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Resum 

El present projecte final de carrera té per objecte el disseny i implementació d’una llibreria 

Java per la simulació de sistemes de control lineals. 

El desenvolupament de laboratoris virtuals i remots implica la necessitat de realitzar càlculs 

relacionats amb la anàlisi i manipulació de sistemes lineals. JAVA no disposa, de moment, 

una llibreria que permeti fer-los de forma senzilla. L'objectiu del projecte és la definició i 

implementació d'una llibreria que ho permeti. Aquesta llibreria ha de ser integrable en EJS 

(Easy JAVA Simulations). 

La memòria del projecte està formada inicialment per una petita introducció al llenguatge de 

programació Java i a l’EJS. Seguidament es presenten les classes Java que formen la 

llibreria creada i que representen les funcions de transferència dels sistemes a tractar. A 

continuació, segueixen tots els capítols que descriuen els elements i mètodes que formen 

aquestes classes i són explicats alguns dels processos i càlculs interns dels mètodes més 

complexes. 

També s’ha introduït la creació i explicació de certes aplicacions i elements creats en EJS, 

que demostren el funcionament de la llibreria i que, a més a més, poden ser utilitzades com 

a parts en futures aplicacions creades. 

A més, cal comentar que es disposa d’un annex on apareixen alguns dels codis més 

rellevants que s’han fet servir per comprovar el correcte funcionament de la llibreria. 

Com a part final, s’introdueix un pressupost de la realització del projecte i l’estudi d’impacte 

ambiental. 
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1. Prefaci 

1.2. Origen del projecte 

Aquest projecte ha nascut enmig d’anys de canvi en els sistemes d’ensenyament superiors 

d’aquest país. El nou marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que s’està 

implantant en el moment de redacció d’aquest projecte, proposa una alternativa on l’alumne 

passa a tenir més responsabilitat, autonomia i compromís dins el seu aprenentatge. Aquest 

fet ha motivat a que el personal docent implicat busqui i perfeccioni nous mètodes 

d’aprenentatge on l’alumne pugui aprendre, descobrir i practicar pel seu compte. En 

conseqüència, aquest projecte neix amb l’objectiu de facilitat la creació d’aplicacions 

interactives que el professorat pot utilitzar per ajudar a l’alumnat en el seu procés 

d’aprenentatge autònom.   

1.3. Motivació 

Actualment el llenguatge de programació JAVA és un dels llenguatges més utilitzats en la 

creació d’aplicacions. Gran quantitat de sistemes operatius poden disposar de compatibilitat 

amb aplicacions creades a partir d’aquest llenguatge. Si aquest fet se suma a la possibilitat 

de poder crear aplicacions que poden ser utilitzades mitjançant la xarxa, aquestes 

aplicacions poden arribar a ser utilitzades en ordinadors personals que disposin de connexió 

a internet. Per altra banda, actualment JAVA no disposa d’una llibreria que permeti treballar, 

operar i fer càlculs amb models de sistemes lineals i invariants en el temps. Tenint en 

compte tot això i el fet de disposar d’una eina basada en JAVA com és el EJS, que permet 

crear fàcilment aplicacions interactives encarades a objectius docents, es conclou que la 

creació d’una llibreria que permeti tractar amb sistemes lineals en JAVA, donarà un gran 

servei al departament. 

1.4. Requeriments previs 

Per a la creació d’aquesta llibreria s’ha de tenir coneixements sobre el llenguatge de 

programació JAVA, coneixement sobre el tractament amb sistemes de control lineals i 

invariants en el temps i s’ha de tenir un mínim de coneixements sobre generadors 

d’aplicacions JAVA orientats a desenvolupament d’aplicacions científiques (com pot ser el 

programari Easy Java Simulations) en els quals la llibreria JAVA creada serà utilitzada.
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte té com a objectiu principal crear una llibreria JAVA fàcilment integrable en 

EJS (Easy JAVA Simulations) que permeti la creació i desenvolupament de laboratoris 

virtuals i remots. Aquests laboratoris virtuals i remots han de ser capaços de realitzar càlculs 

relacionats amb l’anàlisi i manipulació de sistemes lineals i tapar l’actual mancança que té 

JAVA de no disposar d’una llibreria que permeti fer-ho de forma fàcil.  

2.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte cobrirà la creació d’aquesta llibreria JAVA integrable en EJS. 

Es crearan funcions bàsiques per operar en “temps continu” i en “temps discret”. 

S’implementaran funcions per realitzar els càlculs més bàsics entre equacions i funcions de 

transferència, els quals son els més utilitzats en les assignatures impartides pel 

departament.  
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3. El llenguatge de programació JAVA i l’EJS 

3.1. Introducció al llenguatge de programació JAVA 

JAVA és un llenguatge de programació creat per l’empresa Sun Microsystems. Es tracta 

d’un llenguatge de programació orientat a objectes, molt similar a C++, caracteritzat per ser 

un llenguatge de fàcil maneig.  

Algunes de les seves característiques, rellevants per aquest projecte, són que permet 

l’execució d’un mateix programa en diversos sistemes operatius, inclou suport per poder 

treballar a la xarxa i pot executar codi en sistemes remots. Aquests aspectes han obtingut 

gran importància en la decisió d’haver escollit aquest llenguatge com a base en el projecte. 

Una altre de les característiques importants que té JAVA és que disposa d’entorns 

d’execució JRE (JAVA Runtime Enviroment) per a una gran diversitats d’equips. Això 

significa que pot ser utilitzat en molts equips. 

JAVA disposa de la capacitat de desenvolupar aplicacions que poden ser descarregades i 

executades en navegadors web. Aquestes aplicacions, anomenades Applets, son 

executades gracies a una extensió que els navegadors disposen i que s’anomena Màquina 

Virtual JAVA (JVM)1. 

3.2. Màquines virtuals JAVA (JVM) 

Una màquina virtual es pot definir com un programari que emula una computadora i que, per 

tant, pot executar programes com si fos una computadora real. 

La gran majoria de màquines virtuals per a les plataformes de JAVA estan desenvolupades 

en llenguatges natius de programació de baix nivell, com pot ser el C, el C++ o l’assembler. 

Aquest codi natiu depèn de la principalment màquina on s’ha de funcionar, altrament 

anomenada plataforma de destí o maquinari. 

                                                 

 

 

1 ORACLE. Technology Network. Resources for Java Developers. 

[http://www.java.com/es/, 28/01/2013] [1] 
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L’existència d’aquesta màquina virtual té com a intenció poder executar els programes 

escrits en llenguatge JAVA en diversos tipus de maquinari. Per aconseguir això, el codi 

JAVA creat es compila per obtenir un altre codi anomenat bytecode, instruccions 

simplificades de la màquina específiques de la plataforma JAVA. Aquest codi, es tracta 

d’una “traducció” del codi font cap al codi màquina que ha d’entendre el dispositiu on 

s’executa. Per tant, la màquina virtual interpreta i executa el bytecode per tal de que la 

plataforma destí l’entengui. 

3.3. Llibreries JAVA 

Una llibreria de programació es tracta d’un paquet o package que pot estar format per un 

conjunt d’interfícies, classes i/o excepcions relacionades entre elles. Les llibreries són 

utilitzades per donar suport a serveis oferts per un altre programa el qual utilitza aquestes 

llibreries. En el cas d’aquest projecte, es tracta de dissenyar una llibreria que pugui ser 

utilitzada per programes, creats amb EJS, que permetin realitzar operacions i càlculs amb 

equacions i funcions de transferència de sistemes continus i discrets. 

Les llibreries es poden trobar dins el que s’anomenen les Interfícies de Programació 

d’Aplicacions o APIs (Application Programming Interface) que defineixen com un component 

informàtic ha d’interpretar i fer servir els seus serveis. Aquestes APIs únicament defineixen 

una interfície i no entren en detalls de com estan implementades. Per tant, aquí es pot trobar 

la llista de variables i mètodes públics (anomenats funcions i procediments en altres 

llenguatges) que aquesta ofereix. 

3.4. Llibreria Flanagan 

Actualment JAVA no disposa de llibreries que realitzin operacions amb nombres complexes i 

equacions. Tot i això, existeixen programadors que han creat llibreries que realitzen 

aquestes tasques.  
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Per tant, per tal de fer que aquest projecte només es basi en crear una llibreria inexistent, 

s’aprofitarà una llibreria científica de JAVA creada i desenvolupada per Michael Thomas 

Flanagan que, entre altres coses, és capaç de tractar amb nombres complexes i equacions1. 

Aquesta llibreria, que es troba en extensió .jar, té el nom de flanagan.jar2 

3.5. IDE Eclipse 

Per crear la llibreria JAVA es farà ús d’un Entorn de Desenvolupament Integrat (IDE). Una 

IDE es un programa informàtic que realitza varies de les tasques necessàries per a la 

programació, entre les quals es poden trobar: l’edició, depuració, compilació i interpretació 

de codi. Alguns d’aquest programes poden estar habilitats per treballar amb diferents 

llenguatges de programació. La seva utilitat final és la de facilitar i fer més còmode la 

programació.  

Per a la creació de la llibreria JAVA, s’utilitzarà el programa Eclipse. Aquest programa es 

tracta d’un programa de codi obert que disposa d’un editor de text que remarca la sintaxis 

del codi. A més a més té d’un sistema d’assistència per la creació de projectes, classes, 

paquets, etc. La compilació del codi es realitza en temps real3.  

 

                                                 

 

 

1 UCL. DEPARTMENT OF ELECTRONIC AND ELECTRICAL ENGINEERING. Michael Thomas 

Flanagan's Java Scientific Library 

[http://www.ee.ucl.ac.uk/~mflanaga/java/, 08/06/2012] [2] 

2 Més informació sobre la llibreria científica JAVA creada i desenvolupada per Michael Thomas 

Flanagan a: http://www.ee.ucl.ac.uk/~mflanaga/java/ 

3THE ECLIPSE FOUNDATION INC. Ottawa, Ontario, Canada. 

[http://www.eclipse.org/, 28/01/2013] [3] 
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3.6. Introducció a l’EJS (Easy JAVA Simulations) 

Easy JAVA Simulations (EJS) es tracta d’una eina JAVA creada pensant en persones que 

no tinguin gaires coneixements de programació, per a crear aplicacions on es puguin 

realitzar simulacions interactives amb la finalitat d’aprendre o ensenyar.  

En paraules del autor, Francisco Esquembre, EJS no ha estat dissenyat per fer la vida dels 

programadors professionals més senzilla, sinó que ha estat dissenyat per tal de ser utilitzat 

per a professors i estudiants de ciències que estan més interessades en el contingut de les 

simulacions o fenomen que es simula, que en aspectes tècnics de la construcció de la 

simulació1.    

Es tracta d’una eina de modelat creada específicament per permetre als seus usuaris 

treballar a un alt nivell conceptual fent servir un conjunt d’eines simplificades per tal de 

concentrar el temps de preparació en aspectes científics de la simulació. 

EJS crea aplicacions JAVA independents i multiplataforma (applets) que poden ser 

visualitzades utilitzant la gran majoria de navegadors web i per tant poden ser distribuïdes a 

través d’internet. 

Aquest programa ha estat creat per Francisco Esquembre i és part del projecte Open 

Source Physics. 

 

                                                 

 

 

1 UNIVERSIDAD DE MURCIA. Departamento de matemáticas. Ejs Wiki. 2011. 

[http://www.um.es/fem/EjsWiki/Es/HomePage, 10/06/2012] [4] 
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4. Introducció a les classes Java 

4.1. Introducció a la classe Java TF (Transfer Function) 

La Classe TF es tracta de la classe JAVA que permet realitzar operacions i càlculs de 

funcions de transferència en general i poder fer representacions utilitzant EJS. En altres 

paraules, és una classe que permet representar, tractar i operar amb funcions de 

transferència. 

L’acrònim TF prové de Transfer Function (Funció de Transferència). Per a la creació 

d’aquesta llibreria, s’ha hagut de crear una representació interna de les funcions de 

transferència i a partir d’aquesta representació, s’ha creat la resta de mètodes1 que 

permeten realitzar operacions i càlculs per a ser utilitzats en el EJS. 

