestacions, 

posant èmfasi en l’oscil·loscopi, el dispositiu més complexa i que ha requerit un estudi 

més profund, tant a nivell de hardware com de firmware. També és justificarà el perquè 

d’aquesta plataforma, ja que parteix de la necessitat de crear centres de formació 

electrònica a Àfrica.  

 

En el primer capítol veurem en quin entorn s’ha desenvolupat aquest projecte (Projecte 

ETNIA (Ensenyament i Tecnologia a l’Àfrica), així com una introducció a la tecnologia 

e-learning i al projecte desenvolupat. En el segon capítol es detallaran els principis 

teòrics aplicats al projecte, mentre que en el tercer es descriurà dispositiu per dispositiu 

el hardware desenvolupat, sense entrar en detall de l’oscil·loscopi que degut a la seva 

complexitat es reserva un capítol apart. Finalment, en el capítol cinquè es detallaran les 

conclusions que podem extreure del projecte desenvolupat i quines han de ser les 

següents passes a seguir per tal de millorar el funcionament.  
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b. Projecte ETNIA: Orígens i objectius 

 

El Plab ha estat dissenyat a l’enginyeria ETNIA S.L., una de les dues branques del 

projecte ETNIA. L’altra branca del projecte és l’Associació ETNIA. 

 

El projecte ETNIA va néixer com un grup de treball vinculat a la Universitat de La 

Salle. El seu grup motor està format per estudiants de la Universitat d’Enginyeria i 

Arquitectura de La Salle. Actualment el vincle segueix existint en termes 

d’assessorament a l’enginyeria i de col·laboració amb l’Associació, però ja s’ha 

constituït com un projecte independent. La finalitat del projecte és l’aprofitament del 

capital humà que disposa el continent africà, per tal de generar professionals tècnics, i 

ètics, millorant el nivell de vida dels seus respectius països i permetent un 

desenvolupament controlat i equilibrat, basat en la innovació tecnològica. D’aquí va 

sorgir la idea de dividir el projecte en dues parts. Per una banda, l’enginyeria, 

encarregada de realitzar projectes per a l’associació i que tinguin una sortida al mercat 

europeu, i l’associació, que aprofita els recursos aportats per l’enginyeria per gestionar i 

coordinar els centres a Àfrica. 

 

El projecte ETNIA no es pot explicar sense entendre bé el que implica la divisió en dos 

del mateix, ja que és una institució, en darrera instància, sense ànim de lucre. El repte 

que s’ha plantejat des d’ETNIA és ser capaços de fomentar la millora personal i 

col·lectiva dels seus estudiants i professors amb un alt nivell educatiu i professional, i 

fomentar l’intercanvi entre els seus centres per poder rompre les barreres ideològiques 

existents entre Europa i Àfrica.  

 

No hi ha res millor que el Plab per entendre el projecte, ja que és un clar exemple de la 

col·laboració entre les dues parts. És una eina que va sol·licitar l’Associació degut a les 

dificultats econòmiques trobades alhora de realitzar laboratoris als centres de formació 

professional especialitzats en electrònica, i que, des de l’enginyeria, s’ha dissenyat de 

tal manera que pugui tenir una sortida competitiva al mercat occidental. 

Amb eines com el Plab, la tasca de participar en la creació d’una xarxa de centres de 

formació, tant a nivell de Formació Professional com d’estudis universitaris es torna 

més fàcil; deixa de ser una utopia per convertir-se en una realitat. 
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c. Tecnologia associada: e-learning 

 

El Plab és una plataforma que per les seves característiques esdevé una evolució dins el 

camp de la formació, ja que a part d’integrar tots els dispositius bàsics d’un laboratori 

electrònic, ens situa a l’avantguarda de la formació a distancia.  

 

Gràcies al creixement de les xarxes de comunicacions, avui és possible parlar de e-

learning. Un sistema d’ensenyament que serveix de sortida per aquelles institucions 

dedicades a l’ensenyament a distància i que vulguin disposar de laboratoris remots, ja 

que amb un sol Plab degudament connectat, tots els alumnes poden tenir accés al govern 

del mateix des de casa seva. També es pot plantejar al revés, i és que, gràcies a la 

reducció del preu comparat amb el que suposaria un laboratori tradicional, l’alumne pot 

tenir el Plab a casa seva, i el professor comprovar el correcte funcionament del circuit 

dissenyat. 

 

Per tant, podem afirmar que aquesta eina servirà per donar un pas molt important per tal 

d’implementar l’e-learning a tot l’àmbit educacional. 

 

d. Projecte desenvolupat  

i. Introducció 

 

El present projecte ha tingut com objectiu realitzar l’estudi i la implementació d’una 

part del Plab, així com establir el protocol de comunicació a través del port USB. La 

tasca realitzada ha tingut 2 parts diferenciades: Implementació i desenvolupament del 

hardware i del software necessari per establir la comunicació USB adient i el 

desenvolupament del codi vhdl que gestiona el hardware de l’oscil·loscopi, la part més 

complexa tant a nivell analògic com digital, del Plab. En menor escala, s’ha participat 

en el disseny hardware de l’oscil·loscopi, la cooperació dels diversos dispositius que 

conté el Plab i el correcte funcionament dels mateixos. 

 

Els dispositius del Plab s’agrupen en dos blocs: dispositius ràpids i dispositius lents. Els 

dispositius lents són el polímetre i les diverses fonts de tensió, mentre que els 

dispositius ràpids són el generador de funcions i l’oscil·loscopi. Aquesta diferenciació 

es va realitzar per tal de diversificar el control dels mateixos, ja que els dispositius lents 
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són controlats per un microcontrolador i el dispositius ràpids per un dispositiu ASIC 

(FPGA). Més endavant s’explicarà en detall el control dels mateixos. 

 

 
Il·lustració 1: PLAB 
 

El Plab ha estat dissenyat com una eina totalment configurable i escalable, pensada per 

adaptar-se a les necessitats de l’empresa client. Actualment disposa dels següents 

dispositius: 

 

3 Fonts de Alimentació escalables  

1 Generador de Funcions 

1 Oscil·loscopi de 2 canals 

1 Polímetre (2 voltímetres, 2 amperímetres i un òhmmetre)  

 

Cal destacar que, gràcies al seu disseny, permet afegir altres dispositius, com ara un 

analitzador d’espectres. 

 

ii. Objectius 

 

Els principals objectius plantejats en aquest projecte han estat: 
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• Implementar, tant a nivell software com hardware, el protocol de comunicació 

més adient entre el Plab i el PC.  

• Disseny hardware de l’emmagatzematge de dades capturades per l’oscil·loscopi, 

i desenvolupament del codi a la FPGA que gestiona tan l’emmagatzematge com 

la transferència d’aquestes dades. 

• Disseny hardware de l’etapa d’entrada de l’oscil·loscopi. 

• Disseny i desenvolupament del codi vhdl que gestiona la transferència i el 

control a nivell hardware dels diferents dispositius ràpids, així com la 

comunicació amb el microcontrolador 

 

Per tal d’aconseguir els objectius plantejats, s’ha partit de la premissa de realitzar un 

disseny hardware el més robust i fiable possible. Això ha permès que el funcionament 

bàsic sigui definitiu, i que el disseny software no dificulti, sinó que faciliti la seva 

ampliació i la seva optimització. També és important tenir en compte que és una 

primera versió de un producte al qual, gràcies al ràpid desenvolupament de la 

tecnologia, s’incorporaran noves prestacions, i que aquestes han d’implicar un mínim 

impacte en el disseny, per tal d’aprofitar al màxim el hardware dissenyat. 

 

iii. Diagrama de blocs 

 

El Plab està dissenyat com una placa principal a la qual es connecten un conjunt de 

targetes hardware, cada una pertanyent a un aparell de mesura diferent. 

 

La placa principal s’encarrega de la interconnexió del tràfic generat entre el PC i els 

diferents dispositius així com les funcions digitals dels diferents aparells. 

 

A les targetes hardware està implementat tot el hardware analògic dels diferents 

aparells, es on es troben les entrades/sortides.  

 

La placa principal consta d’un PIC i una FPGA i aquesta darrera exerceix d’element 

central: s’encarrega de la gestió del tràfic, comunicació amb el PC i de la implementació 

del hardware digital dels instruments ràpids.  
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El PIC, que està connectat mitjançant una UART a la FPGA, l’aprofitarem per 

dispositius lents, ja que disposa de 8 canals ADC. 

 

Tot i que en un futur molt proper aquesta diferenciació ha de quedar plasmada en una 

partició hardware per mòduls, actualment tots els dispositius esmentats abans estan 

implementats en una mateixa placa, per tal de reduir costos de disseny i mecanitzat. La 

única part que no s’ha integrat en la placa principal és la primera part de l’etapa 

d’entrada de l’oscil·loscopi, que ha quedat en una placa secundaria degut a la manca 

d’espai.  

 

 
Il·lustració 2: Diagrama de blocs PLAB 
 

 

La comunicació entre la FPGA i el PC es realitza a través del QuickUSB, una placa amb 

processador propi que proporciona endpoints d’alta velocitat. Podem distingir dues 

classes d’endpoints. Per un costat tenim 2 UART's, una de les quals s’encarrega del 

tràfic lent i es full-duplex, i per l’altre un port (HSPP, High Speed Port Parallel) d’alta 

velocitat tan sols en sentit FPGA a PC que s’encarrega d’enviar les dades de la RAM de 

l’oscil·loscopi al PC.  

 

La informació de recepció (PC a FPGA) sempre serà de baixa velocitat i arribarà a la 

FPGA a través de la UART i l’emmagatzemarem a una FIFO interna. 
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2. BASES TEÒRIQUES 

a. Introducció 

 

En aquest capítol es parlarà de les bases teòriques que necessitem saber abans d’arribar 

a desenvolupar el projecte. A la resta del projecte, es prendran com a punt de partida 

alguns conceptes sobre amplificació de senyal, font d’alimentació, error, i constitució 

d’altres aparells electrònics, que descriurem a continuació. 

 

b. Amplificació de la senyal 

i. Introducció 

 

Partint de la premissa que estem dissenyant un producte que ha de tenir un preu 

assequible, tant en la fabricació com en el manteniment, haurem de minimitzar 

l’electrònica analògica dins l’aparell, per tal que els circuits no necessitin constants 

calibratges o complicats elements de compensació. Si minimitzem el procés analògic, 

que és on hi ha més probabilitats de degradar la senyal, quan passem al domini digital 

podrem mantenir, dins uns certs marges, un nivell de precisió adient abans dels 

conversors ADC. 

 

Dins de les limitacions dels sistemes amplificadors, les distorsions són un greu 

problema. Les distorsions no lineals, com les de intermodulació, són paràmetres a tenir 

en compte, així com les distorsions lineals, com freqüències de tall en l’ample de banda, 

ens donaran una idea de com s’apropa a un sistema totalment lineal.  

 

Quan treballem amb potencia a elevades freqüències, els amplificadors operacionals no 

són una solució apropiada, i és en aquest moment on hem de recórrer a transistors, però 

tenint en compte que la configuració escollida sigui, tal com ens hem exigit, de 

manteniment mínim en quan a polarització de punts de treball, i de dependència mínima 

de components externs que requereixen correccions.  

 

En aquest tema analitzarem les configuracions que s’ajusten millor a les nostres 

necessitats. 
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ii. Amplificació amb transistors 

 

L’amplificació amb transistors la utilitzem quan hem de subministrar potència. La 

configuració típica d’un amplificador amb transistors bipolars és la classe A. Un 

amplificador en classe A és més lineal que un qualsevol en un altre classe, sempre i 

quant no distorsioni. Això implica un disseny on tot estigui perfectament polaritzat, és a 

dir, una excursió simètrica màxima, i no distorsionar un lòbul abans que l’altre. El 

problema que presenta aquest tipus d’amplificació és que aconseguir aquestes premisses 

de treball impliquen un muntatge amb bastants d’elements de compensació. Aquest 

detall, juntament amb el seu baix rendiment, és el que va propiciar el descart d’aquesta 

configuració.  

 

L’altre configuració bàsica d’un amplificador amb transistors és la classe B, on es 

dedica un transistor per a cada lòbul. D’aquesta manera no tenim la necessitat de centrar 

el punt de treball, ja que cada transistor treballa per un semicicle. És més fàcil de 

polaritzar i obtenim un millor rendiment, però necessitem una alimentació simètrica per 

a que cada meitat de cicle, un factor important alhora de decidir-nos per aquesta 

configuració. L’altre inconvenient que presenta aquesta configuració és l’anomena’t 

distorsió de creuament o de pas per zero, ja que en presència de petita senyal, cap dels 

transistors condueix. La millor manera de corregir aquesta distorsió és col·locar dos 

díodes tal com s’observa en la il·lustració 3: 

 

 
Il·lustració 3: Amplificador classe B amb compensació de la distorsió de creuament 
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Aquest amplificador ens donarà un guany de corrent suficient per excitar el sistema sota 

mesura, i el guany de tensió vindrà determinat per l’amplificador operacional anterior. 

Gràcies al poc nombre de components que s’impliquen en el seu funcionament, aquesta 

configuració és la que facilita més el seu manteniment i la producció a gran escala. 

Finalment, destacar que la polarització del transistor l’exerceix la pròpia senyal 

d’entrada, a través de l’amplificador operacional, el que ens estalvia components 

discrets (tolerància inclosa). 

 

iii. Amplificadors operacionals 

 

L’amplificador operacional és l’eina ideal quan volem realitzar un tractament de la 

senyal basat en operacions matemàtiques simples, i no necessitem donar potència. De 

totes les configuracions típiques dels amplificadors operacionals, per a l’amplificador 

operacional podem distingir la inversora i la no inversora. La primera té un guany 

negatiu (canvia el signe de la senyal) i és la més lineal (G=-Rx/Ry), mentre que la no 

inversora és igual incrementada una unitat (G=1+Rx/Ry). Tot i que la linealitat de la 

primera ofereix millors prestacions, presenta algunes limitacions que esmentarem a 

continuació. 

 

A part de no poder oferir grans guanys (usualment no poden oferir més de 40dB), hi ha 

una unió física entre la sortida i l’entrada. Intentar augmentar el guany mitjançant una 

cascada d’amplificadors tal com la il·lustració 4. 

 

 
Il·lustració 4: Efecte en cascada de la configuració no inversora 

 

Fàcilment s’observa que des de la sortida podem seguir un camí físic, a través de les 

resistències de realimentació, fins arribar a l’entrada, el que implica no poder superar la 

limitació el guany. Aquest efecte es pot eliminar posant en cascada distints 

amplificadors en configuració no inversora, tal com la il·lustració 5: 
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Il·lustració 5: Eliminació d’aquest efecte utilitzant no inversors 

 

Ara ja no existeix una unió física entre sortida i entrada. Podem observar que aquest 

muntatge ens permet aconseguir uns nivells de guany molt superior al cas del inversor. 

El problema que presenta aquest muntatge és que hi ha una unió virtual entre les 

entrades de cada amplificador (l’1 de la fórmula) pot ser comparable a la senyal 

d’entrada. I si realitzem aquest muntatge és per amplificar senyals molt petites, i 

d’aquesta manera aniríem acumulant un error etapa per etapa, el que repercutirà amb la 

no linealitat de l’operació resultant. Quan es posa aquest esquema en pràctica, s’observa 

la seva inestabilitat i la vulnerabilitat front al soroll. Per tant podem afirmar que es tracta 

d’un muntatge poc robust. 

 

Quan volem realitzar aquest tipus d’operacions, disposem d’amplificadors específics 

que aprofiten la característica de rebuig en mode comú. Aquesta característica, 

associada a qualsevol operacional, és la que permet utilitzar-los com a comparadors. 

Consisteix en un guany diferencial molt alt, de l’ordre de 100 o 120 dB, que es pot 

aprofitar en diversos muntatges si apliquem el guany diferencial sobre una senyal petita, 

sense afectar al dispositiu sota mesura. El muntatge és el representat en la il·lustració 6: 

 

 
Il·lustració 6: Amplificador d’instrumentació 
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Aquest tipus d’amplificador es venen integrats a un preu bastant elevat. Si intentem 

realitzar el muntatge discretament, les diferències, mínimes, entre resistències i entre 

operacionals impedeixen el seu correcte funcionament, ja que obtenim un valor de 

offset molt elevat i un error en el guany que variarà amb la senyal d’entrada. Si 

realitzem el muntatge ja integrat, mantenim el nostre compromís de mínim manteniment 

i ajust. Encara que el preu sigui bastant elevat, no és representatiu respecte al preu 

global i no encarirà massa el producte. 

 

c. Laboratoris de Telecomunicacions 

i. Introducció 

 

Hem de ser conscients que el nostre objectiu és realitzar el disseny d’un producte 

destinat a la formació en electrònica i telecomunicacions, per tant hem de saber les 

capacitats del nostre laboratori i dels aparells que disposem. Amb un laboratori bàsic, un 

oscil·loscopi, una font d’alimentació, un generador de funcions i un polímetre, serem 

capaços de realitzar multitud de muntatges d’electrònica analògica, tant en continua 

com en alterna (fins a 10MHz), i d’electrònica digital combinacional i seqüencial. 

Aquests instruments, conjuntament amb l’analitzador d’espectres, proveiran a l’alumne 

les eines necessàries per dissenyar i comprendre qualsevol muntatge i realitzar anàlisis 

exhaustius de circuits electrònics.  

 

Com es tracta d’implementar els instruments esmentats abans d’una manera digital, 

haurem d’analitzar com es governa cada aparell, per tal de controlar-lo digitalment, i 

llavors dissenyar aquesta mateixa electrònica. A més, podrem afegir-li certes 

funcionalitats que potser en algun moment hem trobat a faltar. 

 

ii. Polímetre 

 

El polímetre es composa de diversos aparells: voltímetre, amperímetre i òhmmetre. 