La classe TF està definida com a classe abstracta. Disposa d’un conjunt de mètodes 

abstractes que son mètodes que s’utilitzen tant en temps continu, com en temps discret, és 

a dir, mètodes compartits però que en cada cas s’han de tractar de formes diferents. Per tant 

aquests mètodes abstractes seran implementats en les seves classes derivades: la classe 

CTF (Continuous Transfer Function) i la classe DTF (Discrete Transfer Function).   

Resumint, la classe TF es tracta d’una classe que serveix com a base per tenir una 

representació en Java de les funcions de transferència i poder, partint d’aquesta base, 

realitzar certs càlculs i fer certes representacions tant en temps continu (CTF) com en temps 

discret (DTF). 

 

 

                                                 

 

 

1 Altrament coneguts com a funcions en altres llenguatges de programació. 
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4.2. Introducció a la classe Java CTF (Continuous Transfer 

Function) 

La classe CTF (Continuous Transfer Function) té com a objectiu ser una representació de 

funcions de transferència de models en temps continu transformats a Laplace. 

Disposant ja d’una base on poder treballar, concretament la classe TF, que representa 

funcions de transferència i pot tractar amb elles, s’ha creat la classe derivada CTF 

(Continuous Transfer Function).  

El fet de que la classe CTF derivi de la classe TF indica que la classe CTF tindrà la mateixa 

estructura base que la classe TF. Aquesta classe derivada implementa els mètodes 

abstractes de la classe TF i disposa de més elements i mètodes que aquesta la superclasse 

que seran explicats al llarg del capítol. 

La finalitat d’aquesta classe, és la disposar d’objectes que representin funcions de 

transferència de models en temps continu i transformats a Laplace i poder operar amb ells. 

Per tant, partint de la base de que l’estructura i la representació interna de la classe CTF es 

manté igual degut a que deriva de la classe TF, en els següents apartats es descriurà els 

nous elements que aquesta classe disposa respecte a la classe TF. 

4.3. Introducció a la classe Java DTF (Discrete Transfer 

Function) 

La classe DTF (Discrete Transfer Function) té com a objectiu ser una representació de 

funcions de transferència de models en temps discret transformats a transformada z. 

Els mètodes d’aquesta classe són molt semblants als mètodes de la classe CTF, amb la 

qual cosa, la finalitat d’aquesta classe, és la disposar d’objectes que representin funcions de 

transferència de models en temps discret i transformats a Z i poder operar amb ells. 

En aquest cas, al derivar també de la classe TF, la classe DTF com a estructura base la 

classe TF més el objectes i mètodes que més endavant es descriuran. 
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5. Funcions de transferència i representació 

interna dins les classes 

Abans de portar a terme els experiments pràctics, dins l’enginyeria de control, es treballa 

amb models matemàtics que busquen representar i predir el comportament d’un sistema.  

Una possible forma de modelitzar un sistema dinàmic és trobant unes equacions diferencials 

que el descriuen. Trobades aquestes equacions, si es fa servir la transformada de Laplace 

(S) o transformada Z i es defineix que aquest sistema és lineal i invariant en el temps, es 

poden obtenir equacions algebraiques amb la variable complexa “s” o “z” que seran de fàcil 

tractament amb el llenguatge de programació JAVA. Per tant, aprofitant les capacitats i 

funcionalitats de la llibreria Flanagan, es disposa de la opció d’operar amb aquestes 

equacions algebraiques. 

5.1. Estructura d’una funció de transferència 

Les funcions de transferència per representar sistemes lineals i invariants en el temps estan 

formades per un numerador i un denominador. El numerador del sistema es pot 

descompondre en diferents elements (suposant que el denominador és un polinomi mònic): 

el guany del sistema (k), el retard del sistema (t) i els zeros del sistema. El denominador, en 

canvi, està format pels pols del sistema. Tot seguit es pot observar dos funcions de 

transferència representades tal i com s’ha explicat: 

…
…

	 

…
…

 

 

On m, és el grau del numerador i n, el grau del denominador i ordre del sistema.  

Normalment, en la modelització matemàtica de sistemes lineals es tenen en compte una 

sèrie d’elements per tal de definir amb més exactitud el comportament dels sistemes. Dins 

aquests elements es poden trobar el guany del sistema (k) i el retard del sistema (t). 

Internament, la classe TF fa servir una representació similar per treballar amb funcions de 

transferència, on els elements que conté es tracten dels pols, els zeros, guany, retard del 
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sistema i la multiplicitat dels pols i dels zeros (representat per les lletres “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, 

“f”): 

…
…

	 

…
…

 

 

5.2. Representació dins les classes TF, CTF i DTF 

Com es pot observar, l’objecte de la classe TF, que “representa la base” de les classes CTF 

i DTF, està format internament per diferents variables i objectes d’altres classes per fer la 

representació de les funcions de transferència tal i com s’ha explicat anteriorment. 

Els objectes “zeros” i “poles” són dos objectes del tipus Flanagan.Complex que representen 

els zeros del numerador i els pols del denominador de la funció de transferència del sistema 

ordenats seguint un criteri que serà explicat en apartats posteriors. S’ha utilitzat aquesta 

classe degut a que per representar les arrels és necessària una representació del nombre 

complexes i la classe Flanagan.Complex permet tractar, representar i operar amb nombres 

complexes. 

 

Fig. 5.2. Estructura d’una funció de transferències en temps continu transformat a Laplace. 

 

En següent lloc es troben dos vectors d’objectes del tipus int. Aquest vectors representa la 

multiplicitat dels pols i zeros del sistema i cada posició del vector fa referència a la mateixa 
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posició dels vectors de pols i zeros. Es a dir, si per exemple existeix el següent vector de 

zeros: 

2 2 2 3 4 4 . 

La representació interna de la classe serà: 

2, 3, 4  

3, 1, 2 . 

Que representat d’una altre manera ve a ser el mateix que: 

2 3 4  

Tot seguit, existeixen dos variables del tipus “int” que representen el nombre de derivadors i 

integradors que hi ha al sistema. Aquest elements s’han separat, dels vectors de pols i 

zeros, per tal de simplificar i no obtenir errors en la realització de certs càlculs. Per 

exemplificar un cas, si se suposa que s’està treballant en temps continu (transformat a 

Laplace), se sap que els integradors i derivadors es troben situats a s = 0. Per tant, si es 

disposés del següent numerador: 

		 		 8 20 16 		 		 2 4 	 

Internament es disposarà d’una representació com la següent: 

2 4  

2, 1  

2 

Finalment, es troben dues variables del tipus double que, com indica el seu nom, serveixen 

per representar el guany i el retard del sistema i els quals, per ser de tipus double, poden 

contenir valors decimals i això els fa adients pels temes de càlcul.  

S’ha de tenir en compte, que en el cas del retard aquest valor s’utilitza de diferent manera en 

temps continu que en temps discret per exemple a l’hora de avaluar la funció de 

transferència per un valor; en temps continu el retard es tracta com a 	  i en temps discret 

. Per tant, dins la classe TF es manté com a una dada que es coneix, però que fins que 

no es defineixi el temps amb el que es treballa (creant i instanciant un objecte de la classe 

CTF o DTF), no s’acabarà tenint en compte en les representacions. 
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Tot seguit es pot observar un exemple en la representació del temps continu (el que en 

posteriors capítols es mostrarà a la classe CTF): 

4
2 4

1
	 

4 

2 4                     1  

2, 1        													 1  

2          																										 4 

5.3. Elements estàtics de les classes 

Existeixen dos conjunts d’objectes i variables estàtiques per ser utilitzades amb dos 

finalitats. El primer conjunt serveix per obtenir funcions identitat de transferència contínues o 

discretes i certs elements d’aquesta (com el guany i retard unitaris). L’altre conjunt, es tracta 

de valors per definir la precisió a l’hora de realitzar càlculs o de caràcters per l’escriptura de 

la funció de transferència (que seran explicats en capítols posteriors). 

5.4. Altres elements de les classes 

Dins la classe existeixen també tres objectes que necessiten ser explicats. 

En primer lloc es troba l’element del tipus double anomenat accuracy aquest element serveix 

per establir quin és l’error de càlcul o precisió de càlcul que hi ha d’haver a les operacions 

internes de la classe. 

El segon element “charLatex” del tipus String es tracta d’un element que representa la lletra 

que representa la variable de les funcions de transferència. En el cas del temps continu, 

aquest element s’inicialitzarà amb la lletra “s”, en el temps discret amb la lletra “z”. Aquest 

element s’utilitzarà per la escriptura en pantalla de les funcions de transferència. 

Finalment es troba l’element anomenat singularRoot que és un Complex. Aquest element 

representa l’arrel característica que situada al numerador representa un derivador i al 

denominador, un integrador. Per tant, en el temps continu tindrà un valor inicial de 0 en la 

part real i 0 en la part imaginaria. En temps discret, 1 a la part real i 0 a la part imaginaria. 
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5.5. Elements propis de les classes CTF i DTF 

Tant la classe CTF com la classe DTF tenen dos element s propis que la classe TF no 

disposa. 

El primer de tots, el CTFCHARACTER i DTFCHARACTER es tracten de dos Strings finals 

estàtics que en memòria tenen la lletra que es fa servir per a la representació del temps que 

fan. En altres paraules, la classe CTF aquesta dada conté la lletra “s” i a la classe DTF la 

lletra “z”. 

Pel que fa a la segona dada, el CTFSINGULARROOT i DTFSINGULARROOT contenen un 

objecte Complex que representa l’arrel singular (que pot ser derivador o integrador) dins el 

temps que representen. Per tant, el primer objecte conté l’arrel a s = 0 i el segon objecte 

conté l’arrel z = 1. 

Finalment, la classe DTF disposa d’un element més que la classe CTF no té. Aquest 

element es tracta del temps de mostratge (samplePeriod) del temps discret. Per defecte, 

aquest element té un valor definit, però mitjançant els mètodes de la classe, pot ser 

modificat. 
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6. Constructors 

6.1. Constructors de la classe TF 

Com es pot comprovar, la classe TF disposa de diferents constructors. 

Cal remarcar que la classe TF es tracta d’una classe abstracta i per tant, aquesta classe no 

és instanciable1. 

En primera posició hi ha el constructor que no requereix cap paràmetre d’entrada i dóna als 

objectes valors neutres de retard i guany en efectes de càlcul i valors de 1 en el numerador i 

denominador. 

Tot seguit, es troben els constructors que inicialitzen els objectes interns a partir 

d’arguments, de la classe Flanagan.Polynomial, que defineixen el numerador i denominador 

de la funció de transferència, disposant de la possibilitat de definir el retard com a paràmetre 

en el constructor. Aquest constructor inicialitza les variables de la classe TF tot indicant-li la 

funció de transferència escrita de forma polinòmica.  

En cas de no introduir el retard del sistema com a paràmetres d’entrada, és considerat com 

a valor neutre en les operacions matemàtiques, que això significa un retard nul (de valor 0). 

El següent grup de constructors, inicialitzen els objectes a partir arguments que fan 

referència als coeficients dels polinomis. Aquests, es tracten de referències que apunten a 

un vector de variables del tipus double, amb la possibilitat de també definir, o no, el retard. 

En cinquè lloc hi ha els constructors que inicialitzen els objectes interns a partir de 

referències que apunten a un vector d’objectes de la classe Flanagan.Complex. Aquests 

objectes representen els pols i zeros de la funció de transferència del sistema del sistema i, 

com en els altres casos, també hi ha la possibilitat de definir el guany i el retard del sistema. 

                                                 

 

 

1 En Java s’entén com a instancia l’acció de cridar el constructor d’una classe per tal de que es creïn 

en memòria els objectes i variables interns de la classe i s’inicialitzin amb certs valors segons el 

constructor cridat. 
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Per tant, es tracta d’un constructor que inicialitza les variables dels objectes de la classe TF i 

que ho fa a partir d’una representació factoritzada. 

6.2. Constructors propis de la classe CTF 

La classe CTF disposa dels mateixos constructors que la classe TF, en aquest cas però, la 

instància es realitza fent la crida pel nom CTF i afegint, en cas de ser necessari, els 

paràmetres d’entrada dins el parèntesi. 