 

Tot i que el seu ús es diferent, tots ells funcionen de manera similar: Partint d’un valor 

màxim que l’usuari tria, ens dona la informació desitjada. Si el valor supera l’escala 

seleccionada, ens dona error, tant a nivell analògic com digital, per tant alhora de fer 

una mesura s’ha de començar per l’escala més gran. 
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Els tres aparells funcionen sota el mateix principi: es converteix el valor a mesurar a una 

tensió en volts dins un rang dinàmic que s’adeqüi al marge del dispositiu de presentació, 

en el nostre cas el marge d’un conversor A/D (com s’ha comentat al principi, 

treballarem el màxim possible dins el domini digital). La precisió dels instruments, 

vindrà determinada per la relació senyal-soroll que tinguem a la sortida de l’electrònica 

analògica, i, majorment, pels conversors que utilitzem. Si minimitzem l’electrònica 

analògica podrem invertir en la qualitat dels components, per mantenir el compromís 

entre prestacions i preu. 

 

Per mesurar ohms, farem circular una corrent fixa i vorem la tensió en els borns de la 

resistència incògnita. Per mesurar ampers, els farem circular per una resistència 

coneguda i calcularem la diferència de potencial. Finalment, per mesurar volts tan sols 

haurem d’amplificar o atenuar la tensió a mesurar per una constant coneguda (escala). 

 

Cal tenir en compte que alhora de mesurar intensitats de corrent i caigudes de tensió, 

ens podem trobar amb dos casos: alterna i continua. En el cas que sigui un valor 

continu, tan sols hem de realitzar diverses mesures i realitzar la mitja. En el cas 

d’alterna hem de calcular l’energia d’aquesta senyal, per obtenir el seu valor eficaç. Si 

prenem n mostres d’un període, hem de realitzar la següent operació: 

 

V ef=�1
N
�∑
i=1

N

S i
2

 

 

Al disposar de valors discrets, no podem integrar per calcular l’energia, si no que hem 

de realitzar el sumatori del quadrat de les mostres. El problema alhora de realitzar 

aquest càlcul es el nombre de mostres, ja que a major nombre de mostres més precisió. 

Però hem de tenir molt en compte la freqüència de mostreig, ja que si no aconseguim 

mostrejar un període complet, no obtindrem un càlcul correcte. Aquest serà un factor a 

tenir en compte alhora de determinar la freqüència de mostreig per al voltímetre i 

l’amperímetre.  

 

Per tal d’aconseguir un resultat adient, hem de tenir com a mínim deu períodes 

complets. Com la freqüència sol ser de 50 Hz, hem de mostrejar almenys a 200Hz, 
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prenent 4 mostres per període. Això és una estimació mínima (que ens aproxima al 

resultat), però no es la més adient, ja que si volem realitzar una mesura més acurada 

hauríem de tenir almenys 10 mostres per període, es a dir mostrejar a 500 Hz. Al no 

suposar una restricció molt important pel desenvolupament del codi, podem augmentar 

la mida del búffer dintre d’uns valors raonables. Finalment, esmentar que si es vol que 

tenir un nombre complet de períodes tant a 50 Hz com a 60 Hz, s’ha de buscar un comú 

múltiple. Si decidim mostrejar a 1KHz i disposem d’un búffer de 300 mostres que es 

prenen cada mil·lisegon, si la senyal és de 50Hz prendrem 15 cicles amb 20 mostres per 

cicle, mentre que si es tracta d’una senyal de 60 Hz prendrem 18 cicles amb 16,67 

mostres per cicle. D’aquesta manera, podrem mesurar valors eficaços a qualsevol país 

del món.  

 

iii. Font d’alimentació 

 

Una font d’alimentació disposa de pocs i senzills comandaments, però està present a 

una gran quantitat d’aplicacions, des de proporcionar energia a un circuit controlant el 

seu consum, fins a provar la corrent d’arrencada d’alguns elements com un motor de 

corrent continua.  

 

Haurem de seleccionar el valor de tensió que desitgem a la sortida, així com limitar el 

màxim de corrent que desitgem subministrar a la càrrega. Amés de proporcionar 

energia, ens proporcionarà informació sobre el corrent que està subministrant a cada 

instant, per a la seva observació i desconnexió en cas de superar el límit fixat.  

 

Una funcionalitat que podem trobar a faltar en una font d’alimentació convencional és 

la seva capacitat de programació per tal de, per exemple, realitzar un escombrat 

d’increments de tensió, per tal d’analitzar la resposta de determinats circuits a aquest 

estímul. Gràcies a que tot el procés està computeritzat, podem afegir aquesta 

funcionalitat des del PC. 
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iv. Generador de funcions 

 

Els comandaments que posa a la nostra disposició un generador de funcions determinarà 

les capacitats i les funcions d’aquest; des de la simple generació d’una senyal quadrada 

fins a escombrats freqüencials o la generació de senyals de televisió.  

 

El que hem implementat al Plab, ens permetrà generar les senyals triangulars, sinusoïdal 

i quadrada. També serem capaços de seleccionar la seva amplitud i freqüència, afegir un 

offset i realitzar escombrats en freqüència. Cal destacar que tal com està dissenyat, i es 

vorà més endavant, l’ampliació de funcionalitats serà possible amb el disseny 

implementat, sense modificar el muntatge.  

 

En la primera versió hem utilitzat un circuit integrat que ens generarà els tres tipus de 

senyals (AD9833, Analog Devices). Per tal d’ampliar les prestacions actuals, en un 

futur s’haurà d’implementar un conversor de digital a analògic amb freqüència 

configurable, ja que la generació i processat de la senyal és totalment digital. En el 

domini analògic tan sols dotem a la senyal d’un guant i, en cas de que és sol·liciti, un 

cert offset. Si afegim un DAC (Conversor Digital Analògic), serem capaços de generar 

qualsevol tipus de senyal, en funció del búffer de sortida al DAC i de les 

característiques pròpies del DAC, que haurà de ser una inversió amb qualitat.  

 

v. Oscil·loscopi 

 

L’oscil·loscopi és l’element més complexa del laboratori dissenyat. La seva funció és la 

visualització de senyals elèctriques que varien en el temps. Seguint amb la filosofia de 

disseny exposada al principi d’aquesta memòria, el nostre oscil·loscopi és un 

oscil·loscopi digital. L’avantatge que presenta front a un analògic és la capacitat de 

tractament i processat de la senyal, a més de que, si fos analògic, hauríem hagut de 

posar una pantalla física al nostre hardware, el que impediria la formació a distància. 

 

El funcionament de l’oscil·loscopi digital es basa en el mostreig de la senyal analògica i 

la transmissió d’aquestes mostres al PC. La freqüència de mostreig vindrà determinada 

per dos factors: la velocitat a que podem generar la senyal de mostreig des del dispositiu 

de control (FPGA) i de la velocitat d’adquisició i càlcul de l’ADC (Conversor Analògic 
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Digital). Un cop determinada la freqüència de mostreig màxima, determinarem la 

resolució del nostre aparell. També cal esmentar que per determinar la resolució, 

haurem de prendre una decisió respecte a la qualitat que volem oferir, ja que l’altre 

factor a determinar en l’equació de resolució és el nombre de mostres que es mostraran 

per pantalla. 

 

La pantalla consta de dos eixos, el temps a l’eix horitzontal i el voltatge a l’eix vertical. 

L’eix horitzontal està dividit en 10 trams, i l’eix vertical en 8. A partir d’ara, quan 

parlem de l’eix horitzontal ho farem en termes de Time/Div i de l’eix vertical en 

Volts/Div, ja que tots els càlculs s’han fet en base a aquestes referències. El càlcul de la 

resolució amb aquestes magnituds queda: 

 

FreqüènciaMostresDivTime /#/ =  

 

Per tal d’adaptar la senyal al marge dinàmic de l’ADC, l’oscil·loscopi digital té una 

primera etapa analògica. Aquesta ha de ser dissenyada de manera que permeti el major 

ample de banda possible sense encarir el producte final. La complexitat vindrà 

determinada per la resolució que es vulgui obtenir a l’eix vertical (Volts/Div). Un 

aspecte important alhora de dissenyar aquesta etapa és l’adaptació d’impedàncies, ja que 

la sonda utilitzada per captar la senyal, sol tenir una impedància d’entrada de 10Mohm.  

Els oscil·loscopis tenen varis modes de funcionament, sent els més destacats el mode 

normal i el mode auto, en funció del dispar (trigger). El funcionament del trigger en un 

oscil·loscopi digital és basa en un comparador, que, un cop detectat un canvi de nivell, 

s’activa. L’usuari pot escollir la posició dins l’espai bidimensional, i, en funció 

d’aquest, es fixarà el punt de dispar al hardware. La principal utilitat del trigger és 

estabilitzar les senyals periòdiques, en el cas del mode auto, i de ser el responsable de 

l’inici de la captura en el mode normal.  

 

L’objectiu plantejat en aquest projecte ha estat dissenyar un oscil·loscopi que permeti 

visualitzar qualsevol senyal que vagi des de 0 a 400V en voltatge i de 0 a 10MHz en 

freqüència. En un futur, s’implementaran filtres de reconstrucció i sobremostreig per tal 

d’augmentar la freqüència de tall de l’oscil·loscopi, ja que amb les característiques 

actuals serveix com una eina d’aprenentatge, però no d’ús a nivell empresarial.  
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d. Estimació de la precisió 

i. Introducció 

 

En aquest apartat realitzarem una aproximació a nivell teòric de la precisió de distints 

components que intervenen en el nostre laboratori. Aquest estudi previ ens servirà per 

donar una estimació global de la precisió del distints dispositius, així com deixar patent 

quines han de ser les pautes de millora per tal d’optimitzar el nostre laboratori. 

 

ii. Soroll de quantificació 

 

El soroll de quantificació es produeix dins un conversor analògic-digital al convertir una 

senyal contínua en una seqüència discreta d’uns i ceros. Aquest procés determinarà, en 

gran mesura, la precisió del nostre dispositiu. L’error de quantificació es defineix com 

la diferència entre la senyal d’entrada i la de sortida. S’ha d’entendre aquesta diferència 

com una seqüència de mostres de temps discret però d’amplitud contínua, i pot ser 

entesa com a soroll ja que es tracta d’una senyal indesitjada afegida a la senyal original. 

Es compleix que: 

 

 

 

on x(n) representa la seqüència de mostres d’amplitud contínua a l’entrada del 

quantificador, xq(n) la seqüència de mostres d’amplitud discreta (quantificades) a la 

sortida del quantificador i eq(n) representa la seqüència de mostres d’amplitud continua 

de l’error. Considerant com el pas de quantificació (relació entre rang del quantificador i 

el nombre de nivells de quantificació) podem afirmar que l’error de quantificació es 

troba entre: 

 

( )
22

∆
≤≤

∆
− neq

 

 

Si consideréssim que l’error de quantificació es tracta d’un error que complís les 

següents característiques: 

• Es distribueix de manera uniforme sobre el rang ( )
22

∆
≤≤

∆
− neq . 
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• La seqüència d’error és una seqüència estacionaria de soroll blanc. 

• La seqüència d’error eq(n) està incorrelada amb la seqüència x(n). 

• La seqüència x(n) té mitja zero i és estacionària. 

 
Llavors podem quantificar l’efecte del soroll eq(n) avaluant la SNR tal com 

( )
n

x

P

P
dBSNR log10=  on 

12

2∆
=nP . En el cas particular d’una senyal sinusoïdal, on es pot 

demostrar que 
8

4 2∆
=

b

xP , la SNR es pot aproximar per: ( ) 7609,10206,6 +≈ bdBSNR , 

el que implica que incrementar un bit el quantificador millora 6dB la relació senyal 

soroll. 

 

iii. Conversor A/D 

a. Introducció 

 

En el nostre laboratori, com hem vist anteriorment, el funcionament de tots els aparells 

passa per realitzar una conversió d’una senyal analògica a digital. Actualment en el 

mercat hi ha distints tipus de conversors A/D i l’elecció de l’adequat s’ha de realitzar en 

funció del tipus de processat que es vol realitzar, la freqüència de mostreig, la precisió, 

el soroll, consum, àrea i preu. Buscar el compromís entre tots aquests factors és un dels 

punts més importants alhora del disseny global de l’equip.  

 

Els principals conversors analògics és poden dividir segons la taula següent: 
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 Flash Pipeline Aproximacions 

Successives 

Sobremostreig Doble 

Rampa 

Velocitat Alta Mitja Baixa Baixa Molt 

Baixa 

Resolució Baixa Mitja Mitja Alta Alta 

Complexitat 

analògica 

Alta Mitja Mitja Baixa Mitja 

Complexitat 

Digital 

Mitja Mitja Baixa Alta Baixa 

Taula 1: Principals Conversors A/D 
 
b. Conversor Flash 

 

Tal com es pot veure en la il·lustració 7 el conversor flash es basa en 2n-1 (3 bits, en el 

cas de la figura) comparadors que en una sola comparació calcula el resultat final, 

havent passat abans per un codificador. Aquest tipus de conversor té una resolució molt 

baixa, a més de ser una mala solució per la seva complexitat analògica. Solen ser 

utilitzats en vídeo, comunicacions de banda ampla o d’altres senyals ràpid en 

l’emmagatzematge òptic.  

 

 
Il·lustració 7: Conversor Flash 
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c. Conversor Pipeline 

 

El conversor A/D pipeline utilitza etapes en cascada, cada una de les quals és capaç de 

produir un o més bits. Les diferents etapes funcionen en paral·lel, determinant durant el 

mateix període de rellotge els bits pertanyents a mostres successives de la senyal 

analògica d’entrada. El rendiment s’incrementa en funció de la latència del sistema en N 

cicles de rellotge (on N és la quantitat d’etapes), ja que el nombre total d’etapes 

necessari per obtenir una determinada resolució disminueix a mesura que la quantitat de 

bits per etapa augmenta.  

 

 
Il·lustració 8: Conversor Pipeline 
 

Com es pot observar a la il·lustració 8, el funcionament d’aquest tipus de conversor 

necessita d’un mòdul de Sample and Hold per tal de mantenir estable la senyal durant el 

mostreig, així com d’un ADC i un DAC per etapa. La velocitat de processament vindrà 

determinada per el nombre d’etapes i per un retard inicial, variables sempre conegudes.  

 

Es tracta d’una bona combinació entre un conversor flash i, com veurem en el següent 

apartat, un d’aproximacions successives, donant com a resultat un conversor ràpid i amb 

una bona resolució. És una bona solució per a mostrejar senyals d’uns pocs MSPS fins a 

100MSPS, per exemple en les comunicacions digitals. 
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d. Conversor per Aproximacions Successives (SAR) 

 

El conversor per aproximacions successives utilitza un comparador per descartar rangs 

de voltatges, per arribar a trobar una solució. El funcionament (il·lustració 9) es basa en 

una successiva comparació del voltatge d’entrada amb la sortida d’un DAC, fins que 

arriba a l’aproximació que més s’apropa. A cada passa un valor binari és emmagatzemat 

en un registre (SAR) que utilitza un voltatge de referència per realitzar la comparació. 

El fet de que siguin aproximacions successives (i no simultànies), cada conversió dura 

un temps de registre per cada bit de resolució desitjat. Tot i així poden ser una bona 

solució per quan es desitja un bon ample de banda i resolució. 

 

 

e. Conversor Sobremostreig 

1. Principis teòrics 

 

El fonament teòric dels conversors de sobremostreig és que, a mesura que augmenten la 

freqüència de mostreig, millorem la SNR del conversor, ja que el soroll de quantificació 

es reparteix per tot l’espectre de la freqüència de mostreig (il·lustració 10). 

 

Il·lustració 9: Conversor SAR 
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Il·lustració 10: Variació de la distribució espectral del soroll de quantificació en funció de la 

freqüència de mostreig 
 

En un conversor de Nyquist (és a dir, aquells que compleixen el principi de mostrejar la 

senyal a una freqüència mínima del doble de l’ample de banda de la senyal) la relació 

senyal soroll és: 

 

)
2

log(10)log(10
banda

mostreig

soroll

senyal

f

f

P

P
SNR

dB
+=

 

 

Com es pot observar, existeix la possibilitat d’augmentar la SNR augmentant la 

freqüència de mostreig, ara bé, per augmentar la resolució 1bit (6dB) s’ha de multiplicar 

per 4 la freqüència de mostreig. A més, s’hauria d’introduir un filtre posterior que delmi 

la sortida del conversor i la passi a la freqüència de la banda de la senyal. Tot això 

implica un cost de disseny massa gran.  

 

Una alternativa consisteix en modular el soroll passant el soroll de quantificació a altes 

freqüències (il·lustració 11). 

 

 
Il·lustració 11: Variació de la distribució espectral del soroll de quantificació amb modulat de soroll 
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Com es pot observar, d’aquesta manera la potencia del soroll dintre de l’espectre de la 

freqüència d’interès queda molt reduïda.  

 

Tal com es pot observar en la il·lustració 12, el conversor sobremostrejat a l’entrada té 

un modulador que realitza la quantificació de la senyal i la modulació del soroll. El 

modulador treballa a una freqüència superior a la senyal d’entrada, i està realitzat 

mitjançant un filtre passa baixes introduït dins un bucle de realimentació que desplaça el 

soroll de quantificació a altes freqüències sense alterar la senyal d’entrada. 

 

A continuació tenim un filtre digital passa baixes dins la banda base, eliminant el soroll 

de quantificació que es troba a altes freqüències. Finalment, el delmador agafa mostres a 

la freqüència de Nyquist, de manera que tenim una sortida digital equivalent a 

l’obtinguda amb un convertidor de Nyquist. 

 

 
Il·lustració 12: Diagrama de blocs d’un conversor sobremostrejat 
 

En el punt següent, vorem un exemple d’un conversor basat en el principi de 

sobremostreig.  

 

2. Conversor Sigma-Delta 

 

El conversor Sigma-Delta és un dels conversors més utilitzats actualment quan és vol 

implementar un conversor amb una alta resolució i a una velocitat no molt alta. Un 

conversor de primer ordre consisteix, tal com es pot observar a la il·lustració 13, en un 

amplificador operacional a l’entrada, un modulador que mostreja la senyal a la 

freqüència desitjada, un comparador que escala la sortida i un filtre digital per eliminar 

el soroll a la sortida. L’amplificador operacional a l’entrada amplifica la diferencia entre 
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la senyal a l’entrada i la senyal a la sortida del comparador passada prèviament per un 

DAC.  