Aquest constructors inicialitzen les mateixes variables i dades i de la mateixa forma que la 

classe TF, però amb alguns afegits. Per aconseguir això, s’utilitza dins el cos de cada 

constructor el mètode “super()” que el que fa és realitzar la crida del constructor de la seva 

superclasse tot indicant dins el parèntesi els elements d’entrada al constructor. I tot seguit es 

poden inicialitzar altres objectes a part del constructor de la classe TF. Un exemple ve a ser 

el següent: 

 Un constructor de la classe TF: 
public TF(Polynomial n, Polynomial d, double t){ 

    this.zeros = n.roots(); 
    this.poles = d.roots(); 
    this.zerosMultiplicity = null; 
    this.polesMultiplicity = null; 
    this.integrators = 0; 
    this.derivators = 0; 
    this.delay = t; 
    this.calculateGain(n,d); 

}  

El constructor equivalent de la classe CTF 
  public CTF(Polynomial n, Polynomial d, double t) { 
    super(n, d, t); 
    this.setDelay(t); 
    this.charLatex = CTFCHARACTER; 
    this.singularRoot = CTFSINGULARROOT; 
    this.adaptClass(); 
    this.causalityTest(); 

  } 

 

Com es pot observar els constructor al seu interior porten el mètode “super()” que crida el 

constructor de la superclasse. I interiorment modifiquen el valor de l’element “charLatex” 

amb la lletra que toca, en aquest cas la lletra “s”, per tal de que els mètodes d’escriptura de 

LaTeX (que seran comentats a posteriorment) funcionin correctament. També modifica 
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internament l’arrel singular de la classe, definint-la al ser temps continu transformat a 

Laplace com a s = 0. 

Existeix també un constructor propi de la classe CTF, que la classe TF no disposa. Es tracta 

del constructor que com a paràmetre d’entrada se li entra un objecte CTF. Aquest 

constructor crea un objecte copia de l’element CTF que s’ha entrar com a paràmetre 

d’entrada. 

6.3. Constructors propis de la classe DTF 

La classe DTF disposa dels mateixos constructors que la classe CTF, en aquest cas però, la 

instància es realitza fent la crida pel nom DTF i afegint, en cas de ser necessari, els 

paràmetres d’entrada. 

Pel que fa a l’estructura interna de la classe, s’ha introduït un nou element que es tracta del 

període de mostreig (samplePeriod). Per la representació d’aquest element s’utilitza una 

variable de tipus double. El valor per defecte d’aquesta variable és de 0.0025 (i representen 

segons) i és modificable mitjançant mètodes de la classe (que seran explicats més 

endavant).  
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7. Editor de pols i zeros (EJS) 

Les classes creades, es tracten de classes que han de poder ser utilitzades dins el EJS. Per 

tal de poder adaptar amb més facilitat la creació, modificació i eliminació dels objectes de la 

classe creada en aquest projecte, s’ha dissenyat un element en EJS, que ha estat batejat 

amb el nom de “Editor de pols i zeros” que permet afegir, modificar i eliminar pols i zeros 

dels sistemes representats per les classes. 

 

Fig. 7.1. Editors de pols i zeros en temps continu i temps discret. 

 

Existeix tant un editor caracteritzat per la CTF i un per la DTF.  

Aquest editor, permet disposar d’una interfície interactiva que permet a l’usuari fer 

modificacions de forma ràpida, fàcil i intuïtiva sobre la classe. L’editor disposa de varis 

elements (que seran explicats tot seguit) i el seu ús permet realitzar modificacions que en 

certs casos (depenent de la complexitat dels càlculs i la velocitat de processament) es 

poden observar el resultat d’aquestes en temps real.  

 

.  
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7.1. Característiques de l’editor de pols i zeros 

Com es pot distingir, la zona groga de l’editor marca la zona estable en cada classe. En 

temps continu es tracta de la part esquerre de l’eix d’abscisses i en temps discret dins el 

cercle unitari. 

L’editor, pot modificar dos sistemes diferenciats pel color blau i color vermell que representa 

que estan connectats en sèrie i realimentats (on la realimentació es representa amb el color 

negre). 

 

Fig. 7.2. Exemple de l’editor de pols i zeros en temps continu. 

 

El sistema que representa l’editor és el següent: 

 

Fig. 7.3. Sistema que representa l’editor de pols i zeros. 

 

Com es pot observar el primer element de tots (CTF 1) és representat pel color blau de 

l’editor, el segon (CTF 2) pel vermell i finalment el sistema sencer realimentat resultant pel 

color negre (no modificable, però si visible a l’editor). 
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Dins a l’editor, els pols són representat per una creu i els zeros per un cercle. 

 

Fig 7.4. Caixetí que conté els pols i zeros de cada sistema. 

 

7.2. Funcionament de l’Editor de pols i zeros 

S’ha intentat que l’editor de pols i zeros tingui un funcionament intuïtiu, senzill i flexible. 

A l’annex del projecte a l’apartat “C” anomenat “Funcionament de l’editor de pols i zeros” es 

pot trobar una explicació del funcionament de l’editor de pols i zeros. 
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8. Mètodes per definir, modificar i eliminar 

elements 

8.1. Mètodes de definició i obtenció d’elements de l’estructura 

La classe TF disposa també d’uns mètodes per obtenir o definir les diferents parts i elements 

que es distingeixen en una funció de transferència ja instanciada. 

En primer lloc es poden trobar els mètodes “get” que serveixen per poder conèixer diferents 

dades d’un objecte de la classe TF ja instanciat. Aquests mètodes permeten a l’EJS obtenir 

dades o parts d’una funció de transferència i poder-les representar dins a gràfics o fer-les 

servir en objectes per fer càlculs propis que pugui necessitar el EJS. 

Per posar un exemple, el mètode “getPoles” retorna un vector format per objectes que 

representen els pols del sistema modelat per la TF. Obtinguts aquests pols, EJS pot 

representar-los en un gràfic o escriure els seus valors per tal de que l’usuari en tingui 

constància. 

En segon lloc s’ha definit els mètodes “set”. Aquests mètodes permeten modificar parts 

d’una TF instanciada prèviament. Mitjançant aquests mètodes EJS pot modificar els 

objectes TF ja creats obtenint representacions de funcions de transferència diferents, sense 

la necessitat de crear un objecte TF nou en memòria. 

Tot seguit es troben els mètodes “reset” que són mètodes que estableixen el valor inicial per 

defecte que ha de tenir l’element al qual fa referència el seu nom. En el cas dels mètodes 

reset, es tracta de mètodes abstractes degut a que el valor inicial dependrà de la classe d’on 

provinguin. 

També existeixen els mètodes “addIntegrator/Derivator” i “deleteIntegrator/Derivator” que 

com diu el seu nom, afegeixen o eliminen un integrador o derivador al sistema. 

8.2. Mètodes de modificació i eliminació d’elements 

El mètodes definits en aquest apartat, es tracten de mètodes que creen, modifiquen i 

eliminen pols i zeros de la funció de transferència. 
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8.2.1. Mètodes “move” 

El primer grup que es pot observar, el grup que comença amb el verb anglès move, es tracta 

de mètodes que permeten canviar de lloc un pol o un zero de la funció de transferència cap 

a un altre lloc diferent.  

Aquest mètode disposa de 3 paràmetres d’entrada diferents: dos objectes del tipus 

Flangan.Complex i una variable del tipus double.  

El primer objecte Flanagan.Complex representa el pol o zero a canviar de valor o posició. El 

segon objecte del mateix tipus, representa la nova posició (o nou valor) on s’ha de col·locar 

el pol o zero. 

Per fer-ho, l’algorisme que es segueix, per passos, és el que es pot trobar a l’annex, apartat 

D.1. 

Degut a la inexactitud dels càlculs matemàtics de JAVA, quan es calculen les arrels de les 

equacions (ja siguin del numerador o denominador), s’obtenen valors d’arrels amb errors 

decimals que es mouen, aproximadament, en valors de entre el vuitè decimal. Aquest fet pot 

provocar que l’arrel introduïda com a paràmetre d’entrada, no coincideixi exactament amb 

cap arrel que JAVA hagi calculat i per tant, no trobi l’arrel a canviar de valor. 

Per aquesta raó, s’ha introduït un tercer paràmetre d’entrada, de tipus double que serveix 

per indicar el marge d’error absolut que hi pot haver entre l’arrel indicada com a paràmetre 

d’entrada i les arrels calculades per Java.  

Una altre característica que té en compte en aquests mètodes, és que en els sistemes que 

es treballa, si existeix una arrel complexa, existirà també la seva arrel complexa conjugada. 

Per tant, en cas que l’arrel que s’intenti canviar sigui una arrel complexa conjugada el 

mètode realitzarà els mateixos passos, tot buscant l’arrel indicada i seguidament la seva 

arrel conjugada. Pas seguit es crearà el nou vector d’arrels substituint aquestes dos arrels 

per la indicada i la seva complexa conjugada. 

8.2.2. Mètodes “delete” 

Tal i com indica el seu nom, els mètodes “delete” eliminen l’arrel indicada com paràmetre 

d’entrada, podent esser aquesta un pol o un zero.  

Aquest mètode, disposa d’un o dos paràmetres d’entrada: un de tipus Complex i un segon 

(optatiu) de tipus de double. Semblant als mètodes “move”, el primer paràmetre d’entrada 

serveix per indicar l’arrel que es vol eliminar del sistema i, el segon paràmetre el marge 

d’error absolut que hi pot haver entre els valors de les arrels calculades per Java i el valor 
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d’arrel indicat com a paràmetre d’entrada (que en cas de no ser indicat, s’operarà fent servir 

l’objecte ACCURACY). 

Les operacions que realitzen aquests mètodes, es poden trobar a l’annex, apartat D.2. 

Igual que en “move” encara de que es desitgi eliminar una arrel complexa, aquest mètode té 

en compte que existirà la seva complexa conjugada i també la buscarà per eliminar-la. 

8.2.3. Mètodes “new” 

En últim lloc, es troba el mètode “new”. Com es pot deduir, aquest mètode permet introduir 

una arrel al sistema, tant en el numerador (un pol) com en el denominador (un zero). 

En aquest mètode, no és necessari el paràmetre per definir l’error màxim absolut degut a 

que l’arrel introduïda al sistema, s’afegirà amb un valor exacte. Aquest fet no elimina que 

posteriorment quan Java calculi les arrels d’aquest sistema, obtingui una arrel amb un valor 

aproximat (no exacte) que el introduït.  

El passos que realitza aquest mètode per complir el seu objectiu es troben a l’annex, apartat 

D.3. 

8.3. Mètodes de definició d’elements propis de la CTF 

Com ja s’ha comentat, la classe CTF ha d’implementar els mètodes abstractes de la classe 

TF. Els primers mètodes abstractes que tenia la classe TF són els de definició d’elements de 

l’estructura de la classe. 

En primer lloc es disposa del mètode resetSingularRoot. Quan es fa la crida d’aquest 

mètode, la classe automàticament estableix que l’objecte singularRoot sigui el que ha de ser 

per defecte al representar CTF una funció de transferència en temps continu. Traduït a codi: 

this.singularRoot = this.CTFSINGULARROOT; 

El segon mètode que es pot observar a la llista es tracta de la funció setDelay. Com indica el 

seu nom, aquesta funció estableix el valor del retard de la TF. 

El tercer mètode de la llista, el mètode resetCharLatex estableix la lletra d’esriptura per 

defecte de la classe. En el cas del temps continu, a lletra a representar es tracta de la lletra 

“s”. 
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El quart mètode de la llista, anomenat delayToString es tracta d’un mètode que retorna un 

String que és la representació en LaTeX a imprimir en pantalla del retard del sistema. 

Aquest mètode és utilitzat internament pels mètodes d’escriptura en LaTeX. 

Finalment, en últim lloc, es troben els mètodes getCalculatedDelay. Aquest mètodes són 

utilitzats internament pel mètode eval i retornen l’efecte del retard sobre l’avaluació del 

sistema per a un valor. Tant poden retornar el resultat en un complex com en un double. 

8.4. Mètodes de definició d’elements propis de la DTF 

Idènticament al cas de la classe CTF, la classe DTF també ha d’implementar els mateixos 

mètodes abstractes. 