 

Aquest tipus de conversor són molt utilitzats en aplicacions d’àudio, processos de 

control industrial, i instruments mèdics, entre d’altres. 

 

 
Il·lustració 13: Conversor Sigma-Delta 
 

3. Conversor Doble Rampa 

 

El conversor de doble rampa és una bona solució quan és necessari mantenir una bona 

linealitat i no es requereix molta velocitat. Per entendre el seu funcionament, primer 

realitzarem una introducció al conversor de rampa simple. 

 

El conversor de rampa simple utilitza un integrador que es carrega a pendent constant 

fins arribar a la tensió a convertir, instant en que la integració finalitza. El temps 

requerit és proporcional a la tensió d’entrada i es pot mesurar amb un comptador de 

cicles de rellotge. En la il·lustració 14 hi ha un esquema del seu funcionament. 
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Il·lustració 14: Esquema de funcionament conversor rampa simple 
 

El resultat del comptador final és: [ ] 







==

re

i
ckck

V

V
RCftfD *  Escollint 

n

ckRCf 2=  

obtindrem un conversor de n bits.  
 

Els principals inconvenients que presenta aquest conversor és que la seva exactitud 

depèn de la freqüència de l’oscil·lador i també de R y de C, el que implica components 

de baixa tolerància i de baixes derives tèrmiques.  

 

Per tal d’independitzar-se de l’exactitud dels valors anteriors podem realitzar un 

muntatge com el de la il·lustració 15:  

 

 
Il·lustració 15: Conversor doble rampa 
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En aquest esquema la conversió es realitza en dues etapes. En la primera es realitza una 

integració de la tensió d’entrada durant un temps fix i en la segona es produeix la 

descàrrega, amb pendent fixa, durant un temps que depèn de la quantitat de càrrega 

acumulada.  

 

D’aquesta manera, el resultat del comptador final queda 











=

ref

n

i

V

V
D

2
, independitzant el 

resultat de R,C i fck, sempre que aquests valors es mantinguin estables durant el procés 

de càlcul. 

 

Finalment, cal esmentar que aquests conversor rebutgen el soroll a altes freqüències, 

que s’atenua amb l’integrador. A més, si el període d’integració de la senyal coincideix 

amb el d’alguna senyal periòdica (ex, el soroll de 50Hz de la línea d’alimentació o els 

seus múltiples), aquest soroll resultarà eliminat completament (sempre i quan la seva 

pendent no sigui tan alta com per igualar la pendent de descàrrega).  

 

iv. Precisió en els amplificadors d’instrumentació 

 

Alhora de realitzar el muntatge d’un amplificador d’instrumentació hem de tenir en 

compte els paràmetres que provocaran les diferències entre els càlculs teòrics i els 

valors mesurats. De la fulla de característiques dels amplificadors operacionals podem 

deduir que els paràmetres a tenir en compte seran: el soroll a la sortida, tant en contínua 

com en alterna, els coeficients de temperatura del guany, la tensió d’offset i l’error del 

guany. 

 

La majoria dels paràmetres comentats anteriorment venen fixats pels fabricants, però 

n’hi ha un que depèn del nostre muntatge. Aquest és el referent al guany, ja que 

dependrà de la tolerància de la resistència (il·lustració 16), ja que el paràmetre A ve 

fixat pel fabricant. 
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Il·lustració 16: Guany en un amplificador d’instrumentació 

 

Si introduïm en la fórmula del guany la tolerància de R ens queda un diferencial de 

precisió tal com: 

R

G

x

x
GG *

1
'

+
=−  

Essent 
R

e
x = , on e és l’error en ohms de R. 

Com es pot observar matemàticament, ja que es podia intuir, quan major sigui el guany, 

major serà l’error introduït per la resistència. Conèixer aquesta premissa és important 

per saber a on hem de ser generosos alhora d’invertir en components.  

 

v. Precisió en els amplificadors operacionals 

 

En el cas dels amplificadors operacionals d’us genèric, normalment sens proporciona 

menys informació respecte a la precisió, i ens hem de conformar amb coeficients de 

temperatura i nivells de soroll en alterna. Tal com es vorà amb més detall al projecte, en 

el nostre cas el factor més important alhora d’escollir els amplificadors operacionals no 

serà el nivell de soroll, sinó més aviat l’ample de banda, ja que tant per al generador de 

funcions com per al oscil·loscopi és necessari tenir amplificadors operacionals que 

puguin treballar a freqüències de MHz. 

 

Ara bé, és important esmentar que en tots els muntatges realitzats amb amplificadors 

operacionals (a excepció dels seguidors de tensió), la precisió vindrà determinat per la 

tolerància de les resistències.  

 

vi. Precisió acumulada 
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Com hem vist en els apartats anteriors, en els nostres dispositius tindrem molts 

d’elements que ens produiran variacions del resultat teòric. Hem vist que disposem 

maneres d’estimar aquestes variacions, però cal esmentar que hi ha d’altres factors que 

ens seran més difícils d’estimar, sobretot els referents al soroll del transformador, la 

temperatura i el consum dels dispositius, que pot influir en els nivells de referència dels 

ADC’s.  

 

Com a resum dels errors introduïts anteriorment tindrem una senyal a l’entrada tal com: 

 

 
Il·lustració 17: Senyal amb soroll produït a l'amplificador 

 

En la figura il·lustració 17 es pot apreciar que la senyal dista molt de ser ideal, i això 

suposarà que totes les mesures que podem realitzar vindran amb un error associat.  

 

Gràcies a que el nostre aparell té un software de visualització i de càlcul, podem 

millorar els resultats calibrant els diferents dispositius. Aquests calibratges es realitzen 

en el processat posterior a la transmissió de les dades de l’aparell al PC i es convenient 

que es realitzin de manera automàtica cada cop que l’aparell és engegat. Degut a les 

dificultats que pot suposar aquest inconvenient, haurem de ser capaços de trobar una 

solució econòmica (tant a nivell temporal com tècnica) de realitzar el calibratge. 

Aquesta ha de ser capaç d’emmascarar el soroll introduït de la millor manera possible 

sense falsejar les dades.  

 

Actualment, no hem tingut el temps, ni ha estat el propòsit d’aquest projecte, ni els 

recursos per tal de trobar el millor sistema de calibratge, però tenim sistemes que ens 
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permeten assegurar el correcte funcionament de l’aparell en un temps suficientment 

adient, i en cas que fos necessari la recalibració es pot fer d’una manera relativament 

senzilla. 
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3. DISSENY I DESCRIPCIÓ 

a. Introducció 

i. Estructura del projecte 

 

Per tal de facilitar la comprensió dels processos que s’han seguit alhora del disseny dels 

diferents dispositius, s’ha seguit una estructura top-bottom. Es realitzarà una descripció 

general del dispositiu fins arribar a assolir el màxim de detall possible, per tal de 

comprendre les decisions que s’han pres.  

 

A la introducció revisarem els principis posats en pràctica en el desenvolupament del 

projecte, tant des del punt de vista de qualitat com de sortida al mercat, així com un 

primer apropament al digrama de blocs del Plab.  

 

Després passarem a analitzar la codificació de les trames de comunicació que gestionen 

el control de tots els dispositius. Analitzarem els diferents protocols utilitzats en la 

comunicació de la FPGA, del PIC y del PC. A més, ens introduirem en el disseny de la 

circuiteria i de la lògica de control.  

 

ii. Aspectes de qualitat 

 

Un dels principals objectius en tota elaboració d’un producte és aconseguir determinar i 

assolir els aspectes de qualitat. D’aquesta manera serem conscients de l’evolució real 

del projecte i de les seves limitacions. Gràcies a un bon anàlisi d’aquestes limitacions 

podrem ser capaços d’adquirir millors paràmetres de qualitat, per tal de mantenir el 

projecte viu i assegurar sempre el seu valor. 

 

En el nostre disseny els factors que valorem són Escalabilitat y Capacitat d’evolució, i 

els que ens preocupen son la Fiabilitat i Precisió del aparells de mesura.  

 

Com quedarà demostrat en els següents apartats, el disseny està basat en l’escalabilitat, 

que és podrà valorar tant al final d’aquest projecte com en les línies de futur. La 

fiabilitat i precisió quedaran garantits amb la robustesa del software, la minimització de 

l’electrònica analògica i assegurant una correcta digitalització de les dades.  
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iii. Aplicació del producte: e-learning 

 

Tal com s’ha comentat en la introducció de la memòria, un dels requeriments del 

sistema és la compatibilitat amb un estàndard e-learning. Aquest concepte, que va 

néixer als principis d’aquest segle, es pot definir com un mitjà electrònic per al 

aprenentatge a distància, on pots interactuar amb els teus professors per mitjà d’Internet. 

Constitueix una proposta de formació que contempla la seva implementació, 

predominantment, mitjançant internet, fent ús dels serveis i eines que aquesta tecnologia 

proveeix. Gràcies a les seves característiques i al suport tecnològic que ho recolza es 

constitueix amb una alternativa per aquells que combinen treball i actualització, ja que 

no és necessari acudir a una aula permanentment.  

 

Està basat en tres principis: 

 

1. L’e-learning treballa en xarxa, proporcionant la capacitat d’actualització 

permanent, emmagatzemant, recuperant, distribuint i permitent compartir 

instruccions o informació. 

2. És entregat a l’usuari final a través de l’ús d’ordinadors utilitzant tecnologia 

estàndard d’Internet. 

3. S’enfoca amb la visió ampliada de l’aprenentatge, que va més enllà dels 

paradigmes tradicionals de captació.  

 

Per tal d’acomplir-ho hem realitzat una integració del software i el hardware necessari 

per tal de connectar el Plab al domini informàtic i així aconseguir que sigui un producte 

referent en la formació a distància.  

 

Això no afectarà en gran mesura al nostre disseny, ja que tan sols intervindrem en el 

perifèric (Plab) i es seguiran mantenint els factors de qualitat esmentats anteriorment. 

Per tal de fer-ho factible, l’usuari del laboratori (el software del PC) disposarà de tota la 

informació disponible sobre l’estat del mateix en temps real per tal d’assolir el nivell de 

formació en electrònica i comunicacions. A partir d’ara es mencionarà de manera 

indistinta l’usuari o l’aplicació del PC, ja que són transparents l’un amb l’altre.  
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iv. Situació en el Plab. Format de la trama 

 

Tal com s’ha esmentat a la introducció, una de les parts importants del present projecte 

és dissenyar el protocol de comunicació del Plab amb el PC.  

 

Per tal de que el PC es comuniqui amb el Plab, disposarem del protocol de comunicació 

USB 2.0 mitjançant un controlador amb capacitats per al volum d’adquisició que 

requereix l’oscil·loscopi, que és el dispositiu més restrictiu. Tot i que més endavant 

detallarem amb més profunditat el seu funcionament, cal esmentar que el controlador 

escollit és el QuickUSB, un controlador que, a més del port USB, disposa de dues 

UART’s. Mitjançant aquest controlador el PC es comunicarà amb la FPGA via port 

sèrie. En la següent figura, mostrada prèviament a la introducció, es pot veure un 

diagrama de blocs del Plab, on s’observen els diferents tipus de comunicació que podem 

tenir. 

 

 
Il·lustració 18: Diagrama de blocs PLAB 
 

Tal com es pot observar en la il·lustració 18, la FPGA és l’encarregada de descodificar 

la informació procedent del PC. La FPGA haurà de distingir dos casos: Dispositius 

ràpids (oscil·loscopi i generador de funcions) i dispositius lents (Fonts d’alimentació i 

polímetres). En el cas dels dispositius ràpids, la FPGA serà l’encarregada d’executar la 

comanda, mentre que en els dispositius lents, reenviarà la trama via sèrie al PIC i aquest 

serà l’encarregat d’executar la comanda. Tal com s’ha esmentat abans, el funcionament 

del PIC serà molt similar per a tots el dispositius, ja que tot és basa en el treball dels 
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conversors ADC’s (polímetres) i en el control dels DAC’s que gestionen la tensió a 

subministrar per les fonts. En el cas dels dispositius ràpids, el funcionament és més 

complexa, i ja entrarem en detall en els corresponents. Tan sols esmentar que, en el cas 

de l’oscil·loscopi i el generador, és tracta de protocols de comunicació d’alta velocitat, 

mentre que en el cas del PIC, aquest requeriment no és tan necessari i podem utilitzar 

bussos de més baixa velocitat.  

 

El format de la Trama de comunicació es pot observar a continuació: 

 

1byte 1byte 1byte 1 byte 

Dispositiu Ràpid / Instrument Longitud Trama Instrument Ràpid / Comanda  Dades 

 

Cada cop que l’usuari vol realitzar una operació a un dispositiu, és a dir que realitza un 

moviment a la comanda associada al dispositiu, s’envia una trama des del Plab fins a la 

FPGA. La FPGA descodificarà el missatge i el guardarà en un banc de registres, per tal 

de tenir una còpia del estat del Plab en tot moment. Tal com hem esmentat, en el 

moment de descodificació es donen dos casos, dispositius lents o dispositius ràpids. En 

el cas que sigui per a dispositius ràpids es reenvia la trama al PIC i aquest la descodifica 

i la guarda en el seu banc de registres. En la il·lustració 19 tenim un exemple del 

funcionament la comunicació:  

 

Tx_PIC

C ontrol
Comand

Rx_Uart
Q_USB

Functions Registers

Comand reception’s Fifo

QuickUSBvxx

PIC

 
Il·lustració 19: Comunicació PIC - PC 
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Per acabar aquesta introducció, m’agradaria esmentar que el disseny de la trama de 

comunicació a nivell software, tant per la FPGA com per al PIC, s’ha realitzat seguint la 

mateixa filosofia tot i haver estat implementats amb dos llenguatges tan diferents com 

són VHDL (llenguatge combinacional) i C (llenguatge seqüencial). Això facilita la 

comprensió del codi i permet una ràpida millora en cas de voler augmentar les 

prestacions.  

 

b. La circuiteria 

i. Introducció 

 

En el tema 2 d’aquesta memòria hem realitzat una presentació de les característiques 

que tenen els diferents dispositius que hem integrat al nostre laboratori. En aquest 

apartat presentarem la circuiteria que hem implementat, posant èmfasis en els elements 

que hem considerat que ens asseguren assolir els aspectes de qualitat que ens hem 

proposat. 

 

Primer presentarem les diferents senyals que s’encarreguen del control de cada 

dispositiu, en els dos següents apartats vorem amb més detall els dos dispositius 

encarregats del control de les mateixes, per, finalment, observar la implementació 

realitzada per a cada dispositiu. 

 

ii. Senyals de control i dades 

 

En aquest apartat dimensionarem el PIC i la FPGA, en funció de la quantitat de senyals 

que necessitem per interconnectar cada bloc funcional.  

 

a. Senyals de control 

1. FPGA 

 

A continuació es detallen les senyals que disposa la FPGA per tal de controlar els 

dispositius que depenen de ella.  

 

• Control del PIC 
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!Reset_PIC     Senyal de restabliment del PIC 

PinFPGAXX CLOCKPIC   Senyal de rellotge pel PIC 

TX To FPGA     Senyal de transmissió de la UART 

RX To FPGA     Senyal de recepció de la UART 

 

• Control USB 

RESET_USB!    Senyal de restabliment de l’USB  

RDY0/SLRD     Senyal que controla la lectura de la FIFO 

RDY1/SLWR    Senyal que controla l’escriptura de la FIFO 

PA7/FLAGD/SLCS!    Senyal que controla l’activació de la FIFO 

PA6/PKTEND!    Senyal que avisa que un paquet ha estat tx 

TXD0_USB     Senyal de transmissió de la UART 0 

RXD0_USB     Senyal de recepció de la UART 0 

USB_TXD1_USB    Senyal de transmissió de la UART 1 

USB_RXD1_USB    Senyal de recepció de la UART 1 

USB_PB0/FD0... USB_PB0/FD15  Bus de dades del bus GPIF de l’USB 

 

• Control Generador de Funcions 

o Control AD9833 (xip generador de funcions) 

FPGAxx_DAC_FSYNC   Senyal de sincronisme del port sèrie 

FPGAxx_DAC_SCLK   Senyal de rellotge del port sèrie 

FPGAxx_DAC_SDATA   Senyal de dades del port sèrie 

 

o Control Etapa de Potència 

PinFPGAXX_SGA0    Senyal que activa el multiplicador x 0,1 

PinFPGAXX_SGA1    Senyal que activa el multiplicador x 0,2  

PinFPGAXX_SGA2    Senyal que activa el multiplicador x 0,3 

PinFPGAXX_SGA3    Senyal que activa el multiplicador x 0,4  

PinFPGAXX_SGA4    Senyal que activa el multiplicador x 1 

PinFPGAXX_SGA5    Senyal que activa el multiplicador x 2 

PinFPGAXX_SGA6    Senyal que activa el multiplicador x 3 

PinFPGAXX_SGA7    Senyal que activa el multiplicador x 4 

 

o Control Offset 
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Offset_Gen     Senyal de referència de l’offset 

PinFPGAXX_Offset_Gen   Senyal que controla el signe de l’offset  

 

• Control Oscil·loscopi 

o Control AD9238 (Convertidor analògic digital de dos canals). 

PinFPGAXX_TIMEDIV   Senyal de freqüència de mostreig 

 

o Control Etapa entrada. 

Abans de fer l’exposició de les senyals de control, esmentar que les senyals de control 

són iguals per ambdós canals. 

 

FPGA_SDC     Senyal que activa el mode DC 

FPGA_SGND    Senyal que activa el mode massa 

FPGA_SAC     Senyal que activa el mode AC 

FPGA_SA1     Senyal que activa l’atenuador x 1 

FPGA_SA10     Senyal que activa l’atenuador x 10 

FPGA_SA100    Senyal que activa l’atenuador x 100 

FPGA_S1     Senyal que activa l’amplificador x 1 

FPGA_S10     Senyal que activa l’amplificador x 2 

FPGA_S100     Senyal que activa l’amplificador x 5 

 

o Control Tri-State’s. 

FPGA_XX_CTRL_0!   Senyal que controla la direcció del Tri-State 

FPGA_XX_CTRL_1!   Senyal que controla la direcció del Tri-State 

 

o Control Memòries RAM. 

Hi ha dos blocs independents de RAM. Les senyals de control també són 

independents. 

 

FPGA_XX_WE!_BLOC1   Senyal que controla l’escriptura del BLOC1 

FPGA_XX_OE!_BLOC1   Senyal que controla la lectura del BLOC1 

FPGA_XX_CE!_BLOC1   Senyal que habilita el BLOC1 

Bus_E_A0.... Bus_E_A15   Bus d’adreces BLOC1 RAM 

FPGA_XX_WE!_BLOC2   Senyal que controla l’escriptura del BLOC2 
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FPGA_XX_OE!_BLOC2   Senyal que controla la lectura del BLOC2 

FPGA_XX_CE!_BLOC2   Senyal que habilita el BLOC2 

Bus_L_A0.... Bus_L_A15   Bus d’adreces BLOC2 RAM  

 

o Control Trigger. 

V_Compara Senyal de referència del dispar 

PinFPGAXX_TriggerA   Senyal que activa el canal 1 

PinFPGAXX_TriggerB   Senyal que activa el canal 2 

 

2. PIC 

 

A continuació es detallen les senyals que controla el PIC per tal de gestionar els 

dispositius que depenen d’ell.  

 

• Òhmmetre 

S/P_R200S     Senyal que selecciona l’escala 200 ohm 

S/P R2K     Senyal que selecciona l’escala 2K ohm 

S/P R20K     Senyal que selecciona l’escala 20Kohm 

S/P R200K    Senyal que selecciona l’escala 200Kohm 

S/P R2MEG     Senyal que selecciona l’escala 2Mohm 

S/P R20MEG     Senyal que selecciona l’escala 20Mohm 

S/P R200MEG    Senyal que selecciona l’escala 200Mohm 

 

• Voltímetre (igual per ambdós voltímetres) 

S/P V R1.25MEG    Selecció d’escala 250 V del voltímetre 0 

S/P V R125K     Selecció d’escala 20 V del voltímetre 0  

S/P V R12.5K    Selecció d’escala 2V del voltímetre 0  

S/P V R1K     Selecció d’escala 200mV del voltímetre 0  

S/P V2 R1.25MEG    Selecció d’escala 250 V del voltímetre 1  

S/P V2 R125K    Selecció d’escala 20 V del voltímetre 1  

S/P V2 R12.5K    Selecció d’escala 2V del voltímetre 1  

S/P V2 R1K     Selecció d’escala 200mV del voltímetre 1 

 

• Amperímetre 
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S/P I R1MEG     Selecció escala 2A de l’amperímetre 0  

S/P I R100K     Selecció escala 200mA de l’amperímetre 0 

S/P I R10K     Selecció escala 20mA de l’amperímetre 0  

S/P I R1K     Selecció escala 2mA de l’amperímetre 0 

S/P I1 R1MEG    Selecció escala 2A de l’amperímetre 1  

S/P I1R100K     Selecció escala 200mA de l’amperímetre 1 

S/P I1 R10K     Selecció escala 20mA de l’amperímetre 1  

S/P I1 R1K     Selecció escala 2mA de l’amperímetre 1 

 

• Font alimentació  

Vref+_DAC_+20V    Senyal de referència de la font +20V 

Vref-_DAC_-20V    Senyal de referència de la font -20V 

Vref+_DAC_5V    Senyal de referència de la font +5V 

 

b. Senyals de dades 

1. FPGA 

 

A continuació es detallen les senyals d’entrada de les dades dels perifèrics que controla 

la FPGA. 

 

• Dades USB 

USB_CTL2/FLAGC    Senyal activa si la FIFO és buida 

CTL1/FLAGB    Senyal activa si la FIFO és plena  

 

• Dades Oscil·loscopi 

o Dades ADG9238 

PinFPGAxx_OTR_A   Senyal per saber si el canal 1 és OK 

PinFPGAxx_OTR_B    Senyal per saber si el canal 2 és OK 

BUS_DATOS_D0_CH1 

 ... 

 ... 

BUS_DATOS_D11_CH1   Bus de dades del canal 1 

BUS_DATOS_D0_CH2 

 ... 
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 ... 

BUS_DATOS_D11_CH2   Bus de dades del canal 2 

 

2. PIC 

A continuació es detallen les senyals d’entrada de les dades dels perifèrics que controla 

el PIC 

 

• Òhmmetre 

Vout_OHM     Senyal de mesura de l’òhmmetre 

 

• Voltímetre 

Out_Volt_1     Senyal de mesura del voltímetre 0 

Out_Volt_2     Senyal de mesura del voltímetre 1 

V_Control_V1    Senyal digital del signe del voltímetre 0 

V_Control_V2    Senyal digital del signe del voltímetre 1 

 

• Amperímetre 

Out_Amp_1     Senyal de mesura de l’amperímetre 0 

Out_Amp_2     Senyal de mesura de l’amperímetre 1 

 

• Font alimentació6 

Current_Pos_ADC    Senyal de mesura corrent de la font +20V 

Current_Neg_ADC    Senyal de mesura corrent de la font -20V 

 

Un cop detallades les senyals de control y de dades, podem observar que per a la FPGA 

necessitem 28 senyals d’entrada digital, 93 senyals digitals de sortida i 2 senyals 

analògiques de sortida. Haurem d’escollir una FPGA que ens permeti assolir aquest 

nombre de senyals, així com deixar un marge suficient per tal d’incorporar nous 

dispositius sense que exigeixi un esforç molt gran. Pel que respecte al PIC, necessitem 

23 senyals digitals de sortida, 3 analògiques de sortida, 2 digitals d’entrada i 7 

analògiques d’entrada. Serà difícil i costós amb tantes senyals digitals, no així per les 

entrades analògiques.  
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iii. El Pic 

 

Tal com acabem de comentar, per al disseny necessitarem relacionar les senyals que 

tenim de interconnexió amb els pins de l’integrat.  

 

Per tal d’incrementar el nombre de sortides digitals utilitzarem dos registres: un sèrie-

paral·lel, per poder treure fins a 8 senyals a partir de dues sortides del PIC, rellotge i 

dades, i un registre paral·lel-paral·lel (latch) que mitjançant un altre senyal de sincronia 

proporcionada per el PIC ens estabilitzarà les 8 noves sortides. D’aquesta manera amb 

tres sortides podem obtenir-ne 8, i repetint aquest procés fins a 3 cops, mitjançant 9 

sortides n’obtenim 24, suficients per tal de cobrir les 23 que necessitem. A la il·lustració 

20 es pot observar com s’ha implementat aquests registres: 

 

 

 
Il·lustració 20: Registres per incrementar les sortides digitals 
 

Per tal d’implementar les 3 sortides analògiques necessitarem un DAC, i per multiplicar 

les seves sortides utilitzarem un multiplexor analògic, el 74HC4051 que, mitjançant les 

seves entrades de selecció, ens permetrà actualitzar cada sortida. Aquest integrat té 

l’inconvenient de no tenir cap senyal de sincronia, amb el que perdem la sortida al 

deixar de selecciona-la. Per solucionar-ho, hem col·locat un condensador de gran 

capacitat (100uF) que emmagatzema aquest valor de tensió. Igualment haurem d’anar 
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refrescant la càrrega d’aquests condensadors periòdicament, que, gràcies a un 

temporitzador del PIC, ho podrem fer fàcilment a través del software. En la il·lustració 

21 es pot observar el muntatge emprat. 

 

 
Il·lustració 21: Multiplexador + DAC Font d’alimentació 

 

iv. La FPGA 

 

En el cas de la FPGA, gràcies a que disposem de més sortides digitals, no necessitarem 

realitzar les solucions presentades en el cas del PIC per incrementar-ne el seu nombre. 

A més, implementar aquestes solucions reduirien la velocitat global, cosa que en el cas 

de l’oscil·loscopi suposaria un inconvenient important. Per tant, un cop escollida una 

FPGA que ens aporta el nombre suficients de sortides digitals (EP1C12Q240C7 

d’Altera), només haurem de preocupar-nos de disposar de 3 DAC’s, per tal de 

referenciar l’offset del generador, el nivell de dispar del trigger i el nivell de massa 
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d’ambdós canals, que surten d’un DAC amb dues sortides . El muntatge dels quatre es 

pot observar en les següents il·lustracions: 

 

 
Il·lustració 22: DAC offset generador + nivell de trigger 
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Il·lustració 23: DAC de dues sortides per el nivell de massa dels dos canals de l’oscil·loscopi 

 
v. El generador de funcions. 

 

Aquest aparell és un dels dispositius ràpids, és a dir, controlat directament per la FPGA. 

El funcionament del hardware del generador de funcions consistirà en seleccionar la 

senyal bàsica (triangular, sinusoïdal o quadrada) d’un AD9833, donar-li un guany 

variable i afegir-li un valor de contínua (offset). Alhora d’escollir els components 

(amplificadors) haurem de tenir molt en compte l’ample de banda, que, tal com hem vist 

en el Tema 2, és un dels factors que més poden afectar al funcionament global del 

dispositiu. Per acabar d’amplificar la senyal, utilitzarem un amplificador de classe B 

com els explicats en l’anterior tema.  

 

L’AD9833 es un generador de funcions programable controlat via sèrie. Permet obtenir 

les senyals sinusoïdal, triangular i quadrada amb un ample de banda de fins a 12.5MHz, 

el que ens permet assolir els objectius a nivell qualitatiu plantejats. El primer problema 

que té aquest component es que no té la mateixa tensió de sortida per totes les senyals, 

per la triangular i sinusoïdal té una tensió de 0.65Vpp mentre que la quadrada surt a 

3.3V (la tensió de referència). Això implica que, per a que el guany sigui més fàcil 

d’implementar, se’ns fa necessari una primera etapa d’amplificació de manera que totes 

les senyals arribin a l’etapa d’amplificació amb la mateixa amplitud (il·lustració 24). 
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Il·lustració 24: Amplificador x 5 
 

La senyal de sortida de l’AD9833 s’anomena VOUT_Adaptat, i la sortida 

VOUT_adaptat1, que va a parar al següent bloc. 

 

Un cop tenim totes les senyals al mateix voltatge (3.3V) la senyal arriba a l’etapa 

d’amplificació (VOUT_adaptat1 ). El disseny d’aquesta etapa consisteix en 8 

amplificadors separats en dos blocs que multipliquen la senyal en paral·lel per els 

següents valors: el primer bloc per 0.03, 0.06, 0.09 i 0.12; el segon bloc per 0.3, 0.6, 0.9 

i 1.2. D’aquesta manera tenim un bloc amb els valors de 0.1, 0.2, 0.3 i 0.4 i un segon 

bloc amb 1, 2, 3 i 4. 

 

 
Il·lustració 25: Amplificador 0.03 
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L’amplificador de la il·lustració 25 multiplica la senyal x 0.03, lo que significa que a la 

sortida tenim una senyal de 0.1V. Els altres 7 amplificadors d’aquesta etapa tenen el 

mateix esquema amb diferents valors de resistències, per tal d’acomplir l’esmentat 

abans.  

 

Cada bloc per separat arriba a una etapa sumadora que, en funció del valor que es 

desitja, suma o no els valors. Ex: si volem una senyal de 6.5 Vpp haurem de seleccionar 

per un costat la senyal de 0.1 i 0.5 i per un altre costat la senyal de 2 la de 4. La selecció 

de quins valors de senyal es volen sumar es realitzen amb un DG9424 que permet 

controlar fins a 4 interruptors (això implica que amb un DG per bloc ho podrem 

realitzar). Un cop tenim la senyal que volem a cada sumador, el resultat arriba a un altre 

sumador que, a més de sumar ambdues senyals, suma l’offset escollit.  

 

 
Il·lustració 26: Sumador de 0.1, 0.2, 0.3 i 0.4 
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Il·lustració 27: Sumador 1, 2, 3 i 4 

 

 
Il·lustració 28: DG9425 encarregat del control de les senyals de 1, 2, 3 i 4V 

 

Per tal de generar l’offset que sumarem a la senyal, utilitzarem la tensió de referència 

proporcionada per al DAC. La senyal de sortida passa per un mòdul inversor, per tal de 

disposar del valor positiu i del negatiu. La selecció del signe es realitza en un selector 

(ADG787) controlat per un pin de la FPGA que activa el positiu o el negatiu en funció 

del signe que desitja l’usuari.  
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Il·lustració 29: Inversor TL082 + ADG787 

 

Finalment ens queda donar-li un guany de corrent mitjançant un amplificador de classe 

B.  

 

 
Il·lustració 30: Guany de corrent amb amplificador classe B 
 

Aquest disseny ens permet obtenir senyals fins 12.5MHz i de 11Vpp, podent arribar fins 

a un voltatge màxim de 15V (11Vpp+4V offset), arribant al punt de saturació dels 

amplificadors. 
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vi. La font d’alimentació 

 

El Plab disposa de 3 fonts d’alimentació (+20V, -20V i 5V) regulables. El funcionament 

de totes les fonts és el mateix, i respon a un muntatge tal com: 

 

 
Il·lustració 31: Font de +20V 

 

Tal com hem esmentat abans, el PIC serà l’encarregat de proporcionar la tensió de 

referència, a través del DAC. Aquesta passa per un seguidor de tensió (inversor en el 

cas de la font de -20V) per arribar després a un amplificador no inversor (x8 en el cas de 

+-20V i per 1.7 en el cas de +5V). La sortida d’aquesta etapa ataca la base del 

Darlington (format pels dos transistors). El transistor Q2 haurà de dur un dissipador de 

calor, degut a que no pot superar en cap cas els 125ºC, el que suposaria la ruptura del 

mateix. La resistència R3F serveix per a l’amperímetre de la font, que controla que la 

intensitat màxima de la font no superi un valor fixat per l’usuari.  
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vii. El polímetre 

En el tema anterior hem introduït com es dissenya a nivell teòric els aparells que formen 

el polímetre. En aquest apartat presentarem la implementació dels tres dispositius, i com 

es realitza el control del guany dels amplificadors, d’instrumentació en el cas del 

voltímetre i amperímetre.  

 

a. Òhmmetre 

 

En el cas de l’òhmmetre, la selecció de la resistència de referència que s’utilitzarà per 

tal fer el divisió de tensió amb la resistència que es vol mesurar la realitzen dos 

DG9424, ja que disposem de 7 escales (200ohms, 2Kohms, 20Kohms, 200Kohms, 

2Mohms, 20Mohms, 200Mohms). 

 

En la il·lustració 32 següent es pot observar la implementació del disseny. 

 

 
Il·lustració 32: Òhmmetre 
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Cal destacar que alhora del testeig ens varem adonar de la necessitat d’incorporar un 

condensador a l’entrada degut a que quan es seleccionen les escales altes (2Mohm – 

200Mohm), la corrent que circula és molt petita, i la interferència de 50Hz ja no és 

menyspreable.  

 

b. Voltímetre 

 

En el cas del voltímetre el primer que necessitem és una etapa d’atenuació mitjançant 

resistències, ja que hem de ser capaços de mesurar senyals de 250Vpp. La següent etapa 

és un amplificador d’instrumentació (presentats en el tema 2), ja que hem de amb 

escales petites, el guany ha de ser alt. En la figura podem observar el muntatge complet. 

 

 
Il·lustració 33: Etapa d’entrada voltímetre 
 

 
Il·lustració 34: Selector d’escala voltímetre 
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En el cas del ina114 el guany es calcula tel com 
Rg

K
G

50
1+= , sent R seleccionada per 

el DG9424. Tal com és pot observar, el guany màxim és produeix en el cas que R = 33, 

on tenim un guany de l’ordre de 1500 (lineal).   

 

c. Amperímetre 

 

En el cas de l’amperímetre, no necessitem l’etapa d’atenuació, ja que es mesura la 

diferència de tensió sobre una resistència de 0.1ohms, el que implica que el voltatge que 

cau en aquesta no serà molt gran () ja que la intensitat màxima circulant serà de 2A. Ara 

bé, degut a que es pot mesurar la corrent sobre un valor del voltatge molt alt necessitem 

un amplificador d’instrumentació que presenti un alt rebuig en mode comú. En el mercat 

disposem d’un amplificador d’aquestes característiques (ina117) que permet fins a +-

200V a l’entrada. Un cop passem aquesta etapa, tenim el mateix funcionament que en el 

cas del voltímetre 

 

 
Il·lustració 35: Etapa d’entrada de l’amperímetre: INA117 + INA114 
 

 
Il·lustració 36: Selector d’escala de l'amperímetre 
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Com es pot observar, els valors de les resistències són més petits, el que implica que el 

guany màxim serà major. A més, també hem de tenir en compte que la sortida del 

DG9424 presenta una impedància de 1.7 ohms, el que implica que per a l’escala de 

2mA tenim un guany de 10000. Aquest factor de guany és molt gran, i a les proves 

realitzades hem vist que la fiabilitat d’aquesta escala es veu molt compromesa pel fet 

d’amplificar la senyal que prové del transformador. L’aïllament correcte del 

transformador és un dels punts crítics del nostre laboratori. 
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c. La lògica 

i. Introducció 

 

En aquest apartat analitzarem la lògica de funcionament de cada un dels aparells vist en 

l’apartat anterior tal com hem realitzat en els altres apartats, és a dir, amb una visió top-

down. L’estructura que és presentarà a continuació és vàlida tant per als instruments 

lents (PIC) com per als dispositius ràpids (FPGA). En el cas de l’oscil·loscopi la 

transmissió de dades es fa per un port USB d’alta velocitat, però la inicialització de 

l’instrument i la configuració del mateix es realitza seguint el protocol explicat a 

continuació. 