Pel que fa a la classe DTF, implementa dos mètodes més. Es tracten dels mètodes 

getSamplePeriod i setSamplePerdiod que com diuen els seus noms, serveixen per obtenir el 

valor del període de mostreig actual que hi ha o modificar el seu valor per un de nou. 
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9. Funcions de transferència definides 

9.1. Mètodes abstractes per obtenció de funcions de 

transferència bàsiques 

Existeixen una sèrie de mètodes per a la obtenció de les funcions més utilitzades. Es tracta 

de mètodes abstractes1 que retornen un objecte de la classe TF que representa cadascuna 

d’aquestes funcions i que es descriu de forma definida en les seves respectives classes 

derivades. És a dir, en la classe que representa funcions de transferència en temps continu, 

aquests mètodes retornaran un objecte TF que representarà la funció descrita transformada 

a Laplace. Les funcions que es poden obtenir a partir d’aquests mètodes (que en aquest cas 

son representades en el pla temporal) són:  

Funció Delta Dirac 

Funció graó (o Heaviside) 

Funció rampa 

Funció sinus 

Funció cosinus 

Per fer més flexible l’obtenció d’aquestes funcions, aquests mètodes disposen de 

paràmetres d’entrada per tal de definir els guanys, retard i/o freqüències d’aquestes 

funcions2. 

A més a més, també es disposa d’un mètode estàtic per a la obtenció d’un objecte TF que 

representa una funció identitat. 

 

                                                 

 

 

1 Els mètodes abstractes són mètodes que s’implementen utilitzant codis diferents en cada una de les 

seves classes derivades, tot donant un resultat que representa una mateixa cosa. 

2 Per a més informació sobre aquests elements vegeu [10]. 
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9.2. Funcions bàsiques en temps continu (CTF) 

Com s’ha comentat a l’apartat inroductori anterior la classe TF conté un seguit de mètodes 

abstractes que han de retornar funcions de transferència molt utilitzades. La classe CTF 

implementa aquests mètodes per tal d’obtenir funcions de transferència en temps continu 

transformades a Laplace.  

Tots aquests mètodes retornen un objecte de la classe CTF que representa la funció que 

indica el seu nom. 

9.2.1. Funció diracDelta 

Com es pot deduir pel seu nom, aquest mètode retorna un objecte de la classe CTF que 

representa la transformada de Laplace de la funció delta de Dirac. Es pot observar més bé la 

creació d’aquest element i la seva representació interna a partir de la següent explicació, tot 

tenint en compte, que la representació interna de la CTF és la representació de la funció 

transformada a Laplace: 

Mètode:            diracDelta(g, d); 

Funció temporal:   
																					

0																						
 

Funció a Laplace:               	 

En primer lloc es pot observar el mètode amb els seus respectius paràmetres d’entrada que 

representen el guany i el retard de la funció que representen. 

En segon lloc es pot veure una representació de la funció en el pla temporal de la delta de 

Dirac, poden observar a quin lloc estan situats els elements que s’entren com a paràmetres 

d’entrada del mètode. 

En tercer lloc hi ha la funció temporal transformada a la Laplace on també s’hi poden 

observar els elements que s’entren com a paràmetres d’entrada del mètode. 

Com es pot observar, el retard de la funció de transferència (d) és definit d’una forma, però 

com es veurà més endavant, en certs mètodes com el mètode eval, que serveix per avaluar 

la funció de transferència per un cert valor, el retard passa a tractar-se com es veu a la 

funció, tant en aquest cas, com en els que segueixen. 
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9.2.2. Funció Heaviside 

Aquest mètode retorna un objecte de la classe CTF que representa la transformada de 

Laplace de la funció grao o heaviside: 

Constructor:           heaviside(g, d); 

Funció temporal:   
0																						
																					  

Funció a Laplace:               	 

 

9.2.3. Funció ramp 

Aquest mètode retorna un objecte de la classe CTF que representa la transformada de 

Laplace de la funció rampa: 

Constructor:           ramp(g, d); 

Funció temporal:   
											0																											

																					  

Funció a Laplace:        	 

 

9.2.4. Funció sin 

Aquest mètode retorna un objecte de la classe CTF que representa la transformada de 

Laplace de la funció sinus: 

Constructor:           sin(f, g, d); 

Funció temporal:   
											0																																									

																					  

Funció a Laplace:        	 

 

Tant en aquest cas, com en el cas de la funció cosinus s’ha de tenir en compte que la “f” és 

la freqüència en rad/s. 
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9.2.5. Funció cos 

Aquest mètode retorna un objecte de la classe CTF que representa la transformada de 

Laplace de la funció cosinus: 

Constructor:           cos(f, g, d); 

Funció temporal:   
											0																																									

																					  

Funció a Laplace:        	 

 

9.2.6. Funció identity 

Aquest mètode retorna un objecte de la classe CTF que representa la funció identitat: 

Constructor:           identity(); 

Funció a Laplace:        	 

9.3. Funcions bàsiques en temps discret (DTF) 

9.3.1. Funció diracDelta 

El mètode diracDelta retorna un objecte de la classe DTF que representa la transformada Z 

de la funció delta de Dirac. Es pot observar més bé la creació d’aquest element i la seva 

representació interna a partir de la següent explicació, tot tenint en compte, que la 

representació interna de la DTF és la representació de la funció transformada Z: 

Mètode:            diracDelta(g, d); 

Funció temporal:   
																					

0																						
 

Funció a Z:                	 

En primer lloc es pot observar el mètode amb els seus respectius paràmetres d’entrada que 

representen el guany i el retard de la funció que representen. 
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En segon lloc es pot veure una representació de la funció en el pla temporal de la delta de 

Dirac, poden observar a quin lloc estan situats els elements que s’entren com a paràmetres 

d’entrada del mètode. 

En tercer lloc hi ha la funció temporal transformada a Z on també s’hi poden observar els 

elements que s’entren com a paràmetres d’entrada del mètode. 

9.3.2. Funció Heaviside 

Constructor:           heaviside(g, d); 

Funció temporal:   
0																						
																					  

Funció a Z:                
	 	

	 

 

9.3.3. Funció ramp 

Constructor:           ramp(g, d); 

Funció temporal:   
											0																														

																					  

Funció a Z:         	 

 

9.3.4. Funció sin 

Constructor:           sin(f, g, d); 

Funció temporal:   
											0																																														

																					  

Funció a Z:         
	

	 	
	 

 

Tant en aquest cas, com en el cas de la funció cosinus s’ha de tenir en compte que la “f” és 

la freqüència en rad/s. 
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9.3.5. Funció cos 

Constructor:           cos(f, g, d); 

Funció temporal:   
											0																																															

																					  

Funció a Z:         
	

	 	
	 

 

9.3.6. Funció identity 

Constructor:           identity(); 

Funció a Z:         	 
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10. Sistemes formats per funcions de transferència 

10.1. Mètodes de càlcul de sistemes amb varies funcions de 

transferència 

Els mètodes de càlcul de sistemes amb varies funcions de transferència es tracta de 

mètodes que serveixen per obtenir funcions de transferència de sistemes composats per 

varis elements modelats també per funcions de transferència. Per entendre millor el que 

s’intenta explicar, s’entrarà més en detall en el següent apartats. 

Els mètodes s’implementen de la mateixa forma en temps continu que en temps discret. 

L’única diferencia que es pot observar és que en el tractament dels retards. Amb la qual 

cosa, seran explicats fent servir els exemples d’únicament un temps. 

10.1.1. Mètode getSeries 

Aquest mètode serveix per calcular la funció de transferència resultant d’un sistema format 

per dos elements connectats en sèrie. Aquests dos elements també són modelats a partir de 

funcions de transferència. 

Per posar un exemple entenedor, si es tingués un sistema format per una dos elements 

connectats en sèrie com els següents i que són modelats per una funció de transferència, 

aquests mètodes permetrien calcular la funció de transferència que modela aquest sistema 

sencer: 

 

Fig. 10.2. Sistema en sèrie. 

 

En aquest cas els mètodes es farien servir per calcular el següent resultat: 

Funció de transferència:   

	
2

1 1
2

2 2 1
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Aquests mètodes es tracten d’uns mètodes propis de la classe CTF. Es a dir, la classe TF 

no pot fer-ne la crida. 

Per exemplificar el cas del mètode getSeries si es disposés de dos objectes de la classe 

CTF, suposem “CTF1” i “CTF2”, si es realitzés la crida CTF1.getSeries(CTF2) aquest 

mètode retornaria un objecte CTF nou que representaria el càlcul del sistema sèrie format 

per “CTF1” i “CTF2”. 

Un altre fet que cal anomenar, és que aquest mètode permet calcular sistemes en sèrie 

formats per sistemes que tinguin retards diferents, es a dir, que si en el cas anterior “CTF1” i 

la “CTF2” tinguessin valors de retard diferents, els càlculs es podrien realitzar igualment. 

Els passos que realitza aquest mètode per obtenir aquest resultat es poden trobar a l’annex, 

apartat D.4. 

10.1.2. Mètode getPositiveParallel 

El mètode getPositiveParallel realitza el càlcul de la funció de transferència que forma un 

sistema format per dos elements connectats en paral·lel on la seva senyal resultant és 

sumada. 

Com en el cas anterior, per exemplificar el que s’està explicant, seria un sistema com el 

següent: 

 

Fig. 10.4. Sistema en paral·lel positiu. 

 

Com es pot observar son dos sistemes connectats en paral·lel on la seva senyal resultant és 

sumada al final del sistema.  

Com en el cas anterior, el mètode getPositiveParallel calcula la funció de transferència del 

sistema, que en aquest cas seria el següent resultat: 



Pàg. 42  Memòria 

 

 

Funció de transferència (exemple numèric): 

Tot seguit es mostra un exemple numèric dels càlculs que realitza la funció internament:   

	
1
1

2
1

1 2 1
1 1

 

 

	
1 2 1
1 1

2 4 3
2 2 1

 

 

Aquest mètode únicament pot realitzar el càlcul en el cas de que els retards de les funcions 

de transferència connectades en paral·lel, a l’exemple anterior “CTF1” i “CTF2”, disposin 

d’un retard (delay) igual. El valor de retard del sistema resultant serà també de mateix valor. 

Els passos que realitza aquest mètode per obtenir aquest resultat es poden trobar a l’annex, 

apartat D.5. 

10.1.3. Mètodes getNegativeParallel 

Aquest mètode està format també per una connexió en paral·lel, però en aquest cas, les 

senyals resultants es resten: 

 

Fig. 10.6. Sistema en connectat en paral·lel negatiu. 

 

Funció de transferència (exemple numèric):   

Tot seguit es mostra un exemple numèric dels càlculs que realitza la funció internament:   
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1
1

2
1

1 2 1
1 1

 

 

	
1 2 1
1 1

2 1
2 2 1

 

Igual que la connexió en paral·lel positiu, per realitzar es càlculs les duos funcions de 

transferència connectades han de tenir el mateix retard. 

Aquesta funció realitza els mateixos passos que la funció getPositiveParallel per tal d’obtenir 

el resultat, tot modificant un únic pas, que enlloc de sumar els objectes Polynomial, els resta. 

10.1.4. Mètode getPositiveFeedback 

Pel que fa al mètode getPositiveFeedback es tracta d’un mètode que, donades dos funcions 

de transferència, calcula el sistema de realimentació resultant d’aquests dos. El sistema està 

format de la següent forma:  

 

Fig. 10.7. Sistema realimentat positivament. 

 

Funció de transferència:   

2
1

1
1
		 

	
1 1

1 1 1 2
 



Pàg. 44  Memòria 

 

 

Aquest mètode no té en compte els retards dels sistemes indicats com a paràmetres 

d’entrada. En cas de que els sistemes d’entrada tinguin un retard, aquest mètode retornarà 

un missatge indicant que no es tindran en compte.   

10.1.5. Mètode getNegativeFeedback 

El mètode getNegativeFeedback realitza el mateix que el mètode del cas anterior, però amb 

realimentació negativa: 

 

Fig. 10.8. Sistema realimentat negativament. 

Funció de transferència:   

2
1

1
1
		 

	
1 1

1 1 1 2
 

Obtenint com a resultat el que es pot observar en els càlculs anteriors. 