 

El fil general de l’estructura de disseny és: 

 

 
Il·lustració 37: Estructura general de comunicació UART 

 
 

Com es pot observar a la il·lustració 37, hi ha un mòdul encarregat de la recepció de la 

trama, un altre que el descodifica i, un cop determinat instrument i comanda, un darrer 

que s’encarrega d’executar-lo. Finalment, en els casos que sigui necessari, hi haurà una 

transmissió de dades des del Plab al PC. Aquest procés es realitza cada cop que es rep 
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un missatge mitjançant la UART, que interromp el progrés del PIC, i un motor anirà 

col·locant els bytes rebuts en ordre per a la seva posterior descodificació dins una FIFO. 

Un cop preparat per a la seva execució, s’activa un flag per tal d’avisar a la funció 

corresponent. Per aquells casos on hi hagi transmissió en el sentit contrari, un cop 

executada la comanda un altre flag s’activa per tal d’avisar que hi ha un missatge 

preparat per a ser transmès. Aquest s’espera dins un altre FIFO a l’espera de sortir cap 

al PC. 
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ii. Comunicació UART 

 

El dispositiu encarregat de la comunicació UART és el QuickUSB. Aquest disposa de 

dos ports UART que poden arribar a treballar fins a 230Kbps. Com que la velocitat de 

comunicació per a aquests dispositius no és crítica treballarem a 9600bps. Les funcions 

encarregades de gestionar la comunicació UART es comentaran en la secció de software 

d’aquesta memòria.  

 

El protocol de comunicació UART és el següent: 

 
Il·lustració 38: Diagrama de blocs comunicació UART 

Dispositiu Lent? 
No 

Si 

Reenvio trama al 
PIC 

Descodificació trama 
UART 

Executo la comanda 

Descodificació trama 
UART 
 

Executo la comanda 

El PC espera 
resposta? 

No 

Si 

Escolto Canal UART 

Nova trama 
UART? 

No 

Si 

Envio Trama UART 
a la FPGA per a ser 
reenviada el PC 
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La FPGA té un mòdul encarregat d’escoltar el canal UART per tal de saber si una nova 

trama ha estat enviada des del PC. Tal com s’ha esmentat anteriorment, en el primer 

byte es troba el dispositiu que es vol executar, així que es mira el byte i, en cas que sigui 

un dispositiu lent, es reenvia la informació al PIC.  

 

Quan la trama arriba al PIC s’emmagatzema dins una FIFO. El programa va fent 

lectures successives a aquesta FIFO i va descodificant les trames a mesura que arriben. 

Per tal de conèixer en quin estat es troben tots els dispositius en qualsevol moment i no 

perdre cap instrucció, un cop es descodifica en el PIC, la informació queda 

emmagatzemada dins un banc de registres, que serà sempre accessible des del PC. La 

mateixa estructura es repeteix per a les trames que han de ser enviades al PC. En la 

il·lustració 39 es pot observar un esquema del funcionament al PIC. 

 

Rx UART

FIFO RX
Banc de 

Registres

Control Banc 

de Registres

Instrument actual

Comanda actual

Flag activat

 

Tx UART 

Preparada

Tx PIC
FIFO TX

TX UART

 
Il·lustració 39: Esquema de funcionament del PIC 
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iii. Descodificació dels instruments 

 

En aquest apartat passarem a analitzar el software de descodificació de la FPGA i del 

PIC. 

 

Quan la trama arriba a la FPGA, el mòdul Uart_RX_Grabar_FIFO (veure Annex 7.a) 

descodifica la trama seguint el patró esmentat en l’apartat anterior. Ens podem trobar 2 

models de paraules en el primer byte: 

 

• 0x80. Dispositiu ràpid. S’activa el flag write_fpga per a que la FPGA 

descodifiqui la trama.  

• 0x0’x’. Dispositiu lent. Es reenvia la trama al PIC. En el cas del PIC, el valor ‘x’ 

determina l’instrument que es vol utilitzar.  

 

a. Dispositius ràpids 

 

En el cas que la trama sigui per a un dispositiu lent és reenviada automàticament per la 

FPGA al PIC. Si la trama és per a un dispositiu ràpid s’activa el flag one_frame_fpga, 

per tal d’indicar que una trama ha de ser descodificada i emmagatzemada al banc de 

registres de la FPGA. El procés que s’executa llavors al mòdul Control_Recepció 

(Annex 7.b) és:  
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Il·lustració 40: Diagrama de blocs de: Control Recepció 

Dispositiu 
Ràpid? 

Nova Trama 
FPGA 

No 

Si 

Guardo tota la 
informació de la 
trama al banc de 
registres 

Generador? 

Si 

No 

Activo flag 
new_command_gen 

Activo flag 
new_command_osci 
 

Oscil·loscopi? 

No 

Si 
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1. Generador 

 

En el cas que s’hagi activat el flag new_command_gen, el mòdul 

Generador_funciones.vhd (Annex 7.c) comença a executar-se. El procés és el següent: 

 

 
Il·lustració 41: Diagrama de blocs de la execució de comandes al generador de funcions.  

 

El funcionament del generador és dels més senzills, ja que no hi ha retorn de dades al 

PC, l’execució de la comanda és veu reflectida a la part hardware del PLAB. Les 

diferents comandes que es poden executar són: 

 

o Freqüència. Podem variar la freqüència segons la següent equació: . 

FREQREG és un registre programable de 28 bits i el FMCLK val 25MHz 

 

o Fase. L’equació de la fase és: . PHASEREG és un registre programable 

de 14 bits. 

 

o Offset. Podem afegir un offset de mitjançant un DAC de 12 bits. 

 

New_com
mand_gen? 

Espero Comanda 
Generador 

Si 

No 

Llegeixo comanda 
del banc de 
registres 

Executo comanda 
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o Amplitud. Mitjançant 8 amplificadors agrupats en 2 grups (0.1, 0.2, 0.3, 

0.4; 1, 2, 3, 4) podem aconseguir voltatges des de 100mVpp fins a 

11Vpp 

 

o Tipus de senyal. Podem escollir 3 tipus de senyal: Quadrada, Triangular i 

Sinusoïdal.  

 

o Sleep. Quan tanquem la pestanya del generador, apaguem el xip.  

 

2. Oscil·loscopi 

 

En el cas que s’activi el flag new_command_osci és el mòdul Decoder_command.vhd 

(similar a la implementació de Generador_funcions.vhd) el que s’executa. El procés és 

el següent: 

 

 
Il·lustració 42: Diagrama de blocs de la execució de comandes a l’oscil·loscopi.  

 

New_com
mand_osci? 

Espero Comanda 
Oscil·loscopi 

Si 

No 

Llegeixo comanda 
del banc de 
registres 

Executo comanda 
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El funcionament és el mateix que el mòdul del generador de funcions, tot i que, en 

aquest cas, les comandes a executar són bastant més complexes, ja que impliquen 

transferència de dades al PC. Les comandes a executar són: 

 

o AC/DC/GND. Selecció del mode d’entrada. 

 

o Volts_A. Selecció del Volt/Div del canal A. 

 

o Volts_B. Selecció del Volt/Div del canal B. 

 

o Time/Div. Selecció del Time/Div. 

 

o Level. Selecció del nivell del trigger. 

 

o Trigger_options_state. Selecció del Trigger (Canal A o Canal B) i, per 

tant, de l’inici de la captura. També es controla el mode de funcionament 

(normal o auto).  

 

o Stop. Aturada de la captura.  
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b. Dispositius lents. 

 

En el cas que la trama es reenvií al PIC, la funció Control_Recepció() (Annex 7.d) és 

l’encarregada d’escoltar el canal UART per tal de saber si una nova trama ha arribat per 

ser descodificada. El funcionament és el següent: 

 

 
Il·lustració 43: Diagrama de blocs de Control Recepció dels dispositius lents.  

 

Un cop s’activa el flag Decode_OK és la funció Decode_Instrument () (Annex 7.e) 

l’encarregada de llegir del banc de registres el valor del 2n Byte, on és troba quin és 

l’instrument a qui va dirigida la comanda. 

. 

o 0x03. Font d’alimentació 

o 0x04. Òhmmetre. 

Espero nova 
trama a la FIFO 

Nova trama ?  
No 

Si 

Reset ?  
Si 

Reset = 1 

No 

Guardo Dades al Banc 
de Registres i activo el 
Flag Decode_OK 
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o 0x05. Voltímetre 

o 0x06. Amperímetre. 

 

Per als instruments duplicats (voltímetre i amperímetre) és necessari mirar el següent 

byte per tal de saber a quin dels dos dispositius va dirigida la comanda.  

 

Un cop identificat el dispositiu a qui va dirigida la comanda, la funció 

Decode_Instrument() activa el flag corresponent a l’instrument i aquest descodifica la 

comanda seguint el següent procés, idèntic per als 4 instruments: 

 

Nova 
Comanda?

Espero Comanda 

Si

No

Llegeixo comanda 
del banc de 
registres

Executo comanda

Il·lustració 44: Diagrama de blocs de la execució de comandes al PIC.  

 

Com es pot observar, l’esquema de descodificació és el mateix que seguim a la FPGA. 

A continuació és detallaran les diferents comandes a executar pels diferents dispositius 

lents del PLAB. 

 

1. Font d’Alimentació: 
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o Actualitzar_Voltatge. Actualitzar el valor de sortida amb el que posa 

l’usuari al PC.  

 

o Mesurar_Amperatge. Lectura de la corrent que entrega la font. 

 

o I_Limit. Control del valor màxim d’intensitat per tal de no sobrepassar el 

màxim que permet entregar la font.* 

 

Cada una de les comandes anteriors, al disposar de 3 fonts d’alimentació (+20V, -20V, 

+5V), és troba triplicada al banc de registres.  

 

2. Òhmmetre: 

 

o Escala. Selecció de l’escala que es va a mesurar (200, 2K, 20K, 200K, 

2M, 20M, 200M). 

 

o ON/OFF. Activació de l’òhmmetre. 

 

o Mesura. Realització de la mesura.  

 

3. Voltímetre: 

 

o Mesura_AC. Mesura d’un valor en AC. 

 

o ON/OFF. Activació del Voltímetre. 

 

o Escala. Selecció de l’escala (200mV, 2V, 20V, 250V). 

 

o Mesura_DC. Mesura d’un valor en DC. 

 

4. Amperímetre: 

 

o Mesura_AC. Mesura d’un valor en AC. 
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o ON/OFF. Activació de l’Amperímetre. 

 

o Escala. Selecció de l’escala (2mA, 20mA, 200mA, 2A). 

 

o Mesura_DC. Mesura d’un valor en DC. 

 

 

iv. L’adquisició de dades. 

 

Un cop vist com es descodifiquen les trames de control i quines són les diferents 

comandes que es poden executar a cada un dels dispositius és el moment d’analitzar 

com els diferents dispositius realitzen l’adquisició de dades mitjançant els conversors 

A/D. En el primer apartat analitzarem el funcionament del PIC (voltímetre, amperímetre 

, òhmmetre i Font d’alimentació) mentre que en el segon analitzarem el funcionament a 

la FPGA (oscil·loscopi). El generador de funcions no utilitza cap A/D, tan sols hi ha un 

DAC que s’encarrega d’introduir un valor en continua en cas que es vulgui afegir un 

OFSSET a la sortida.  

 

a. Conversió de dades al PIC. 

1. Conversió A/D i estructura de les mostres. 

 

 
Il·lustració 45: Funcions que executen la captura de dades de l'ADC al PIC 
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Per tal de guardar les mostres utilitzarem un array, il·lustrat en la Il·lustració 45 . A les 

columnes tindrem les mostres a mesurar que passi el temps, mentre que les files tindrem 

a quin aparell o procés pertanyen aquestes mostres, el que coincidirà amb la variable 

channel que veiem a la figura. Amb aquesta estructura podrem organitzar les mostres 

per a realitzar els càlculs pertinents. 

 

Per obtenir les mostres del conversor A/D que integra el PIC utilitzarem un 

temporitzador, per tal de saber la separació temporal exacte entre mostres, el que ens 

serà molt útil, per exemple, alhora de realitzar els càlculs del valor eficaç de les senyals 

alternes.  

 

2. Control del perifèric i del DAC. 

 

Per al control de l’electrònica analògica, tal com hem vist a la circuiteria, utilitzarem 

uns registres de desplaçament que ens permetran tenir més sortides digitals de les que 

ens proporciona el PIC. Per al conversor DAC, que també es controla amb informació 

serialitzada, utilitzarem una funció que anirà proporcionant cada bit i dues senyals de 

sincronia per tal de realitzar correctament aquesta serialització. Un cop realitzada la 

funció que serialitza les dades per al DAC, veiem que la podem utilitzar també per al 

control dels perifèrics. La diferència rau en que els registres de desplaçament són de 8 

bits, mentre que el DAC és de 12. Amb una variable (length) podem utilitzar la mateixa 

funció per ambdós propòsits.  

 

El funcionament és molt simple: es va shiftant el valor a serialitzar al perifèric tantes 

vegades com bits s’han d’enviar i, a cada desplaçament, enviem una senyal de rellotge 

descendent. Un cop acabat el procés, enviem una senyal de sincronia paral·lel que validi 

les dades.  

 

Per tal de veure el funcionament implementat agafarem l’exemple del voltímetre, tenint 

en compte que per al cas de l’amperímetre i de l’òhmmetre utilitzarem el mateix 

principi de funcionament.  

 

El voltímetre omplirà les mostres al búffer i activarà la petició de transmissió un cop 

tingui totes les mostres preparades per a ser enviades. No s’executarà la transmissió fins 
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que el flag corresponent no estigui activat, moment en el que buscarà l’ordre en la 

casella corresponent al banc de registres i actuarà sobre la circuiteria seleccionant el 

guany de l’amplificador d’instrumentació corresponent i, un cop seleccionat, procedeix 

a la captura de les dades.  

 

 
Il·lustració 46: Adquisició de dades de l’ADC i guardada de dades al PIC 
 

Quan s’ha realitzat la captura de totes les dades, aquestes són enviades al PC, on, en cas 

del mode DC, es realitza una mitja de les mateixes. En el cas del mode AC es realitza el 

càlcul del valor eficaç segons s’ha explicat en l’apartat corresponent de la teoria.  
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4. OSCIL·LOSCOPI 

a. Hardware 

 

Tal com s’ha explicat en la introducció del projecte, un dels objectius principals del 

present projecte ha estat el disseny hardware de l’oscil·loscopi, seguint la premissa de 

tot el laboratori implementat a nivell de fiabilitat, precisió i cost.  

 

Al ser el més complexa de tots els dispositius, realitzarem l’anàlisi de la circuiteria en 

tres parts. En la primera s’analitzarà l’etapa analògica (etapa d’entrada), en la segona la 

conversió de senyal analògica a digital i, finalment, l’etapa d’emmagatzematge i 

transmissió de les dades.  

 

Ara bé, abans de veure com s’ha dissenyat cada una de les etapes, cal fer una breu 

introducció dels requisits plantejats a nivell de visualització i funcionament. Ja s’han 

explicat prèviament quines són les característiques que presenten els oscil·loscopis 

convencionals, així que no cal esplaiar-se amb el perquè dels valors escollits.  

 

Per tal de familiaritzar-nos amb les característiques podem veure en la següent figura la 

pantalla que disposa el PC per tal de controlar el dispositiu.  
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Il·lustració 47: Pantalla de l’oscil·loscopi del PLAB que apareix al PC 
 

L’oscil·loscopi tindrà tres selectors d’entrada (coupling): DC (la senyal es veu tal qual), 

AC (s’elimina la component continua) i GND (ajusta el nivell de referència). A més 

disposarem de tres modes de dispar: Normal, Auto i Auto Level. En el mode Normal, la 

senyal només es mostra per pantalla en el cas que es superi un nivell (seleccionat per 

l’usuari), ja sigui per flanc de pujada o de baixada. En el mode Auto sempre s’acaba 

visualitzant la senyal, però es disposa d’un temps d’espera que serveix per sincronitzar 

la visualització en el cas de que superi el nivell de dispar. Finalment, en el mode Auto 

Level és l’oscil·loscopi que tria quin ha de ser el nivell de dispar.  

 

En la primera part del disseny de l’oscil·loscopi és on hem de tenir en compte la 

dimensió vertical, ja que l’atenuació/amplificació de la senyal es farà en funció del 

Volt/Div escollit. Els valors implementats a nivell hardware en aquesta primera versió 

són: 10mV/Div, 20mV/Div, 50mV/Div, 100mV/Div, 200mV/Div, 500mV/Div, 1V/Div, 

2V/Div i 5V/Div. Això implica que la màxima senyal d’entrada que podem visualitzar 

correctament és de 40V. En la primera revisió, en la qual ja s’està treballant, s’afegiran 

les escales que van des de 10V/Div fins a 50V/Div, per tal d’arribar a 400V.  
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La segona part és l’encarregada de passar del domini analògic al digital, amb el 

conversor AD9238 d’Analog Devices. Més endavant s’explicaran amb més detalls les 

característiques d’aquest conversor, però de manera introductòria, esmentar que és 

tracta d’un ADC de dos canals tipus pipeline, que pot arribar a les 65MSPS (mostres per 

segon).  

 

La sortida de les mostres va a parar a la tercera etapa, on s’emmagatzemen i es 

transfereixen les mostres al PC. La velocitat de mostreig i d’emmagatzematge, així com 

la quantitat de mostres emmagatzemades depèn directament del Time/Div seleccionat. 

En aquesta primera versió, els Time/Div implementats van des de 100ns/Div fins a 

100s/Div (100ns, 200ns, 500ns,...., 100s). S’està treballant per augmentar la resolució 

de l’oscil·loscopi, però no hem de perdre de vista la finalitat formativa del nostre 

laboratori, i només és farà en cas que sigui imprescindible per a la formació de 

l’estudiant.  

 

A continuació entrarem a analitzar en detall cada una de les parts que formen 

l’oscil·loscopi.  

 

i. Etapa d’entrada 

 

Abans d’entrar en detall, esmentar que tan sols es farà l’explicació del canal 1, ja que el 

canal 2 és idèntic. 

 

En aquesta primera etapa s’ha d’aconseguir passar una senyal d’entrada de fins a 40V i 

10MHz a un voltatge que el conversor digital sigui capaç d’assumir, a més de poder 

seleccionar els modes d’entrada i de funcionament ja explicats. 