Igual que en el mètode anterior, aquest mètode no té en compte els retards. 
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11. Verificació de l’estabilitat 

11.1. Mètodes de verificació de l’estabilitat 

La classe TF imposa també que les seves classes derivades han d’implementar els mètodes 

isStable() i isMarginallyStable(). Aquests mètodes, com es pot deduir, retornen un element 

booleà que indica si la funció de transferència és estable o no i si es marginalment estable o 

no. En cas de que cap dels dos mètodes retornin un false significa que la funció és 

inestable. 

11.2. Verificació de l’estabilitat a la classe CTF 

El primer mètode de la llista, el mètode isStable comprova una per una les arrels del 

denominador. Concretament verifica si la part real d’alguna d’aquesta arrels és positiva o 

igual a zero. En cas afirmatiu, retorna el valor de false indicant d’aquesta manera que no es 

tracta d’un sistema estable. 

Pel que fa al segon mètode de la llista, també verifica un per un els pols del sistema. Aquest 

mètode retorna true únicament si existeix alguna arrel amb part real igual a 0, multiplicitat 

igual a 1 i en cas d’existir més arrels, aquestes tenen la seva part real negativa. 

 

11.3. Verificació de l’estabilitat a la classe DTF 

El primer mètode de la llista, el mètode isStable comprova una per una les arrels del 

denominador. Verifica si el valor absolut d’alguna d’aquesta arrels és major o igual a 1. En 

cas afirmatiu, retorna el valor de false indicant d’aquesta manera que no es tracta d’un 

sistema estable. 

Pel que fa al segon mètode de la llista, també verifica un per un els pols del sistema. Aquest 

mètode retorna true únicament si existeix alguna arrel amb valor absolut igual a 1, 

multiplicitat igual a 1 i en cas d’existir altres arrels, aquestes tenen un valor absolut inferior a  
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12. Escriptura de les funcions de transferència a 

EJS 

Per tal de poder transmetre la representació interna de la TF a l’exterior i ser contemplada 

d’una forma fàcil per l’usuari, existeixen un seguit de mètodes que permeten representar, en 

un tipus de text llegible per l’usuari, la funció de transferència. 

Per aconseguir aquest objectiu, s’ha fet ús del sistema de composició de text “LaTeX”. 

12.1. LaTeX 

El LaTeX és un sistema de composició de texts que està format per ordres construïdes amb 

TeX. El sistema de tipografia TeX, es tracta d’un sistema especialment dissenyat per tal de 

composar formules matemàtiques complexes. L’avantatge que disposa LaTeX respecte Tex 

és que disposa de d’estils definits expressament per documents, llibres, transparències, etc. 

Actualment, és considerat una de les millor formes per representar fórmules matemàtiques 

complexes. 

La manera en que LaTeX interpreta el format que ha de tenir el document és a partir 

d’etiquetes que indiquen com LaTeX ha de representar cada part1. 

12.2. Característiques dels mètodes d’escriptura 

Depenent de si s’està treballant en temps continu o en temps discret, la representació de la 

funció de transferència haurà de tenir un tipus de lletra com a variable o una altre. En el cas 

del temps discret (la classe DTF) la variable a representar serà la lletra “z”. En el cas del 

temps continu transformat a Laplace (la classe CTF) la lletrà serà la “s”. I en últim lloc, per 

representar la TF s’utilitzarà la lletra “p”. 

Aquest fet indicaria que aquest mètode es podria tractar d’un mètode abstracte que cal 

definir en les seves respectives classes. La qüestió, és que s’estaia repetint línies de codi i 

per tant s’ha triat una solució alternativa. La solució per la que s’ha optat és la de permetre a 

                                                 

 

 

1 LaTeX Project. A document preparation system. [http://latex-project.org/, 04/06/2013] [5] 
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la classe TF modificar la variable a representar de les funcions de transferència i en el 

moment d’inicialitzar ena DTF o CTF s’estableix quina ha de ser la lletra e representar. 

Per permetre modificar la lletra variable a representar la classe TF disposa d’un String intern 

(anometat “charLatex”) que representa la lletra variable. Aquest element és modificable per 

les classes que derivin de TF (és a dir, es tracta d’un element Protected) Per tant, en el 

moment de fer una instància al constructor de les classes derivades, aquestes modificaran 

aquest String definint-lo segons la classe que són. 

A més, s’ha creat un seguit de mètodes que permeten a l’usuari canviar de lletra que es 

representa de forma externa, podent recuperar la lletra “estàndard” de la classe mitjançant 

un String static anomenat “TFCHARACTER” 

Un altre punt a remarcar és que es disposa d’un mètode abstracte que retorna un String que 

és la representació del retard segons si la funció de transferència es troba en temps continu 

o en temps discret. 

L’últim detall a veure, és que existeixen els mateixos mètodes per la escriptura de la funció 2 

vegades: la primera sense paràmetres d’entrada i la segons amb dos Strings d’entrada. 

La primera funció retorna la funció de transferència tal qual: 

toFactoredForm()  ->      
, , , ,

 

La segona, retorna la funció de transferència amb l’escriptura inicial dels Strings que se’ls 

dóna com a paràmetres que representen els “noms” de la funció de transferència: 

toFactoredForm(“G”,”P”)    ->    
, , , ,

 

12.3. Representació factoritzada 

La primera representació es tracta de la representació factoritzada donada pel mètode 

toFactoredForm(). Aquesta representació mostra la funció podent distingir varis elements: 

numerador factoritzat, denominador factoritzat, guany i retard. 

Una característica d’aquesta representació és que s’observen els pols i els zeros de la 

funció de transferència de forma fàcil. Un exemple a observar aleatori és el següent on es 

pot observar una funció de transferència escrita en LaTeX de forma factoritzada: 

     
, , , ,
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Per realitzar aquesta representació, els passos que segueix aquest mètode es poden trobar 

a l’annex, apartat D.6. 

12.4. Representació polinòmica 

La segona representació es tracta de la representació polinòmica donada pel mètode 

toPolynomialForm(). Aquesta representació mostra la funció podent distingir varis elements: 

polinomi numerador, polinomi denominador, guany i retard. 

Un exemple a observar aleatori és el següent on es pot observar una funció de transferència 

escrita en LaTeX de forma factoritzada: 

1
3,00 3,17

 

 

Per realitzar aquesta representació, els passos que segueix aquest mètode es poden trobar 

a l’annex, apartat D.7. 

12.5. Representació factoritzada amb multiplicitat 

La última representació es tracta de la representació factoritzada, però en aquest cas enlloc 

de repetir les arrels del numerador o denominador que són iguals, s’indica que n’hi ha més 

d’una a partir de l’exponent que indica la multiplicitat d’aquesta arrel. Aquesta representació 

ve donada pel mètode toFactoredForm().  

Un exemple a observar aleatori és el següent on es pot observar una funció de transferència 

escrita en LaTeX de forma factoritzada: 

, , , ,
    

Per realitzar aquesta representació, els passos que segueix aquest mètode es poden trobar 

a l’annex, apartat D.8. 
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13. Mètodes d’avaluació de valors 

El mètodes “eval” serveixen per avaluar la funció de transferència substituint la variable de la 

funció per a un o varis valors donats com a paràmetres d’entrada. 

Aquests mètodes també es tracten de mètodes abstractes degut a que els retards dels 

sistemes no es tracten de la mateixa forma en temps continu (transformat a la Laplace) que 

en temps discret (transformat a Z). 

Es disposa de diferents combinacions del mètodes “eval” amb diferents tipus de paràmetres 

d’entrada.  

El primer de tots, format per un objecte de la classe Complex com a paràmetre d’entrada 

retorna un objecte de la classe Complex que representa el valor que s’obté de substituir el 

valor complex que s’ha indicat com a paràmetre a l’entrada dins la funció de transferència. 

El segon mètode, demana una referència de vector d’objectes de la classe Complex. Aquest 

mètode avaluarà la funció de transferència valor a valor que hi hagi en el vector de Complex 

i retornarà també un vector de la mateixa dimensió format per objectes de la classe Complex 

que representarà el valor obtingut. 

El tercer mètode demana un tipus double com a paràmetre d’entrada. Igual que els mètodes 

descrits anteriorment, aquest mètode avalua la funció de transferència substituint la variable 

d’aquest pel valor d’entrada indicat. Aquest mètode retorna un tipus double que representa 

el valor obtingut. 

El quart i últim mètode, demana una referència d’un vector de tipus double. El que fa el 

mètode és avaluar la funció de transferència valor a valor que hi ha dins el vector de double i 

finalment retorna un vector, també de tipus double, que representa la solució d’aquestes 

avaluacions. 

L’esquema que representa el funcionament d’aquest mètode es pot trobar a l’annex, apartat 

D.9. 

Finalment es troben uns mètodes (getCalculatedDelay) que serveixen per calcular l’efecte 

del retard del sistema sobre el resultat, podent obtenir aquet valor com a un double o com a 

un Complex. Es tracta d’un mètode abstracte degut a que el retard s’ha de tractar d’una 

forma diferent en temps continu que en temps discret. 

Donada una funció de transferència definida en temps continu transformat a Laplace com la 

següent: 
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Funció a Laplace:        2 	 

Representació interna:      
num = s 

          den = s2 + 2s + 4 
          gain = 2 
          delay = 0 

Si es fes una crida al mètode eval(4) el mètode retornaria com a resultat l’avaluació de la 

funció de transferència per aquest mètode: 

4 2
4

4 2 4 4
0,2857 

Es podria definir matemàticament el mètode eval de la següent manera: 

eval(s) = F(s) 

On “s” és el paràmetre d’entrada del mètode, que pot ser tant un tipus double com un 

Objecte Complex, i que representa el valor pel qual ha de ser avaluada la funció de 

transferència. 

També a l’existir la possibilitat de donar un vector de objectes tipus Complex o tipus double 

com a paràmetre d’entrada, en el cas indicat serà retornat un vector amb objectes del mateix 

tipus amb els resultats ordenats. Per tant, fer la crida eval( {2 ; 3 ; 4} ) és realitzar els càlculs 

de F(2), F(3), F(4) i es retornarà un vector amb els resultats, que en el cas de la funció de 

transferència anterior seria un vector de double amb valors {0,4000 ; 0,3333 ; 0,2857}. 

Retornant les solucions en el mateix ordre que els valors d’entrada a avaluar. 
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14. Coeficients de posició, velocitat i acceleració. 

14.1. Mètodes d’obtenció de coeficient de posició, velocitat i 

acceleració. 

La classe TF també té la possibilitat de retornar les constants de posició, velocitat i 

acceleració de les funcions de transferència que representen.  

Aquests mètodes, que s’anomenen respectivament getKp, getKv i getKa, retornen un tipus 

double que té la possibilitat de tenir el valor de 0 i infinit. 

Aquests mètodes, per obtenir aquests valors, realitzen els passos descrits a l’annex, apartat 

D.10, 11 i 12. 
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15. Resposta freqüencial 

15.1. Mètodes abstractes de resposta freqüencial 

Aquests mètodes, definits també com a mètodes abstractes degut a que les seves classes 

derivades haurien de realitzar aquests càlculs, es tracten de mètodes que serveixen pel 

càlcul de valors de la resposta freqüencial. Gràcies a ells, existeix la possibilitat de calcular la 

resposta freqüencial, la resposta freqüencial obtinguda en decibels i la fase de la resposta 

freqüencial en graus i radiants.  

Aquests mètodes disposen d’un paràmetre d’entrada del tipus double per tal d’indicar la 

freqüència per la qual ha de ser avaluada la funció de transferència. Tanmateix existeix la 

possibilitat d’introduir una referència de vectors del tipus double amb la qual cosa, es 

retornarà un vector resultat, que serà l’avaluació, un per un i en el mateix ordre, de les 

freqüències introduïdes dins la funció de transferència. 

15.2. Implementació dels mètodes de càlcul de la resposta 

freqüencial 

Les classes CTF i DTF també han d’implementar mètodes de càlcul de diferents elements 

de la resposta freqüencial. 

Com es pot observar a partir del diagrama UML, existeixen mètodes per obtenir diferents 

elements de la resposta freqüencial però que s’han d’implementar de diferents formes 

depenent de si es tracta de temps continu o temps discret.  

15.2.1. Diferències d’implementació segons el temps 

Cal tenir en compte que existeixen diferències entre el temps continu i els temps discret. 

Pel que fa al temps continu, per avaluar una freqüència “”, es crea un element complexa 

amb la següent forma contenint la freqüència a avaluar: 

Complex = 0 + j 

I tot seguit, s’avalua a funció de transferència amb aquest valor. 

F(j) 
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Pel que fa al temps discret, donada la mateixa freqüència “w”, l’element complexa a avaluar 

es tracta de: 

Complex   =   ej   =   cos() + j sin() 

I com en el cas anterior s’avalua la funció de transferència per aquest valor complexe: 

F( ej) 

15.2.2. Mètodes frequencyResponse 

Aquest mètode retorna el valor de la resposta freqüencial calculada a partir de la freqüència 

indicada com a paràmetre d’entrada. El paràmetre d’entrada, que pot ser un tipus o vector 

de tipus double i representa el valor de la freqüència per la qual es vol obtenir la resposta 

freqüencial.  

Com en tots els casos anteriorment esmentats, en cas d’introduir un vector de freqüències 

com a paràmetre d’entrada, s’obtindrà un vector resposta de tots els valors introduïts. 

Per a calcular la resposta freqüencial, els passos que es realitzen internament estan descrits 

a l’annex, apartat D.13: 

Vist de forma matemàtica ve a ser el mateix que fer F(0 + j·) on ““ és el paràmetre 

d’entrada indicat que representa la freqüència per la qual s’ha de calcular la resposta 

freqüencial. 

15.2.3. Mètodes dBFrequencyResponse 

El mètode dBFrequencyResponse retorna el valor de la resposta freqüencial en decibels. 

Per fer-ho, s’aprofita el mètode frequencyResponse per calcular la resposta freqüencial i tot 

seguit es passa aquest valor a dB. Els passos que segueix el codi són els descrits a l’annex, 

apartat D.14. 

La dada retornada és de tipus double. 

15.2.4. Mètodes phaseFrequencyResponse 

Aquest mètodes retornen la fase de la resposta freqüencial en radiants. Per fer-ho aquest 

mètode segueix els passos descrits a l’annex, apartat D. 15. 

Es recorda que, com els altres mètodes és possible introduir un vector de freqüències i serà 

retornat un vector d’angles solució.  
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15.2.5. Mètodes degreePhaseFrequencyResponse 

Aquests mètodes realitzen els mateixos passos que l’anterior, però en aquest cas, retornant 

la fase en graus. 
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16. Transformacions 

Existeixen un seguit de mètodes que permeten aplicar transformades a les funcions de 

transferència per poder passar d’un tipus de representació a una altre. 

Aquests mètodes es tracten de mètodes propis de cada classe CTF i DTF (és a dir, la classe 

TF no els conté) degut a que son operacions que només es poden realitzar per passar d’una 

transformada a una altre. 

També s’explicarà un mètode utilitzat per descompondre en fraccions simples les funcions 

de transferència, que per tant, es tracta d’una part important per transformar les funcions de 

transferència i poder obtenir també funcions temporals. 

16.1. Descomposició en fraccions simples 

S’ha implementat un codi que permet obtenir una matriu de dades que conté els elements 

necessaris per obtenir una descomposició en fraccions simples de la funció de transferència. 

Aquest mètode, pot ser utilitzar com a pas previ dins varis mètodes, com ara, els mètodes 

per obtenir la resposta temporal. 

Per explicar més detalladament els passos que es segueixen en aquest mètode, es 

realitzarà un exemple, de forma matemàtica, amb la següent funció de transferència en 

temps continu transformat a Laplace: 

1
2

				 

	
1
1

							→ 					 	 1,					 0 

El mètode que es crida retorna una matriu de 4 files i tantes columnes com pols hi hagi, on 

hi guarda: 

- Fila 0: Els pols de la sortida. 

- Fila 1: El nombre de vegades que el pol de la fila 0 a la mateixa columna, ha 

aparegut des de la columna 0 a la columna actual. Es a dir, es tracta d’un element 

que indica el nombre de vegades que aquest pol s’ha trobat anteriorment respecte 

aquesta posició.  
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- Fila 2: El nombre de vegades que el pol de la fila 0 a la mateixa columna apareix a 

tota la fila 0. En altres paraules, aquest nombre representa la multiplicitat del pol 

d’aquesta posició en tota la funció de transferència. 

- Fila 3: Els coeficients obtinguts del càlcul per descompondre en fraccions simples 

fent servir el mètode dels residus: 

1 

1 1 

1 2 

 

En el cas de l’exemple la matriu que es retornaria seria: 

0 	 0, 1, 1  

1 	 1, 1, 2  

2 	 1, 2, 2  

3 	 1, 1, 2  

On aquestes dades s’interpretarien de la següent forma: 

	
1
1

1 1
1

2
1

 

Es pot veure un exemple pràctic a l’annex, apartat E.2. 

16.2. Transformada bilineal 

La creació d’aquest mètode ha estat principalment implementada per ser utilitzada en el 

mètode de representació del diagrama de Bode. El seu ús permet passar de la 

Transformada Z a la transformada bilineal i trobar els punts de freqüència a on representar 

el diagrama de Bode. 

També cal comentar que per realitzar les operacions d’aquest mètodes, s’han aprofitat els 

mètodes creats per obtenir funcions de transferències de varis sistemes, degut a que les 
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operacions matemàtiques que es realitzen son semblants a les que s’han de realitzar per fer 

la transformada bilineal. 

Per fer la transformació bilineal d’una funció de transferència transformada en z únicament 

cal substituir la variable z per: 

1 2

1 2

					→ 				 				→ 				
1 2

1 2

 

Essent T el període de mostratge i  la nova variable. 

Observant, es pot considerar aquesta equació com a una funció de transferència amb 

numerador i denominador, on  és la variable. Fent aquesta consideració, es poden aprofitar 

els mètodes d’obtenció de sistemes per realitzar els càlculs de la funció de transferència 

resultant quan se substitueix la variable z per l’element indicat anteriorment. 

El mètode utilitzat per realitzar multiplicacions es tractaria del mètode getSeries i el mètode 

utilitzat per sumar, el mètode getPositiveParallel. I, per afegir elements amb valors concrets, 

únicament cal fer una crida al constructor CTF que donant-li un paràmetre d’entrada del 

tipus double et crea una CTF amb guany aquell de paràmetre. 

Per veure-ho més clarament, es realitzarà una exemplificació de la transformada bilineal 

sobre la següent funció de transferència i període de mostratge de 2 segons (T = 2): 

3 2
2 3

 

Primer de tot, aquest mètode crearia una CTF base, que tindria la següent forma: 

1 2

1 2

	
1
1

 

A partir d’aquesta base, anirà calculant el sistema resultant guardant cada pas en objectes 

de la classe CTF per ajuntar tots els resultats al final.  

Per calcular el numerador resultant, primer de tot realitzaria la operació de z elevat al 

quadrat. Degut a que és una multiplicació de “x” vegades de z, on “x” és el valor pel qual la 

variable z està elevat, el que es fa internament és cridat el mètode getSeries “x” vegades 

menys una sobre la base creada (fent servir un bucle for). Aquesta acció, retorna el valor 

resultant de multiplicar la base “x” vegades sobre ella mateixa. En el cas de l’exemple, a 

l’estar elevat al quadrat, s’ha de cridar el mètode una vegada: 
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1
1

1
1

1
1

	 . 	 

Tot seguit, per realitzar el càlcul de multiplicar per 3, el que es realitza és una construcció 

d’una CTF indicant com a paràmetre d’entrada únicament el guany (new CTF(guany)) i es 

crida també el mètode getSeries sobre el resultat anteriorment obtingut: 

	 . 	 3 3
1
1

1
1

3 	 

I, finalment, per sumar els elements entre sí, només cal cridar el mètode getPositiveParallel 

sobre tots els resultats obtinguts. En el cas de tractar-se de valors fixes, com el 2 final a 

sumar en el numerador, únicament cal crear una CTF amb paràmetre d’entrada aquest valor 

estàtic i sumar-lo cridant el mètode getPositiveParallel: 

. 	 2
3
1

1
1

1
1

2
1

3 2	 

Obtenint de resultat final aquestes equacions com a numerador i denominador 

(respectivament): 

.
3
1

1
1

1
1

2
1
					 . 	

1
1

1
1

2
1

1
1

3
1
																		 

Una vegada realitzats els càlculs per separat del numerador i el denominador, es realitza la 

divisió entre aquest dos elements, que ve a ser el mateix que multiplicar el numerador de la 

CTFnum pel denominador de la CTFden i col·locar-lo com a numerador de la CTF que serà 

el resultat. I multiplicar en denominador de la CTFnum amb el numerador de la CTFden i 

col·locar-lo com a denominador resultant: 

3
1

1
1

1
1

2
1
/
1
1

1
1

2
1

1
1

3
1
	  

I, com a últim pas, es fa una crida al mètode reduce per eliminar els elements comuns de la 

CTF i simplificar el seu contingut, obtenint com a resultat: 

2,5 2,5
2 3

 

Es pot veure aquest exemple de forma pràctica a l’annex, apartat E.3. 
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16.3. Antitransformada bilineal 

Per realitzar l’antitransformada bilineal, es realitzen els mateixos passos que en la 

transformada bilineal però, en aquest cas, se substitueix la variable  de la funció de 

transferència (en aquest cas  per: 

2 1
1
 

I s’obté com a objecte retornat una DTF. 

Si s’utilitzés la funció de transferència resultant de l’apartat anterior: 

2,5 2,5
2 3

 

I s’apliqués la antitransformada bilineal, s’obtindria la funció inicial: 

3 2
2 3

 

Es pot comprovar en l’exemple de l’annex, apartat E.4 
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17. Diagrama de Bode 

17.1. Implementació dels mètodes de càlcul del diagrama de 

Bode 

Les classes CTF i DTF també disposen d’un mètode que té per finalitat fer una 

representació del diagrama de Bode dins EJS. 

Per a realitzar aquesta tasca, aquests mètodes es basen en varis passos: 

- (En cas de que l’usuari no indiqui les freqüències) el mètode calcula valors de 

freqüències a on poder avaluar posteriorment els punts a representar.  

- Per les freqüències donades, es calcula el guany en dB en aquells punts. 

- Per les freqüències donades, es calcula la fase en aquells punts. 

Cal remarcar que el mètode de la classe DTF disposa d’un pas anterior a tots que es tracta 

de la transformació bilineal de l’objecte que, una vegada realitzat, passa a fer els passos 

indicats anteriorment. 

Realitzats aquest passos, el mètode bode retorna una matriu de 3 files i nombre de 

columnes determinat per la quantitat de valors de freqüència dels que es disposa per fer la 

representació del diagrama. La primera fila d’aquest vector, conté els valors de freqüències 

que es representaran a l’eix d’ordenades. La segona fila del vector, conté els valors de 

guany en decibels que corresponen per la freqüències de la mateixa posició a la primera fila. 

I, finalment, a la tercera fila es disposa de les fases que hi ha en els mateixos valors de 

freqüència de la primera fila: 

	 3 	 . 	 	
… 												

				 			 …									
							 					 …						

 

En un diagrama de Bode, com el que es pot veure a la figura inferior, la primera fila de 

freqüències correspondria a l’eix d’ordenades dels dos diagrames w, la segona fila, la del 

guany, correspondria a l’eix d’abscisses del primer diagrama |G|db i finalment la tercera fila, 

que conté les fases, es representaria a l’eix d’abscisses del diagrama de la dreta Ph(G).  
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Fig. 17.2. Model d’eixos per representar diagrames de Bode. 

17.1.1. Mètode de càlcul del vector de freqüències a representar 

Per tal d’obtenir un representació gràfica acceptable del diagrama de Bode, és necessari 

saber quins valors de freqüències cal fer servir per realitzar els càlculs, degut a que aquests 

valors estaran representats sobre l’eix d’ordenades del diagrama.  

Aquest vector de valors, és introduïble per l’usuari i, en cas de no ser introduït per aquest, 

existeix un mètode que retorna un seguit de valors de freqüència. 