 

La primera part de l’entrada és el selector: 
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Il·lustració 48: Selector mode d’entrada 
 
Com es pot observar en la il·lustració 48, tenim tres transistors que controlen el 

funcionament de tres relés, cada un d’ells associat a un tipus d’entrada. En el mode DC 

la senyal de sortida és la mateixa que l’entrada, en el mode GND, la sortida és la massa i 

en el mode AC s’elimina la continua. La selecció és realitza mitjançant tres pins de la 

FPGA que controlen els transistors.  

 

Un cop passem aquesta etapa, arribem a l’etapa d’atenuació. En aquesta primera versió 

necessitem tres atenuadors diferents: x1, x10 i x100.  

 

 
Il·lustració 38: Selector d’atenuació 
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Al ser difícil trobar una combinació que ens doni un valor d’impedància total d’1Mohm, 

els valors de les resistències escollides són: 820K, 82K i 9K1. D’aquesta manera, els 

tres atenuadors ens queden com: x1, x9 i x99. Els valors dels condensadors s’han 

escollit per tal d’acomplir els requisits d’ample de banda de 15 MHz  

 

La selecció de l’atenuador es fa de manera idèntica a la selecció del tipus d’entrada. 

Tres senyals de la FPGA controlen tres transistors que, cada un d’ells, controla un relé. 

Un cop passem aquesta etapa, arribem a l’etapa d’amplificació. Aquesta està separada 

en tres parts, la primera de les quals és el control de potència: 

 

 
Il·lustració 49: Control de Potència 

 

Tal com es pot observar en la il·lustració 49, el control de potència serveix per a que la 

senyal no superi mai el +-5V, així com que no s’entregui massa corrent a l’etapa 

d’amplificació. A més, es disposa d’un potenciòmetre per tal de fer una correcció 

manual de l’offset.  

 

La següent etapa és la selecció del guany: 
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Il·lustració 50: Selector de guany de l’etapa d’amplificació 

 

En aquesta etapa tenim tres amplificadors en mode no inversor 
Ry

Rx
G +=1 . El guany de 

cada un d’ells es (sense tenir en compte les toleràncies): U7O = 1.25; U8O = 3.55; U9O 

= 6.45. Els amplificadors escollits són OPA683, uns amplificadors de corrent que tenen 

un ample de banda superior a 10MHz en qualsevol dels guanys seleccionats, a més de 

tenir un pin d’enable, que permet activar o no el seu funcionament. El control del 

mateix es realitza amb un pin de la FPGA. La sortida va a parar a un amplificador que 

multiplica la sortida per 2.9. La sortida d’aquest darrer amplificador va a parar 

directament al conversor analògic digital.  

 

Per tal de resumir el funcionament d’aquesta primera etapa, a continuació és presenta en 

la taula 2, on hi ha associats els selectors i amplificador que s’activen en funció del 

Volt/Div seleccionat. Cal tenir en compte que el marge dinàmic de l’ADC és de 2V. 
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Volt/Div 

Voltatge 

entrada Atenuador 
 

Amplificador V x2.9 

Voltatge 

final 

10mV 80mV x1 80mV 6,45 0,516 1,50 1,50 

20mV 160mV x1 160mV 3,55 0,568 1,65 1,65 

50mV 400mV x1 400mV 1,25 0,5 1,45 1,45 

100mV 800mV x9 88,9mV 6,45 0,573 1,66 1,72 

200mV 1,6V x9 177,8mV 3,55 0,631 1,83 1,83 

500mV 4V x9 444,4mV 1,25 0,555 1,61 1,61 

1V 8V x99 80,8mV 6,45 0,521 1,51 1,51 

2V 16V x99 162mV 3,55 0,573 1,66 1,66 

5V 40V x99 404mV 1,25 0,505 1,46 1,46 

Taula 2: Guany de l’etapa d’amplificació i de l'etapa d'atenuació en funció del Volt/Div 
 
Com es pot observar, per a cada Volt/Div, el voltatge final varia, i en cap moment 

s’arriba al marge dinàmic de l’ADC. Per tal de compensar aquestes variacions, el 

software del PC limita el marge dinàmic en funció del Volt/Div, de manera que, tot i 

perdent resolució, els valors queden ajustats correctament.  

 

El darrer pas és un sumador abans d’arribar a l’etapa de conversió és ajustar la senyal al 

marge voltatge diferencial de l’ADC. Ja hem esmentat que el Marge Dinàmic (MD) de 

l’ADC és de 2V, però aquest va entre 0 i 2V, no entre -1V i 1V. Això implica que 

haurem de sumar un offset en funció d’on està situada la massa en la pantalla de 

visualització. Això es tradueix a nivell hardware amb un DAC controlat per la FPGA 

que subministra un voltatge continu, per tal de sumar-ho a la senyal que surt de l’etapa 

d’amplificació. El muntatge es pot observar en la il·lustració 51: 
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Il·lustració 51: Sumador nivell de massa amb la senyal amplificada 

 

Un cop vista l’etapa d’entrada, passem a analitzar l’etapa de conversió de senyal 

analògica a digital. 

 

ii. Conversió senyal analògica a digital. 

 

En aquesta part, la senyal analògica passa al domini digital mitjançant el conversor 

AD9238-65. Aquest conversor de dos té una resolució de 12 bits i fins a 65MSPS, amb 

un marge dinàmic de 2Vpp. Això vol dir que 1 unitat de AD correspon a: 

uV
VppMD

U AD 488
4095

2

1212
==

−
= . A més, si fóssim capaços de generar una senyal de 

rellotge de 65MHz, aplicant Nyquist, seríem capaços de recuperar una senyal de 

32.5MHz. Però això, amb el hardware que disposem resultat bastant complicat ja que la 

generació de la senyal de rellotge que s’encarrega de mostrejar l’ADC prové de la 

FPGA. Aquesta treballa a 50MHz, però disposa de 2 PLL’s que podem utilitzar per 

augmentar la freqüència de treball. Per tal d’adaptar-nos correctament al temps 

d’escriptura i lectura de la RAM (10ns), la màxima freqüència a la que pot treballar 

correctament la FPGA és de 100MHz. Això implica que la màxima freqüència de 

mostreig que podem proporcionar al conversor ADC és de 50MHz. 

 

A nivell teòric, a 50MHz hem de ser capaços de recuperar una senyal de 25MHz, però 

això implica que disposem de 2 mostres per període. Per tal de tenir una millor 
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visualització de la senyal, s’ha considerat que el mínim nombre de mostres necessàries 

són 4 mostres per període, el que implica que l’ample de banda del nostre oscil·loscopi 

és de 12.5MHz, el que concorda amb el hardware de l’etapa d’entrada dissenyada.  

 

En la il·lustració 53 tenim l’esquemàtic de l’ADC, mentre que en la il·lustració 52 

l’esquemàtic dels dos reguladors encarregats d’alimentar el ADC, ja que en els requisits 

del dispositiu és recomana alimentació independent per tal d’assegurar l’estabilitat del 

voltatge d’alimentació. A més, per assegurar el correcte funcionament, s’ha de separar 

l’alimentació de la part analògica de la digital. Finalment, s’ha de realitzar una unió de 

les masses analògiques i digitals mitjançant 10 bobines de 10uH en paral·lel, per tal de 

que no variï el nivell de referència.  

 

 
Il·lustració 52: Reguladors ADC i unió de les masses 
 

En la il·lustració 53 es pot observar les senyals que intervenen en el funcionament de 

l’ADC. La senyal que arriba de l’etapa d’entrada és la Vout_Escalable_+2Vpp. La 

senyal que genera el mostreig de l’ADC des de la FPGA és PinFPGAXX_TIMEDIV. 

Cada canal té una sortida que indica a la FPGA si l’entrada està saturada o no: 

PinFPGAxx_OTR_A (canal 1).  
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Il·lustració 53: Esquemàtic de l'ADC 

 

Per cada canal tenim unes senyals de referència, que són sortides del propi xip que 

necessita d’uns condensadors per al correcte funcionament:  
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Il·lustració 54: Senyals de referència de l'ADC 

 

Per acabar aquest apartat, esmentar que aquest tipus de conversor no pot treballar a una 

freqüència inferior a 1MHz, el que tindrà implicacions directes al disseny del codi, ja 

que per a Time/Div lents (de l’ordre de segons), si mostregéssim a aquesta freqüència 

necessitaríem uns búffers de dades molt grans.  

 

iii. Etapa d’emmagatzemen i transmissió de dades. 

 

Un cop estem al domini digital, hem de ser capaços de transmetre les dades capturades 

en temps real. Això implica que, un cop començada la captura, hem de transmetre les 

dades el més ràpid possible, sense deixar de capturar mostres. Per tant hem de dissenyar 

un sistema que permeti transmetre i capturar dades alhora. Per tal de poder realitzar-ho, 

necessitem 2 blocs de RAM’s, ja que mentre capturem les dades en un bloc, estam 

transmetent les dades que tenim emmagatzemades a l’altre bloc. En el següent tema 

explicarem amb més profunditat el funcionament del codi, i com es gestiona la 

transferència i emmagatzemen de les dades. En aquest apartat descriurem la circuiteria 

associada i realitzarem un esbós del mateix. 

 



OSCIL·LOSCOPI 

 - 86 - 

Un cop les dades surten de l’ADC van a parar a un Tri-State, que les porta a la RAM. 

Cada RAM té una capacitat de 32K x 8 bits, així que si cada mostra d’ADC són 12 bits, 

no podem emmagatzemar una mostra completa dins una mateixa RAM, necessitem 1 

RAM i mitja. Com que el mostreig es realitza simultàniament a ambdós canals, tindrem 

3 RAM’s per bloc i una RAM serà compartida. Això vol dir que podem emmagatzemar 

32K mostres per bloc i canal.  

 

La necessitat d’utilitzar Tri-State’s ve determinada pel fet que el bus de dades de la 

RAM és el mateix tant per llegir com per escriure, per tant hem de poder direccionar les 

dades en dos sentits: ADC->RAM; RAM->FPGA. El control del sentit del Tri-State es 

realitza mitjançant la FPGA. En les Il·lustracions 54 i 55 es pot veure el disseny 

esmentat: 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 54: Tri-States 
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Il·lustració 55: RAM's 
 

Al ser la captura simultània per els dos canals, les adreces de les RAM’s són les 

mateixes per a cada bloc, el que estalvia senyals de control des de la FPGA, en el cas 

d’haver decidit realitzar dos blocs per canal.  

 

iv. Selecció del dispar (trigger).  

 

De la circuiteria de l’oscil·loscopi tan sols ens falta caracteritzar el disseny del dispar. 

Com hem vist anteriorment, el funcionament de l’oscil·loscopi depèn directament del 

dispar, ja que un cop la senyal supera un cert nivell (ja sigui per flanc de pujada o de 

baixada) ha de començar la transmissió i visualització de les dades. 

 

A continuació és detallaran els passos a seguir per seleccionar el dispar, amb el 

hardware que va associat a cada un dels passos: 

 

• Selecció del canal: Tenim un DG9424 que, en funció del canal escollit, porta la 

senyal que surt de l’etapa d’entrada a un comparador. 
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Il·lustració 56: Selector Canal 

 

• Selecció del nivell: Disposem d’un DAC controlat per la FPGA que dóna un cert 

nivell de tensió continua depenent d’on està situat el nivell de dispar en la 

pantalla del PC. Aquest nivell és proporcional al Volt/Div, mantenint les 

proporcions vistes en l’etapa d’atenuació/amplificació. L'esquema es pot veure 

en la il·lustració 22.  

 

• Comparador: Disposem d’un comparador (LT1016) de precisió d’alta velocitat 

(10ns) que proporciona una senyal TTL a la FPGA, que, al ser de 5V, l’hem de 

retallar fins a 3.3V, que és l’alimentació de la FPGA.  

 

 
Il·lustració 57: Comparador 
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b. Software.  

 

Un cop vist com es realitza la conversió de dades al PIC és el moment d’analitzar el 

funcionament de l’oscil·loscopi a la FPGA.  

 

Pel que respecte a aquest instrument, ja hem analitzat el disseny de hardware, això com 

el funcionament dels oscil·loscopis en general. Ara anem a veure com s'ha implementat 

aquest funcionament a la FPGA. 

i. Introducció. 

 

El disseny del mòdul de l’oscil·loscopi a la FPGA s’ha realitzat partint de la premissa de 

maximitzar el rendiment de l’ADC per tal d’assolir el mínim Time/Div possible. 

També, i no menys important, alhora de dissenyar el mòdul s’ha tingut en compte 

l’objectiu del nostre producte, que no és altre que l’ensenyament a distancia. Això 

implica que la informació capturada s’ha d’enviar correctament a través de la xarxa fins 

a un PC, on es mostrarà per pantalla. Per tal de no perdre la informació que és va 

capturant, aquesta s’emmagatzemarà a unes RAM’s abans de ser enviades via USB al 

PC. La mida de les RAM’s s’ha pres realitzant un compromís entre velocitat, cost i 

capacitat d’emmagatzematge.  

 

ii. Captura. 

 

En l’apartat anterior hem vist quines eren les diferents comandes que s’envien des del 

PC per tal d’utilitzar l’oscil·loscopi. Un cop tenim configurat el mode d’entrada, el 

Volt/Div de cada canal, el Time/Div i el nivell del trigger és hora de començar la 

captura. Ara bé, abans hem de veure en detall els dos factors claus que determinen el 

funcionament de la captura, per tal d’entendre bé el mòdul desenvolupat.  

 

iii. Time/Div. 

 

El temps per divisió ens determina el temps total que mostregem la senyal. Com que 

tenim 10 divisions, si escollim un Time/Div de 10us/Div, vol dir que hem d’agafar 
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mostres de la senyal durant 100us. Ja hem esmentat que l'ADC seleccionat pot arribar a 

mostrejar senyals fins a 65Mhz, ara bé, com que la senyal que fa de rellotge de l'ADC la 

genera directament la FPGA, i el mòdul de la FPGA va a 100MHz, la màxima 

freqüència a la que podem mostrejar és de 50MHz. Si prenem l’exemple de 10us/Div 

tenim que, mostrejant a 50MHz ens dona un numero de mostres tal com:  

 

#mostres = Fm*T = 50E6*100E-6 = 5000 Mostres. 

 

Al tenir un A/D de 12 bits, cada mostra que capturem, són 2 bytes que hem d’enviar. 

Aquesta és l’altre gran limitació de l’oscil·loscopi, no podem plantejant-nos mostrejar 

sempre a 50MHz, aquesta freqüència s’haurà d’anar reduint a mesura que s’augmenti el 

Time/div. En la secció d’annexos hi ha la taula amb els Time/Div i la freqüència de 

mostreig.  

 

Per tal de trobar quin era el Time/Div més petit que podíem oferir en aquesta primera 

versió s’ha considerat que, tot i poder baixar un poc més, era el de 100ns/Div, ja que 

així ens assegurem mostrar 50 mostres per captura. A aquest time/Div implica que 

podem veure el període complet d’una senyal de 10MHz dins una divisió amb 5 

mostres, el que permet fer-se una idea més o menys clara de com és aquesta senyal. 

Realment, segons Nyquist, podríem arribar a 50ns/Div, però tenint en compte que tan 

sols tindríem 25 mostres i que l’objectiu final d’aquesta primera versió del PLAB és el 

de formació, es va considerar que, per ara, es podia fixar el mínim time/Div a 

100ns/Div.  

 

El màxim Time/Div que tindrem serà de 100s/Div, pels casos on es vulgui, per exemple, 

estudiar la descàrrega d’una bateria. Si mostregéssim a 50Mhz tindríem 5G mostres, és 

a dir 10GB d’informació. Evidentment resulta inviable i innecessari tal quantitat 

d’informació en un aparell com el nostre. La quantitat màxima de mostres que es prenen 

per captura és va decidir en funció del cost de visualització al PC i de la capacitat 

d’emmagatzematge hardware del PLAB sense que el cost és disparés. Així, es va 

considerar que 62500 mostres era un nombre suficient per tal de veure la senyal amb 

detall. Els càlculs de la freqüència a la que mostregem, evidentment, s’han fet en funció 

d’aquest valor. Ex: 
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KHzFmdivmsdivTime 625
1.0

62500
/10/ ==→=  

 

Amb la FPGA som capaços d generar aquesta freqüència de mostreig, ja que: 

KHzMHz 6258050 =  , ara bé, les característiques de l'ADC no permeten una 

freqüència de mostreig inferior a 1MHZ. Per tal de solucionar-ho el que s’ha 

implementat és un codi que, un cop arriba a una freqüència mínima de 6,25MHz, 

segueix mostrejant a aquesta freqüència però agafant una mostra de, per exemple, cada 

10, que ens donaria una freqüència real de 625KHz. A l’annex és pot veure la 

implementació del codi.  

iv. Emmagatzematge. 

 

A l’apartat anterior hem vist com s’ha dissenyat la Freqüència de mostreig en funció del 

time/div. Ara anem a veure com s’ha dissenyat l’emmagatzematge. 

 

Hem vist que el màxim de dades que emmagatzemarem per captura és de 62500. Cada 

mostra és de 12 bits i, a més, tenim 2 canals que hem de capturar de manera simultània. 

Per tant, a cada captura hem de ser capaços d’emmagatzemar  

B
bits

bits 1875008
62500*24 = . A més, un dels requisits, per tal de millorar la usabilitat 

és la de transmetre informació mentre es va capturant, de manera que en time/divs lents 

l’usuari vagi observant l’evolució de la senyal. Partint d’aquestes premisses és va 

decidir que el millor era tenir 2 blocs de memòries RAM's independents de 96KB cada 

una. Per a cada bloc és varen escollir 3 RAM's iguals de 32KB, que fossin de ràpid 

accés (10ns), ja que havíem de ser capaços d’escriure una dada a la RAM en aquest 

temps si volem arribar al Time/Div de 100ns/Div.  

 

Cada un dels blocs és independent de l’altre i comparteixen les senyals de control (tal 

com és pot veure en la figura HW). 