Aquest mètode tant pot ser utilitzat per representar el diagrama de Bode, com pel diagrama 

de Nyquist, Nichols, etc... 

Per a obtenir aquestes freqüències, aquest mètode: 

- (En cas de tractar-se d’un objecte DTF) realitza la transformada bilineal. 

- Obté les freqüències característiques de la funció de transferència. 

- Les ordena de menor a major. 

- Elimina els valors repetits. 

- Tot seguit calcula 100 punts equidistants al voltant d’aquestes freqüències 

característiques en un rang de 200 dècades, essent el punt central cada freqüència 

característica (50 punts a la dreta i 50 punts a l’esquerra). 

- I unifica tots aquest punts de forma ordenada. 

- (En cas de tractar-se d’un objecte DTF) es corregeix el decalat de freqüències 

introduït per la transformada bilineal. 

Es pot veure un exemple teòric i pràctic a l’annex, apartat E.5. 

17.1.2. Càlcul del guany en dB 

Quan ja es disposa d’un vector de freqüències, ja es pot realitzar el càlcul dels valors de 

guany que es representaran sobre l’eix d’abscisses del diagrama. 
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Per a realitzar aquesta tasca, senzillament es fa un crida al mètode dBFrequencyResponse 

donant-li com a paràmetre d’entrada aquest vector de freqüències del que es disposa. 

17.1.3. Càlcul de la fase en graus 

Obtinguts els valors de guany, tot seguit es calcula la fase per a cada valor de freqüència 

fent servir el mètode degreePhaseFrequencyResponse i donant-li també el vector de 

freqüències com a paràmetre d’entrada. Una vegada aquest mètode ha retornat els valors 

de la fase. Es fa la crida al mètode degCont. Aquest mètode, degut a que del mètode 

degreePhaseFrequencyResponse s’obté un vector de fases amb discontinuïtat als 180 

(únicament retorna valors compresos entre [-180º,180º]), retorna un nou vector de fase 

sense discontinuïtat. 

17.1.4. Passos extres a realitzar sobre la classe DTF 

Pel que fa al mètode Bode a la classe DTF, s’ha de realitzar un parell de passos més que en 

el mètode de la CTF que únicament influeixen en el càlcul del vector de freqüències del 

diagrama de Bode. 

El primer pas de tots a realitzar, es porta a terme just a l’inici del mètode i es tracta de fer la 

transformada bilineal de la funció de transferència per obtenir les freqüències sobre les quals 

avaluar les dades per obtenir el diagrama. Tot seguit, es fan els passos per obtenir el vector 

de freqüències.  

Feta la transformada, els passos per obtenir les freqüències i calculat el vector, finalment es 

realitza la correcció del decalat de freqüències introduït per la transformada bilineal. Per 

corregir-lo cal aplicar, sobre cada valor de freqüència, la següent formula: 

. 	
2
	

.
2

 

Mitjançant aquest vector de freqüències corregit, ja es disposa d’un vector de freqüències 

sobre el que treballa i ja es pot passar a la resta de passos del diagrama de Bode. 

17.2. Comparació amb un Bode de MatLab a la classe CTF i 

DTF. 

A l’apartat E.7 i E.8 de l’annex es poden veure comparacions de diagrames de Bode 

obtinguts amb EJS i MatLab. Com es pot comprovar, la representació dels diagrames de 

Bode són molt semblants tant en el EJS com en el MatLab, variant en un baix ordre el rang 

de freqüències represetades.  
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18. Diagrama de Bode asimptòtic 

El diagrama de Bode asimptòtic es tracta d’un element que únicament està implementat en 

temps continu transformat a Laplace, es a dir, dins la classe CTF. 

18.1. Implementació dels mètodes de càlcul del diagrama de 

Bode asimptòtic 

Les classes de la llibreria ELS també permeten obtenir valors per poder representar un Bode 

asimptòtic dins EJS fent servir els mètodes assymtoticBode. 

Els passos que realitzen aquest mètodes son: 

- Calcula el vector de punts de freqüències a representar sobre l’eix d’ordenades. 

- Calcula el guany inicial del diagrama de Bode (guany en contínua). 

- Calcula els guanys i fases, en els punts de freqüència determinats, tot tenint en 

compte el pendent, les dècades i el guany que hi ha des del punt anterior. 

Aquest mètode, retorna una matriu estructurada igual que en el cas del diagrama de Bode, 

per representar sobre un diagrama com l’anterior. 

18.1.1. Càlcul del vector de freqüències a representar 

En el cas del Bode asimptòtic, el vector de freqüències a representar està format per les 

freqüències característiques dels pols i zeros del sistema, en aquest cas però, a part 

d’eliminar els valors repetits, s’afegeixen punt més per cada freqüència característica i molt a 

prop d’aquesta i dos punts més al final; un a 100 dècades a la dreta del tot i un 100 dècades 

a l’esquerre del tot.  

Com s’ha comentat, s’afageix un punt de freqüència molt pròxim als punts existents. Això es 

així, degut a que si només existís un punt de freqüència les variacions de freqüència no es 

podrien observar en gràfics, ja que en un mateix punt del Bode asimptòtic, les fases varien. 

Es pot veure un exemple teòric i pràctic a l’annex, apartat E.6. 
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18.1.2. Càlcul del guany en dB 

El guany del diagrama de Bode asimptòtic es calcula en dos parts. 

La primera, es fa servir per calcular el guany en contínua. Per fer-ho, s’aplica el teorema del 

valor final a la funció de transferència i s’obté aquest valor de guany (que després s’ha de 

transformar en decibels). 

La segona part calcula els guanys a partir dels punts anteriors i el pendent. El primer valor 

de guany, el guany en contínua, és un valor ja conegut que s’ha calculat a la primera part del 

mètode. Aquest valor anirà des de l’inici del diagrama fins a la primera freqüència 

característica. A partir d’aquí, depenent de si la freqüència característica prové d’un pol o 

zero (simple o complexes conjugats) es van calculant els pendents i coneixent les dècades 

que hi ha entre els punts, es pot calcular els valors dels guanys a partir de la formula 

següent: 

| | 	 20 ; 

	 1 20 . 10 0 / 0 1 ; 

 

18.1.3. Càlcul de la fase en graus 

Pel càlcul de la fase, s’utilitzen unes operacions més senzilles. En aquest cas, únicament 

s’incrementa en els punts d’interès 90º per cada zero que existeixi en aquest punt i, es 

treuen 90º per cada pol que existeixi en el mateix punt d’interès.   

18.2. Exemple d’un diagrama de Bode asimptòtic 

A l’apartat E.9 de l’annex es pot veure exemples de diagrames de Bode asimptòtics 

comparat amb la funció de diagrama de Bode de EJS vist a l’apartat anterior del projecte 

(que s’ha comparat amb MatLab). 
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19. Diagrama de Nyquist 

Tant la classe CTF com la DTF disposen també de mètodes per poder representar dins 

l’EJS el diagrama de Nyquist. 

Per la realització d’aquest mètode, s’ha aprofitat que existeixen un seguit de mètodes que, 

mitjançant el seu ús, permeten fer la representació del diagrama de Nyquist. 

Els passos que realitza aquest mètode són: 

- (En cas de que l’usuari no indiqui els punts) Calcula el vector de punts de 

freqüències sobre els que representar el diagrama de Nyquist. Per obtenir aquest 

vector, s’aprofita el mètode explicat a l’apartat del mètode de Bode que es fa servir 

pel mateix propòsit. 

- Disposant d’un vector de punts, es calcula la resposta freqüencial (fent ús del 

mètode frequencyResponse) i es guarda aquestes dades en una matriu de tipus 

double on la primera fila es guarden els valors reals i a la segona els imaginaris de la 

resposta freqüencial. 

19.1. Comparació amb un Nyquist obtingut d’una CTF, DTF i 

MatLab 

Com en els apartats anteriors, s’ha realitzaràt una comparació d’un diagrama de Nyquist 

obtingut mitjançant MatLab i un diagrama de Nyquist d’una aplicació creada en EJS. 

Aquesta comparació es pot trobar a l’annex, apartat E.10 i 11. 

Es pot observar que el diagrama de Nyquist obtingut en l’aplicació EJS que fa servir la 

llibreria creada, dóna un resultat molt i molt semblant al obtingut a MatLab. La diferència 

rellevant que es pot observar es tracta de que en MatLab es representa la part simètrica i a 

l’aplicació EJS no (fet que podria esser corregit creant una aplicació EJS on es mostrés la 

part conjugada, però no és objecte d’aquest projecte). 
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20. Diagrama de Nichols 

Les classe CTF i DTF també tenen implementats mètodes per representar dins l’EJS el 

diagrama de Nyquist. 

Com en el cas del diagrama de Nyquist, s’han aprofitat mètodes existents que permeten fer 

la representació del diagrama de Nyquist. 

Els passos que realitza aquest mètode són: 

- (En cas de que l’usuari no indiqui els punts) Calcula el vector de punts de 

freqüències sobre els que representar el diagrama de Nyquist. Per obtenir aquest 

vector, s’aprofita el mètode explicat a l’apartat del mètode de Bode que es fa servir 

pel mateix propòsit. 

- Disposant del vector de punts, es calcula la resposta freqüencial en decibels (fent ús 

del mètode dbFrequencyResponse) i la fase en graus (amb el mètode 

degeePhaseFrequencyResponse) i es guarden aquestes dades en una matriu de 

tipus double on la primera fila es troben els graus de la resposta freqüecial i a la 

segona els guanys en decibels de la resposta freqüencial. 

20.1. Comparació amb un Nichols de MatLab a la classe CTF i 

DTF 

En aquest cas també s’ha realitzat la comparació del resultat obtingut entre un diagrama de 

Nichols fent servir una aplicació EJS i la llibreria creada i un diagrama de Nichols de MatLab 

fent servir diferents funcions de transferència. 

Es poden veure aquest exemples a l’annex, apartat 12 i 13. 

Com en tots els casos anteriors, els diagrames obtinguts són molt semblants a simple vista 

amb els de MatLab i tenen una representació molt igual també (on les diferències principals 

que es poden observar són de l’escala representada). 
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21. Resposta Temporal 

21.1. Implementació del mètodes de càlcul de la resposta 

temporal  

S’ha creat un mètode per poder representar la resposta temporal al EJS. Aquest mètode, 

anomenat temporalResponse, donat una entrada al sistema i un vector de temps pel qual 

avaluar la resposta, retorna un vector de valors que correspon a la resposta temporal per 

aquells valor de temps i entrada al sistema donats. 

Els passos que segueix aquest mètode per obtenir el resultat, son: 

- Calcula la resposta del sistema per l’entrada donada. 

- Prepara per descomposar la resposta en fraccions parcials (fent servir el mètode 

dels residus explicat en apartats anteriors). 

- Fa la transformada inversa de la resposta, es a dir, interpreta els valors obtinguts del 

mètode d’obtenció de fraccions simple segons si és una CTF o DTF. 

- Calcula per cada valor de temps la resposta temporal. 

Fent servir la matriu de l’exemple utilitzat a l’apartat de transformades, es pot aplicar un 

exemple:  

0 	 1, 1, 0  

1 	 1, 2, 1  

2 	 2, 2, 1  

3 	 1, 2, 1  

Quan es té aquesta matriu que es pot interpretar per tenir un sistema descompost en 

fraccions simples, s’interpreta d’una forma o una altre depenent de si és una CTF o una 

DTF. Interpretat, realitza els càlculs de la resposta temporal aplicant directament la 

transformada inversa amb les dades que disposa de la matriu esmentada anteriorment 

En el cas de la CTF les fraccions simples serien les següents: 

	
1
1

1
1

2
1

1
 

I aquestes equacions, si se’ls aplica l’antitransformada, s’obtindria el següent resultat: 
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2 1  

Tot seguit, aquest mètode, per a cada valor de temps calcula el valor de resposta temporal i 

ho guarda en un vector per a ser representat posteriorment a EJS. 

S’ha de comentar, que el mètode de la resposta temporal, treballa amb la matriu de 

fraccions simples i directament interpreta els resultats per calcular la resposta temporal, es a 

dir, no passa pels passos de construir les fraccions simples i antitransformar, sinó que 

directament calcula la resposta temporal per a cada valor de temps sobre la matriu ja 

interpretada i tenint en compte de si es tracta del mètode de CTF o DTF interpreta la matriu 

d’una forma o una altre. 