 

v. Transmissió. 
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Per tal d'obtenir una òptima transmissió de les dades, es va decidir incorporar un mòdul 

integrat USB, anomenat QuickUSB, que permetés la transmissió de dades en 2.0 (el que 

ens permet un bit rate de 480 Mbps, en comptes dels 12 Mbps del USB 1.1. A més, 

aquest dispositiu disposa de dos canals UARTS que utilitzarem per tal de realitzar la 

comunicació de la FPGA amb el PC. Un dels dos canals és el que s’utilitza per les 

trames de configuració dels instruments vistos anteriorment i l’altre per avisar al PC de 

que es prepari per a rebre una trama USB, tal com veurem a continuació.  

 

c. Introducció al protocol USB. 

 

L’arquitectura del protocol USB es basa en un bus màster/esclau. Això significa que el 

màster inicialitza tot el tràfic al bus i l’esclau respon davant el màster. Per al USB el 

màster és el PC i l’esclau és el dispositiu. Aquesta relació màster/esclau significa que 

les interrupcions no són possibles en USB. Tot i així, USB suporta un esquema pseudo-

interruptiu en la que participa uns endpoints interruptius de baixa latència de manera 

que el host pot emular una interrupció mitjançant un protocol de polling de baixa 

latència.  

 

i. Latència i taxa de transferència.  

 

El període de temps entre el començament de la transferència i el temps en que aquesta 

es realitza s’anomena latència de transferència. En el cas de l'USB la latència és el 

resultat de diversos factor. El primer és el fet que l'USB és un bus de trames orientats, i 

tots els paquets han de ser programats en una base de temps de 125 us (High Speed). 

Segon, el sistema operatiu generalment penalitza la latència del software quan es canvia 

de mode usuari a mode nucli.  

 

La taxa de transferència és una mesura de transferència de dades i es expressada 

generalment en MB/s. La latència de transferència afecta a la taxa perquè incrementa el 

temps total en que es realitza la transferència independentment de la velocitat de 

connexió. No obstant això, a mesura que la transferència de dades s’incrementa, la 

latència de transferència esdevé una petita fracció del temps total de transferència. Per 
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tant, per aplicacions en que és requereix una alta taxa de transferència, és recomanen 

paquets de 64KB com a mínim.  

 

Una altra forma de disminuir el temps de transferència és minimitzant el temps en que 

el subsistema USB espera els paquets USB. Amb les crides a les funcions asíncrones la 

transferència es programa quan la funció és cridada, i aquesta retorna sense esperar a 

que s’hagi completat la transferència. Utilitzant aquest mecanisme, un pot programar 

suficients transferències USB per assegurar que l'USB no es quedarà esperant a que 

totes les dades siguin enviades des del dispositiu.  

ii. Implementació. 

 

a. Port paral·lel d'alta velocitat (HSPP). 

 

El HSPP és una de les característiques més importants del mòdul QuickUSB. És la 

manera més ràpida de connectar-se al mòdul i és el que permet la transferència de blocs 

de dades grans entre el mòdul i el PC. Disposa de ambdós modes de funcionament, tant 

màster com esclau, així com distints models de transferència.  

 

És un port que es pot configurar per 8 o per 16 bits, amés de disposar d’un bus de 9 bits 

d’adreces que s’incrementa cada vegada que un element és enviat (màster mode). En el 

nostre disseny, ja que les dades són de 12 bits, ens interessa la transferència en 16 bits.  

 

b. Modes de Funcionament. 

 

Com hem vist, hi ha moltes maneres de realitzar la transferència de dades via USB. 

Gràcies al HSPP, el mòdul QuickUSB que hem incorporat al PLAB permet diversos 

modes de funcionament, tant en mode màster com en esclau.  

 

Inicialment varem considerar que la millor opció per realitzar la transferència de dades 

era utilitzant el mode màster, de tal manera que el control de la transferència es deixava 

en mans del QuickUSB controlat per el PC. Ara bé, ràpidament ens adonarem que no 

era el sistema més òptim, ja que en el cas de que la petició de lectura del PC arribés 

massa tard, cabia la possibilitat de que les dades és perdessin. I aquesta era una situació 
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bastant versemblant, ja que, com hem esmentat, és un aparell destinat al e-learning i, 

per tant, entre l’usuari i el PC i ha internet. Per tant, ens varem decidir per implementar 

un dels modes esclaus dels que permetia el QuickUSB, on la FPGA fos l’encarregada de 

gestionar el tràfic.  

 

Un cop analitzats els diferents modes esclaus (veure annex), ens decidirem per el mode 

asíncron, ja que el mode síncron utilitzava el rellotge del QuickUSB (48MHz) mentre 

que nosaltres podíem anar com a màxim a 50MHz, i les freqüències que podem generar 

són en base a aquesta. En el mode asíncron, tot i que la freqüència màxima és de 

7,14MHZ (140ns), és la FPGA la que té tot el control de la transferència, i sí que podem 

generar fàcilment la freqüència adequada.  

 

Aquest mode de funcionament es basa en que el PC realitza una petició de lectura, 

mitjançant una instrucció anomenada QuickUsbReadData. Una de les característiques 

principals d’aquesta instrucció és que s’ha d’indicar prèviament la longitud de la mida 

de bloc es transmetrà. Això implica que el PC ha de disposar de la informació que 

s’enviarà. Això representa un problema en el moment en que no tots els Time/Div’s 

tenen la mateixa longitud final de dades, així com que,m per tal de que l’usuari vagi 

observant una evolució de la senyal en els temps de captura més lents, es van enviar 

paquets més petits.  

 

Alhora de resoldre aquest inconvenient es tenien dues solucions: o bé la FPGA envia la 

informació de la mida de bloc (que coneix) o el PC ja sap, en funció del Time/Div, quin 

serà la mida de bloc que s’enviarà i el nombre de blocs que s’enviaran. Ens varem 

decidir per la segona opció, ja que la primera significava utilitzar un port UART més 

lent, que podria minorar l’execució total del codi i complicar el disseny. Tot i així, cada 

cop que el PLAB envia dades al PC envia, a través de la segona UART disponible al 

QuickUSB, una trama senzilla que el PC reconeix per tal de cridar a la funció 

QuickUsbReadData. Aquesta funció disposa d’un timeout per al cas que no es rebi 

informació el programa no es quedi esperant dades i segueixi exectuant-se en paral·lel.  

 

Finalment cal esmentar que en el mode USB 2.0 la mida mínima de paquet que es pot 

enviar és de 512B, i, en cas d’enviar més informació, ha de ser un múltiple d’aquest 



OSCIL·LOSCOPI 

 - 95 - 

valor. Això és d’especial interès, com es veurà a continuació, en els casos en que tenim 

temps de captura molt lents.  

 

d. Blocs de Transmissió. 

 

En la següent taula es pot observar els blocs de transmissió en que s’ha dividit cada 

time/div. El criteri que s’ha seguit per decidir la mida dels blocs es basa en que cada 

50ms hi havia d’haver informació disponible per a l’usuari.  

Time/div #blocs

100ns 1 512 512 100 512

200ns 1 512 512 200 512

500ns 1 512 512 500 512

1us 1 1024 1024 1000 1024

2us 1 2048 2048 2000 2048

5us 1 5120 5120 5000 5120

10us 1 10240 10240 10000 10240

20us 1 20480 20480 20000 20480

50us 1 50176 50176 50000 50176

100us 1 100352 100352 100000 100352

200us 1 100352 100352 100000 100352

500us 1 125440 125440 125000 125440

1ms 1 125440 125440 125000 125440

2 ms 1 125440 125440 125000 125440

5 ms 1 125440 125440 125000 125440

10 ms 2 65536 65536 59904 125000 125440

20 ms 4 32768 32768 27136 125000 125440

50 ms 8 16384 16384 10752 125000 125440

100 ms 16 8192 8192 2560 125000 125440

200 ms 31 4096 4096 2560 125000 125440

500 ms 62 2048 2048 512 125000 125440

1 s 123 1024 1024 512 125000 125440

2 s 245 512 512 512 125000 125440

5 s 977 128 512 512 125000 500224

10 s 1954 64 512 512 125000 1000448

20 s 3907 32 512 512 125000 2000384

50 s 7813 16 512 512 125000 4000256

TblockQusb 

(B)

TblockQusb 

(B)

Tblock Final 

Tx(B)

Bytes totals 

Utils

BytesTotals 

Enviats

 

 

D’aquesta taula es poden treure varies conclusions: 

• La divisió en blocs es produeix a partir de temps de captura superiors a 100ms 

(10ms/Div).  

• La mida del darrer bloc no sempre coincideix amb la mida dels altres blocs, ja 

que el nombre total de mostres a enviar no és múltiple de 512.  
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• En tots els casos s’envia més informació de l’estricament necessària, així que el 

PC haurà de descartar les mostres sobrants.  

• A partir de 5s/Div degut a que la captura de 256 (2 bytes/mostra) mostres tarda 

més de 50ms s’empaqueta la informació amb dades no vàlides, el que implica 

que el nombre de dades totals enviades al PC sigui molt superior a la informació 

útil. En el cas de 100s/div, per enviar 125000 bytes útils hem d’enviar 4000256 

bytes.  

• Finalment, esmentar que en la realitat el nombre de bytes totals és el doble, ja 

que enviem la informació de dos canals en cada captura.  

 

e. Visió global Oscil·loscopi 

 

En els apartats anteriors hem vist les parts en que ha estat dividit el disseny del software 

d’adquisició i transmissió de dades de l’oscil·loscopi. En aquest darrer apartat 

realitzarem un anàlisi del funcionament global començant per les opcions a configurar 

per l’usuari, i com actuen sobre el hardware, per acabar amb la transmissió de les dades. 

 

i. Configuració prèvia a l'inici de la captura. 

 

Abans de començar una captura, l’usuari ha de configurar els següents valors: 

 

• Time/Div. No actua sobre la configuració del hardware, ja que afecta al temps 

de captura, el funcionament del qual depèn del firmware de la FPGA. 

• Volt/Div. Actua directament sobre els amplificadors operacionals encarregats de 

modificar la senyal d’entrada per tal d’adequar-la al marge dinàmic de l'ADC. 

• Trigger Level. Actua sobre el firmware i el hardware. En el cas del hardware 

modifica la senyal que utilitza el comparador de nivell per saber si la senyal ha 

està per sobre o per sota de la senyal. En el cas del firmware actua 

indirectament, ja que serà aquest nivell el que permeti el llançament de la 

captura en el mode NORMAL, i la sincronització de la senyal en el mode 

AUTO.  

• Mode de funcionament. Actua sobre el firmware determinant si la captura es 

produeix sempre, independentment de la senyal (AUTO), o si es produeix en 

una transició de nivell (NORMAL).  
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• Mode d’entrada. Actua sobre el hardware, ja que modifica la senyal d’entrada en 

funció de si és tracta d’entrada AC (no modifica la forma de la senyal), DC 

(eliminació de la part contínua de la senyal) o GND (veure el nivell de massa de 

l’oscil·loscopi. 

 

ii. Funcionament. 

 

Un cop aquestes dades han estat configurades, quan s’inicia la captura són enviades des 

del PC al PLAB mitjançant la UART 1 del QuickUSB i descodificades per la FPGA tal 

com hem esmentat anteriorment. Així, un cop es donin les condicions per començar la 

captura, s’activarà el Flag Inicio, que controla el començament de tota captura i les 

dades s’aniran emmagatzemant a les RAM's. A mesura que es vagin capturant blocs de 

dades (la mida del qual vendrà definit per el Time/Div) s’aniran enviant al PC, què 

haurà estat avisat prèviament mitjançant una instrucció enviada per la UART 2. 

Aquestes dades son enviades al PC mitjançant el port USB del QuickUSB, que haurà 

rebut les dades per el HSPP. En el cas que un paquet de dades no s’hagi pogut enviar 

correctament al PC, la FPGA reenviarà el paquet un cop torni tenir accés a llegir dades 

del bloc de RAM en que estaven aquelles dades, degut a que no es pot llegir i escriure a 

una RAM alhora.  

 

Si no hi ha cap petició d’aturada per part de l’usuari, ja sigui prement la tecla STOP, 

canviant el Time/Div o el Volt/Div, la captura finalitza en el moment en que s’han 

enviat totes les dades corresponents al Time/Div seleccionat.  
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5. CONCLUSIONS 

 

a. Introducció. 

 

Tal com s’ha explicat en el primer capítol d’aquesta memòria (orígens), s’ha estat 

desenvolupat una plataforma compatible amb e-learning per tal de donar una solució a 

la docència electrònica en països de l'Àfrica subsahariana. Tot i que aquesta plataforma 

versava més sobre electrònica que no les telecomunicacions pròpiament, em va motivar 

participar en un projecte que combinava el desenvolupament d’una placa d’adquisició, 

tant a nivell hardware com software, com el poder participar en un projecte pensat per 

ajudar al desenvolupament d’una de les regions més pobres del planeta.  

 

Treballar sobre aquesta placa d’adquisició m’ha permès incrementar els meus 

coneixements sobre electrònica digital i analògica, tant a nivell hardware com software. 

També m’ha permès involucrar-me en el procés de producció d’un dispositiu que es 

llença al mercat, i poder veure els resultats en la vida real. Actualment a Guinea 

Conakry ja hi ha 36 equips funcionant en aules de formació professional que donen 

suport a més de 150 alumnes.  

 

b. Valoració.  

 

El PLAB compleix tots els requisits que se li poden demanar a un producte e-learning, 

gràcies a que tots els dispositius són configurables per l’usuari, i que l’oscil·loscopi, tot i 

el seu volum de dades, no presenta problemes de comunicació i control. Permet el 

control per part del professor de les captures realitzades per l’alumne, possibilitant un 

seguiment amb profunditat de l’evolució dels seus coneixements. A més, si disposem 

d’un servidor de dades públic, els usuaris poden intercanviar experiències amb altres 

persones que disposen del mateix equipament.  

 

Alhora d’avaluar el cost del treball realitzat, podem tenir en compte que s’ha dedicat 

aproximadament un 30% al desenvolupament del hardware, un 40% al firmware de la 

FPGA, un 10% al software del PIC i un 20% al software del PC.  
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A nivell hardware, es pot dividir en un 20% als dispositius lents, per tal de millor el seu 

funcionament, ja que ja que estaven mínimament dissenyats, un 30% al hardware de 

comunicació, el qual vaig desenvolupar en la seva totalitat, i un 50% al hardware de 

l’oscil·loscopi. D’aquesta darrera part, els problemes principals varen aparèixer alhora 

de dissenyar l’etapa analògica, per tal de tenir un ample de banda el més gran possible, 

sense introduir un soroll excessiu. La dificultat en el disseny de l’etapa analògica va 

aparèixer en el control de les RAM's, ja que varem haver d’introduir uns Tri-States que 

permetessin que les entrades de dades fossin bidireccionals, ja que s’havien d’enviar 

dades a la FPGA i rebre dades de l'ADC.  

 

El firmware de la FPGA ha estat l’element que més temps de desenvolupament ha 

portat, ja que s’han dissenyat el protocol de comunicació amb el mòdul QuickUSB, els 

mòduls de descodificació de les diferents trames de control així com el 

desenvolupament complet del control de l’oscil·loscopi. També es va participar, tot i 

que en menor mesura, en el control del generador de funcions i de les seves 

funcionalitats.  

 

Pel que fa al software del PIC, es va participar en el disseny del protocol de 

comunicació PIC-FPGA així com en la millora de l’adquisició dels ADC's del PIC.  

 

Finalment, en el software del PC es va desenvolupar el protocol de comunicació amb el 

QuickUSB, que va ser el primer dispositiu amb el que vaig treballar. Es varen haver de 

provar els diferents modes de funcionament del mòdul i quin tipus de control seria el 

més adient per a les nostres necessitats arribant a les conclusions mentades abans.  

 

Referent a la valoració econòmica, hem aconseguit reduir unes 5 vegades el cost 

d’instal·lar un laboratori tradicional, ja que agrupant els diferents dispositius dins el 

PLAB, el cost de venda oscil·la entre els 2.500 i els 3.000€, mentre que els dispositius 

incorporats, per separat ronden els 12.000€. A més, rendibilitza molt millor l’espai 

disponible en un laboratori, ja que amb un sol PLAB i un ordenador tens tot el 

necessari. L’únic problema en que es pot trobar l’alumne és el no disposar del control 

dels comandaments físicament, però és una qüestió de costum, ja que al final resulta 

més còmode treballar amb el PLAB que no pas amb 5 dispositius diferents separats.  
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Des del meu punt de vista, s’ha desenvolupat un software de control (tant de la FPGA 

com del PIC) ben estructurat que permetrà modificacions i millores en futures versions 

sense grans dificultats. El hardware dels dispositius lents ha demostrat ser robust i amb 

una precisió que, un cop calibrat, manté una precisió del 1% sense invertir en 

components privatius. Respecte al hardware de l’oscil·loscopi, s’ha de continuar 

treballant per tal d’augmentar l’ample de banda i reduir encara més el temps de captura, 

per tal d’aconseguir un equip que no tan sols es pugui utilitzar en l’ensenyament sinó 

que tingui sortida de cara al mercat comercial. Finalment, el registre que s’ha realitzat 

en aquesta memòria ens serà molt útil per tal d’analitzar el treball que queda per 

realitzar, en cas que siguin altres persones les que continuïn amb la tasca de millorar les 

funcionalitats del PLAB.  

 

c. Línies de futur 

 

Per tal de millorar la precisió del PLAB, una de les principals aplicacions a 

desenvolupar és un sistema d’autocalibratge, que consistirà en una placa externa que es 

connectarà als diferents dispositius del PLAB i anirà extraient informació per tal 

d’establir els coeficient de les rectes que converteixen les dades rebudes per el PC en 

dades visibles per l’usuari.  

 

Una segona aplicació que s’incorporarà en breu al PLAB és un analitzador 

d’impedàncies. També s’està treballant en donar més prestacions al generador de 

funcions, per tal de treballar amb senyals modulades, tant analògiques com digitals. Un 

dels punts més importants a desenvolupar, i que ja ha estat comentat prèviament, és 

millorar les prestacions de l’oscil·loscopi, ja que la resolució actual és insuficient de 

cara al mercat. Per tal de millorar la part digital s’està estudiant les diferents opcions 

que hi ha al mercat sobre sobremostreig, tenint en ment, també, incloure un analitzador 

espectral en un futur no molt llunyà. 

 

Aconseguir que tots els punts mentats es duguin a terme sobre la placa que disposem és 

utòpic, a part de que el ruteig de la mateixa és complicaria molt. Així, una de les 

primeres coses que hem de fer és separar tots els dispositius en plaques independents 

connectades amb els sistemes de control. A més, per tal de reduir pes al PLAB, hem de 

dissenyar una font d’alimentació com la que tenim però separar-la del PLAB, és a dir, 
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fer-la externa. Això ens donarà més espai dintre el dispositiu per poder posar tots els 

components sense problemes. 
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7. ANNEX 

a. Uart_RX_Grabar_FIFO 

begin 

if Clock'event and Clock = '1' then 

 if nReset = '0' then 

  one_frame_fpga<='0'; 

  write_fpga<='0'; 

  write_pic<='0';  

  state<=primer_byte_trama; 

 else 

  one_frame_fpga<='0'; 

  write_pic<='0'; --per defecte 

  write_fpga<='0';--per defecte 

     

 Case state is 

      

  when primer_byte_trama=>--guardo en var temporal 1er byte 

   if nova_dada= '1' then 

    primer_byte<=dada; --primer_byte=inst 

    dada_fpga<=dada; 

    dada_pic<=dada; 

    state<=fpga_o_pic; 

   else 

    state<=primer_byte_trama; 

   end if; 

      

  when fpga_o_pic=>--guardo en fifo_pic o fifo_fpga 1er byte 

   if primer_byte(7)='1' then--es para fpga 

    write_fpga<='1'; 

    dada_fpga<=primer_byte; 

    state<=espero_fpga; 

   else --es para pic 

    write_pic<='1'; 

    dada_pic<=primer_byte; 

    state<=espero_pic; 

   end if; 
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  when espero_pic=> 

   dada_pic<=dada; 

   write_pic<=nova_dada; 

   if nova_dada='1' then --Espero a que llege byte long 

    primer_byte<=dada; --primer_byte=long 

    state<=resto_trama_pic; 

   else 

    state<=espero_pic; 

    cont<="00000000"; 

   end if; 

 

  when espero_fpga=>       

   dada_fpga<=dada; 

   write_fpga<=nova_dada;  

   if nova_dada='1' then --Espero a que llege byte long 

    primer_byte<=dada; --primer_byte=long 

    state<=resto_trama_fpga; 

   else 

    state<=espero_fpga;      

    cont<="00000000"; 

   end if; 

  when resto_trama_fpga=> 

   write_fpga<=nova_dada; 

   dada_fpga<=dada; 

   if nova_dada='1' then 

    cont<=cont+1; 

   end if; 

   if cont=primer_byte then 

    one_frame_fpga<='1'; 

    state<=primer_byte_trama; 

   else 

    state<=resto_trama_fpga; 

   end if; 

      

  when resto_trama_pic=>  

   write_pic<=nova_dada; 

   dada_pic<=dada; 

   if nova_dada='1' then 

    cont<=cont+1; 

   end if; 
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   if cont=primer_byte then 

    state<=primer_byte_trama; 

   else 

    state<=resto_trama_pic; 

   end if;      

  end case; 

end if; 

end if; 

end process; 

 

b. Controla_Recepció.vhd 
 

begin 

if Clock'event and Clock = '1' then 

  if nReset = '0' then 

   ID_Board<=(OTHERS=>'0'); 

Command<=(OTHERS=>'0');    
 Cmd_Data<=(OTHERS=>'0'); 

   fill_bank_counter<=(OTHERS=>'0'); 

   control_state  <= wait_inst;    -- Initial state 

   Read<='0'; resto_trama<='0'; 

   num_tramas<="0000"; k<="00000000"; 

   fin_dirige_banco1<='0';  

   cont_estat_aviso<="000"; 

   peticion_escritura1<='0'; 

   instrument<="01010101";  

   cont_ram<="0000"; 

   trama_estable<='0'; 

   new_command_gen<='0'; 

   new_command_osc<='0'; 

  else     t    
   trama_estable<='0'; 

new_command_gen<='0'; 

new_command_osc<='0'; 

     num_tramas<=num_tramas2;--igualo a contador 

   resto_trama<='0';--decremento contador 

     Read<='0'; 

    fin_dirige_banco1<='0';--no devuelvo control banco 

     clock_enable1<='0';  

  case Control_state is 
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When Wait_inst=>  --espero instruccion  

   if num_tramas > "0000" then --Espero a tener una trama en la fifo_rx 

    Control_state <= peticion_lectura; 

    resto_trama<='1'; 

   else    

    Control_state <= Wait_inst;   

   end if;   

    k<="00000000";  

      

  when peticion_lectura =>--pido leer fifo 

   read<='1'; 

   Control_state <= espera_confirmacion; 

  

  when Espera_confirmacion =>--leo fifo 

   If read_ok = '1' then --dato estable en bus de datos 

if k="00000000" then  

Instrument<=Bus_datos; 

end if;--primera iteracion 

    if k="00000001" then  

long_trama<=Bus_datos; 

end if;             

    if k="00000010" then  

ID_Board<=Bus_datos; 

end if;  --segunda iteracion 

    if k="00000011" then  

Command<=Bus_datos; 

end if;   --tercera iteracion  

    control_state<=wait_state; 

   else 

    control_state<=Espera_confirmacion;  

   end if;  

      

  when wait_state => 

   If k ="00000011" then --ya he hecho 4 iteracion 

    trama_estable<='1'; 

if (init_decode ='1' or  (Instrument =x"80" and long_trama=x"02" and 
ID_Board=x"ff" and Command=x"ff")) then  

     control_state<=wait_inst; 

    else 

     peticion_escritura1<='1'    
     control_state<=pido_escritura;  
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    end if;        

   else --hago 4 iteraciones 

    control_state<=peticion_lectura; 

    k<=k+1; 

   end if;  

   fill_bank_counter<=Command; 

 

  when pido_escritura=> 

   if dirige_banco1 = '1' then--dirige banco tiene que ser de nivel 

    control_state<=escritura1; 

    fill_bank_counter<=fill_bank_counter-1 

   else 

    control_state<=pido_escritura; 

   end if;  

 

  when escritura1=>  

   if k< (long_trama+1) then  

    fill_bank_counter<=fill_bank_counter+1   
   read<='1'; 

    k<=k+1; 

    control_state<=escritura2; 

   else 

    peticion_escritura1<='0'; 

    fin_dirige_banco1<='1'; 

    control_state<=aviso_instrumento; 

    cont_estat_aviso<="000"; 

   end if;  

       

  when escritura2=>       

   cmd_data<=bus_datos;   

   If read_ok = '1' then  

    control_state<=escritura3; 

   else 

    control_state<=escritura2; 

   end if; 

      

  when escritura3=> 

   if cont_ram <"0011" then 

    Cont_ram<=cont_ram+1; 

    control_state<=escritura3; 
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   else 

    cont_ram<="0000"; 

    control_state<=escritura4;     
   end if; 

 

  when escritura4=> 

   if cont_ram <"0011" then 

    Clock_enable1<='1'; 

    Cont_ram<=cont_ram+1; 

    control_state<=escritura4; 

   else 

    cont_ram<="0000"; 

    control_state<=escritura5;  

   end if; 

       

  when escritura5=> 

   if cont_ram <"0011" then 

    Cont_ram<=cont_ram+1; 

    control_state<=escritura5; 

   else 

    cont_ram<="0000"; 

    control_state<=escritura1;  

   end if; 

       

  when aviso_instrumento=> 

   if cont_estat_aviso = "011" then 

    control_state<=wait_inst; 

   else 

    control_state<=aviso_instrumento; 

    cont_estat_aviso<=cont_estat_aviso+1; 

   end if; 

       

   if ID_Board = x"81" then--Osciloscope 

    new_command_osc<='1'; 

   end if; 

   if ID_Board = x"82" then--generador 

    new_command_gen<='1'; 

   end if;  

  end case;   

 end if; 



ANNEX 

 - 109 - 

end if;  

end process; 

 

c. GeneradorFuncions.vhd 
 

begin 

if Clock'event and Clock = '1' then 

 if nReset = '0' then 

  command<="00000000"; 

cmd_data<="00000000"; 

cmd_data2<="00000000"; 

  nova_config<='0'; 

long_config<="11";     
 clock_enable_gen<='0'; 

peticion_gen<='0'; 

wr_inst_gen<='0'; 

fin_dirige_gen<='0'; 

Control_state <= wait_inst;    
 offset_reg0<=(others=>'0'); 

  offset_reg1<=(others=>'0'); 

  offset_flag<='0'; 

  SGA0<='0';SGA1<='0';SGA2<='0';SGA3<='0'; 

  SGA4<='0';SGA5<='0';SGA6<='0';SGA7<='0'; 

 else 

  clock_enable_gen<='0'; 

peticion_gen<='0'; 

wr_inst_gen<='0'; 

fin_dirige_gen<='0'; 

  nova_config<='0'; 

  Control_reg<="0010000000000010"; 

  offset_flag<='0'; 

      

  case Control_state is 

       

   when wait_inst =>  

   

 

    if New_Command_gen = '1' then --LLEGA INSTRUCCION 

     Command<=Command1; 

     long_datos<=long_datos1; 

     dirrecion_gen<=command1(6 downto 0); 
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     long<=(OTHERS=>'0');  

     Control_state <= read_banco1; 

    else 

     Control_state <= wait_inst; 

    end if; 

   when read_banco1 => --PETICION LECTURA BANCO 

    peticion_gen<='1';  

    if dirige_gen='1' then  --PETICION ACEPTADA 

     control_state<=read_banco2; 

     peticion_gen<='0'; 

    else 

     control_state<=read_banco1; 

    end if; 

      

   when read_banco2=>     

    if long=(long_datos-2) then 

     Control_state<=decode; 

     fin_dirige_gen<='1'; 

    else --ESTOY EN CICLO LECTURA BANCO 

     clock_enable_gen<='1'; --activo clock ram 

     control_state<=read_banco3; 

     cont<="00"; 

    end if;  

      

   when read_banco3=> --ESTOY EN CICLO LECTURA BANCO 

    clock_enable_gen<='1';  --activo clock ram 

    if cont="11" then    --SI DATO ESTABLE => LEO  

     if long=x"00" then 

      cmd_data<=q; 

     elsif long=x"01" then 

      cmd_data2<=q; 

     elsif long=x"02" then 

      cmd_data3<=q; 

     elsif long=x"03" then 

      cmd_data4<=q; 

     end if; 

    end if; 

        

    if cont="11" then    --YA HE LEIDO DATO ESTABLE
    Control_state <=read_banco2; 
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     long<=long+1;      
    dirrecion_gen<=dirrecion_gen+1; 

    else   --ESPERO A QUE DATO ESTABLE 

     control_state<=read_banco3; 

     cont<=cont+1; 

    end if; 

          

       

   when decode => --DECODIFICO SEGUN INSTRUCCION RECIBIDA
    if Command(4 downto 0) = "00111" then--7,8,9,10   

     Control_state<=frecuencia;   
    elsif Command(4 downto 0) = "01011" then--11,12  

     Control_state <= fase;    
    elsif Command(4 downto 0) ="00100" then--4,5,6   

     Control_state <= offset;--offset 

    elsif Command(4 downto 0) ="01101" then--13   

     Control_state <=amplitud;--amplitud 

    elsif Command(4 downto 0) ="01110" then--14   

     Control_state <=Tipo_señal; 

    else 

     Control_state <=sincronismo;--interno, externo  

    end if; 

       

   when frecuencia=> 

    nova_config<='1';--tengo que enviar algo(aviso control envio) 

    long_config <= "10";  

    control_reg<="01"&cmd_data2(5 downto 0)&cmd_data(7 downto 0);
    

data1<="01"&cmd_data4(3 downto 0)&cmd_data3(7 downto 
0)&cmd_data2(7 downto 6);--(01+14Msb) 

    Control_state <= wait_EOI_inst; 

    

when fase => 

    nova_config<='1';--tengo que enviar algo(aviso control envio) 

    long_config<="10";--lo que envio son 2 palabras de 16 bits 

    data1<="00"&cmd_data2(5 downto 0)&cmd_data(7 downto 0); 

    data2<=x"0000";--(aqui no enviamos data2) 

    Control_state <= wait_EOI_inst; 

    

when offset=> 

    offset_reg0<=cmd_data; 

    offset_reg1<=cmd_data2; 



ANNEX 

 - 112 - 

    if cmd_data3=x"01"then--offset positivo 

     offset_gen<='1'; 

    else--offset negativo 

     offset_gen<='0'; 

    end if; 

    offset_flag<='1'; 

    Control_state <= wait_EOI_inst; 

       

   when amplitud=> 

    SGA0<=cmd_data(0); 

    SGA1<=cmd_data(1); 

    SGA2<=cmd_data(2); 

    SGA3<=cmd_data(3); 

    SGA4<=cmd_data(4); 

    SGA5<=cmd_data(5); 

    SGA6<=cmd_data(6); 

    SGA7<=cmd_data(7);      

    Control_state <= wait_EOI_inst; 

       

   when tipo_señal=> 

    nova_config<='1';--envio algo(aviso control envio) 

    long_config<="01";--Solo envio control reg 

    if cmd_data=x"01" then  --TRIANGULAR 

     control_reg(5)<='0';--Openbite 

     control_reg(1)<='1';--Mode 

    end if; 

    if cmd_data= x"02" then  --SENOIDAL 

     control_reg(5)<='0';--Openbite 

     control_reg(1)<='0';--Mode 

    end if; 

    if cmd_data=x"03" then  --CUADRADA 

     control_reg(5)<='1';--Openbite 

     control_reg(1)<='0';--Mode 

     control_reg(3)<='1';--Div2 bit 

    end if; 

    Control_state <= wait_EOI_inst;  

   when Sleep =>  --El AD9833 entra en modo  

    nova_config <= '1';   

    long_config <= "01"; 

    control_reg(7) <= '1'; 
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    control_reg(6) <= '1'; 

    Control_state <= wait_EOI_inst; 

        

   when sincronismo=> 

     long_config<="01";  

    Control_state <= wait_EOI_inst;  

    

when wait_EOI_inst => 

    Control_state <= wait_inst; 

    

when others=> control_state<=wait_inst; 

     

  end case; 

 end if; 

end if; 

end process; 

 

d. Control_Recepció.c 
 

Void Control_Recepcion(void) 

 { 

 switch(Estat_Ctrl_Rx){ 

  case 0: //Tipus de Trama 

   reset=0; 

   Read_From_Fifo(); 

   if (Rx_Data_Fifo==0xFF){reset=1;} 

   Estat_Ctrl_Rx=1; 

   break; 

 

  case 1: //LENGTH 

   Read_From_Fifo(); 

   Rx_Lenght=Rx_Data_Fifo; 

   Rx_Lenght=Rx_Lenght+2;//no cuenta ni el byte cabecera ni la longitud
   Estat_Ctrl_Rx=2; 

   break; 

 

  case 2: //ID_BOARD 

   Read_From_Fifo(); 

   ID_BOARD_ACTUAL=Rx_Data_Fifo; 

   Estat_Ctrl_Rx=3; 
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   break; 

 

  case 3: //COMMAND 

   Read_From_Fifo(); 

   comando=Rx_Data_Fifo; 

   Fill_Bank_Reg_Counter=comando; 

   Command_Value_Counter=COMMAND_VALUE_PTR_BEGIN;//=4 

   Estat_Ctrl_Rx=4; 

   break; 

 

  case 4: //COMMAND_VALUE 

if (Command_Value_Counter>(Rx_Lenght-1)){ 

    Estat_Ctrl_Rx=0; 

    if (reset==0){ 

     Flag_Rx_Int=FALSE; 

     Decode_Ok=TRUE; 

    } 

    num_tramas_fifo=num_tramas_fifo-1; 

   break;  

   }else{ 

    Read_From_Fifo(); 

    if (reset==0){ 

     Bank_Register[Fill_Bank_Reg_Counter]=Rx_Data_Fifo; 

    } 

    Fill_Bank_Reg_Counter++; 

    Command_Value_Counter++; 

    Estat_Ctrl_Rx=4; 

    break; 

   } 

 

   default: 

    Flag_Rx_Int=FALSE; // ONE BYTE FLAG OFF 

    Estat_Ctrl_Rx=0; 

    break; 

 } 

} 

 

e. Decode_Instrument.c 
 

void Decode_Instrument(){ 
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 short int i; 

 switch(ID_BOARD_ACTUAL){   

  case ID_BOARD_POWER_SUPPLY://0x03: //POWER SUPPLY  

   Flag_Instrument[0]=TRUE; 

   Decode_Ok=FALSE; 

   break; 

   

case ID_BOARD_OHMETRO: //OHMETRO 

   Flag_Instrument[1]=TRUE; 

   Decode_Ok=FALSE; 

   break; 

   

case ID_BOARD_VOLTIMETRO: //VOLTIMETRO  

 

   if(comando<0x41){//BANK_REGISTER_VOLTM_2_VECTOR){ 

    Flag_Instrument[2]=TRUE;//voltimetro1 

   }else{ 

    Flag_Instrument[4]=TRUE;//voltimetro2 

   } 

   Decode_Ok=FALSE; 

   break; 

   

case ID_BOARD_AMPERIMETRO: //AMPERIMETRO 

   if(comando< 0x4b){//BANK_REGISTER_AMPER_2_VECTOR){  

    Flag_Instrument[3]=TRUE;//amperimetro1 

   }else{ 

    Flag_Instrument[5]=TRUE;//amperimetro2 

   } 

   Decode_Ok=FALSE;  

   break; 

  default: 

   Decode_Ok=FALSE; 

   break; 

 } 

} 

 

 