En el cas de tractar-se d’una DTF: 

	
1
1

1
1

2
1

1
 

El mètode de resposta temporal de la DTF, interpretaria la matriu d’una altre forma i 

directament aplicaria l’antitransformada de la matriu obtenint aquest resultat: 

1 1 2  

 

21.2. Comparació amb una Resposta Temporal de MatLab a la 

classe CTF i DTF 

Com en els apartats anteriors, a l’annex, apartat E.14 i E.15 es pot trobar la comparació 

d’una resposta temporal obtinguda mitjançant una aplicació creada expressament en EJS i 

una resposta obtinguda a partir de MatLab per a un objecte de la classe CTF i DTF. 

Les dos representacions obtingudes es pot comprovar que són molt semblants. A les futures 

aplicacions creades en EJS mitjançant la llibreria, se’ls permet la flexibilitat de fer 

representacions diferents i ampliacions del gràfic obtingut etc. Tot mitjançant les definicions 

que es realitzin en EJS (les quals surten de l’objecte d’aquest projecte). 
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22. Aplicacions EJS 

22.1. Introducció a les aplicacions 

S’han creat dos aplicacions EJS (una per a CTF i una per a DTF). 

L’objectiu d’haver creat aquestes aplicacions és per tal de poder comprovar el funcionament 

de la llibreria del projecte, debugar possibles errors de codi en aplicacions reals, demostrar 

algunes possibilitats de la combinació entre llibreria i EJS, ensenyar la flexibilitat que pot 

tenir (fer les mateixes coses de diferents formes), la rapidesa de càlculs, possibilitat de fer 

real time i, finament, la funcionalitat de la llibreria (per a què la podem utilitzar). 

Tot i que no es tracta d’unes aplicacions concretes per a un funcionament concret, aquestes 

aplicacions son totalment funcionals i incorporen el editor de pols i zeros comentat en 

apartats anteriors. 

22.2. Capacitat de les aplicacions 

Les dos aplicacions EJS, són bàsicament aplicacions que, a partir d’un sistema donat i 

escollit per l’usuari, permeten modificar ràpidament els elements d’aquest sistema (pols, 

zeros, guanys, retards,...) i veure representats en temps real o no (segons es triï): les 

funcions de transferència (de cada element i del sistema sencer), el diagrama de Bode, 

diagrama de Nyquist, diagrama de Nichols i la resposta temporal davant d’una entrada 

definida pel mateix usuari. 

L’aplicació ha estat definida d’una forma concreta, però és una de les moltes que es podria 

haver dissenyat, com ara, enlloc de bullets per definir alguns elements fer servir un 

desplegable o un desplegable amb imatges o que l’aplicació treballi amb molts sistemes 

alhora o bé que només fos un sistema fix per aplicació, etc... Tenint d’aquesta manera gran 

quantitat de possibilitat de definició per a cada l’aplicació. 

Aquest fet passa en la definició de tots els elements que s’han fet servir en la seva 

funcionalitat, però cal remarcar que aquestes aplicacions són una representació de les 

moltes que es podrien fer. I no només en la part de la funcionalitat, la posició dels elements i 

la definició estètica són tot variables augmenten la flexibilitat i el nombre de possibilitats en 

cada aplicació. 

Tot seguit es mostren un conjunt de imatges per ensenyar les seves pantalles i les diferents 

opcions que es poden fer servir d’elles de forma molt general. Si es vol veure una guia més  
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completa i amb el detall del funcionament de les aplicacions, es pot consultar l’annex del 

projecte a l’apartat H. 

Com es pot observar a la següent imatge, l’aplicació està dividida en dos pantalles. La 

pantalla de l’esquerre, serveix per modificar els elements de la funció de transferència (pols, 

zeros, guany, etc.), mitjançant l’editor de pols i zeros i caixetins. I també es poden veure 

escrites en temps real les funcions de transferència de sistema. 

 

Fig. 22.1. Vista general de les aplicacions EJS. 

La part dreta de la pantalla són els diferents elements de representació de resultats i de 

selecció d’opcions per a aquests resultats. Estan classificats en pestanyes. També hi ha un 

apartat, anomenat Systems que serveix per a seleccionar el tipus de sistema amb el qual es 

vol treballar, oferint així la possibilitat de treballar en varis sistemes. 

Per a seguir un ordre, primer de tot s’hauria de seleccionar el sistema amb el qual es vol 

treballar seleccionant la pestanya Systems i una vegada en aquesta, triar el sistema desitjat: 
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Fig. 22.2. Aplicació EJS: selecció del sistema 

Allà hi ha un seguit de sistemes representats dels quals se n’ha de seleccionar d’un sobre el 

qual es treballarà. 

Seleccionat el sistema amb el que es treballarà, ja es pot passar a modificar els elements 

d’aquest, afegint els pols i zeros o modificant els guanys i retards de cada element. Amb la 

qual cosa, les funcions de transferència quedaran representades segons la opció que s’hagi 

triat: si representació polinòmica, factoritzada o tenint en compte la multiplicitat: 
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Fig. 22.3. Aplicació EJS: escriptura dels sistemes (polinòmica i factoritzada). 

Definit el sistema, els pols, zeros, etc. Mirant a les diferents pestanyes es poden veure 

gràfics analítics resultants com ara el diagrama de Bode i diagrama de Bode asimptòtic: 
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Fig. 22.4. Aplicació EJS: exemple de diagrama de Bode 

On es pot calcular també el marge de guany i el marge de fase si es desitja (en aquest cas 

l’aplicació demostra que tant pot treballar en opcions de temps real com a moments 

puntuals. El segon cas podria servir per evitar excés de càlculs). 

Observar diagrames de Nyquis i Nichols també en temps real (es a dir, es poden anar 

modificant els elements del sistema i veure com canvien els diagrames al moment): 
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Fig. 22.5. Aplicació EJS: exemple de diagrama de Nyquist i Nichols. 

 

Un altre exemple de acció que pot fer la llibreria es tracta de definir el nombre de punts a 

representar (exactitud o resolució del diagrama). En aquest cas, s’ha definit en el EJS com a 

una barra editable situada a la part inferior dels diagrames. Deixant així com a opció a 

l’usuari sacrificar processament per a obtenir més resolució o no: 

  

Fig. 22.6. Aplicació EJS: exemple de definició de resolució en Nyquist. 

També es pot veure la resposta temporal davant d’una entrada que pot estar definida per 

l’usuari. Dins el repertori d’entrades que s’ha definit en aquesta aplicació, s’hi pot trobar: 

Dirac, Heaviside, rampa i sinus (però se’n poden definir més o d’altres). També es pot definit 

la forma d’aquestes entrades. I també existeix la possibilitat de indicar el temps de 

representació i resolució d’aquesta representació, en aquest cas, definint-los mitjançant 

caixetins modificables (però podia haver estat d’una altre forma): 
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Fig. 22.7. Aplicació EJS: exemple de resposta temporal davant entrada graó i retard. 

I finalment, també s’ha volgut donar la possibilitat de demostrar que es pot treballar amb 

vàries representacions gràfiques en la mateixa pantalla i veure també els resultats en temps 

real: 
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Fig. 22.8. Aplicació EJS: vàries representacions gràfiques. 

Poden escollir quines representacions veure i quines no i al mateix moment veure com 

varien totes alhora. 

Per a poder veure amb més detall totes les opcions d’aquestes aplicacions, a l’annex apartat 

H es poden trobar detalladament cada opció que les aplicacions poden portar a terme.  
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22.3. Codis d’integració de la llibreria al EJS 

Suposant una forma molt genèrica, per la creació d’aplicacions s’ha de diferenciar 3 tipus de 

parts.  

La primera part es tracta dels elements aprofitables que incorpora el EJS per a crear 

aplicacions, la seva forma, color, estètica, etc. Els elements que el composaran i la seva 

funcionalitat genèrica que ha de tenir. Com a exemples, hi ha les barres modificables, 

pestanyes de selecció, finestres configurables, etc. I qualsevol element que incorpora el EJS 

per defecte i l’usuari no té transparència del codi d’aquest element (només veu la part 

gràfica). Actualment s’està en procés incorporar l’editor de pols i zeros per defecte en el EJS 

sense necessitat de crear/importar codi i elements. Tot aquest apartat el trobaríem dins a 

“Vista” 

En segon lloc tindríem el codi que cal generar per tal de que l’aplicació pugui funcionar 

correctament, en el qual s’inclouen diferents variables i objectes fet a la mateixa aplicació pel 

funcionament de l’aplicació, diferents classes i mètodes necessaris de classes no 

importades (també pel funcionament de l’aplicació) i varies línies de codi per a integrar els 

elements aprofitats de EJS amb els elements creats i les classes importades (que tracten 

únicament amb el funcionament de l’aplicació). Com a exemple, tindríem el codi necessari 

per a fer funcionar els botons superiors de la figura 22.7, que serveixen per amagar o 

mostrar gràfiques (que no tenen a veure directament amb la llibreria EJS, sinó amb com 

funciona l’aplicació). Seguint la nomenclatura del EJS, aquesta seria la part situada a 

“Variables” (almenys una part) i “Propio”.  

Aquest dos primers elements són dependents sempre de cada aplicació. En cada aplicació 

tindran una forma diferents i podrien no repetir-se mai entre aplicacions. També cal afegir 

que en les aplicacions creades, són les parts que han portat més càrrega de treball i que són 

més extenses (sobretot depenent de la complexitat que vulgui tenir l’aplicació). 

Com a tercer element, trobaríem el codi d’integració de EJS amb la aplicació, el qual, es 

adaptable amb facilitat entre les aplicacions que pot crear el EJS. Aquest apartat seria el 

situat a “Variables”, “Evolución” i “Relaciones fijas” i es tracta de la part més àgil i intuïtiva de 

programar (comparat amb l’aplicació en si). 

Al ser les aplicacions eines que surten de l’abast del projecte però que s’han realitzat per 

demostrar el seu funcionament, ventall de possibilitats i una demostració més visual del què 

pot fer el projecte, s’ha introduït a l’annex I els codis d’integració que vinculen directament 

l’aplicació EJS amb la llibreria Java del projecte, demostrant la simplicitat de vinculació 

d’aquest codis (una vegada fet tota la resta del treball). 
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23. Pressupost 

El pressupost que es detalla a continuació pretén establir la valoració econòmica de la 

realització d’aquest projecte i es basa en dos tipus de despesa: les despeses de material i 

les despeses de personal. 

Les primeres despeses són segudes a la compra del material necessari per tal de poder 

portar a terme el desenvolupament de les classes Java, tenint en compte també el material 

d’oficina utilitzat per a la correcta supervisió de la documentació elaborada.  

Les partides d’aquestes despeses són les següents: 

- Ordenador personal portàtil 

- Adquisició del programa MatLab 

- Material d’oficina 

L’ordenador portàtil va estar adquirit en el seu moment per una quantitat de 1155 euros. La 

seva compra va estar per a ús personal i per a ser utilitzat en les tasques escolar i realització 

de treball (com aquest). Si es considera que la vida mitjana d’un ordinador portàtil és de 5 

anys i que el seu ús per a poder realitzar aquest projecte ha estat d’uns 9 mesos, s’obté que 

l’amortització que s’ha tingut de l’ordinador en aquest treball ha estat de: 

1155	€
5	

9	

12
173,25	€	 

El programa MatLab es pot adquirir directament mitjançant el seu distribuïdor (MathWorks) i, 

a partir d’aquest, la diferencia del seu preu de venda varia segons el comprador sigui 

estudiant, un grup de persones o bé si el comprador és un comprador independent. El preu 

de compra per a ús universitari, és de 69,00€ (dada extreta de la pàgina oficial de 

mathworks: https://www.mathworks.es/store/productselection.do). 

Pel que fa al material d’oficina, aquest fa referència a fulls, fotocòpies, impressions, cartutxos 

de tinta, etc. 
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Per altre banda les despeses de personal son les hores necessàries per a la realització del 

projecte. Dins el projecte les tasques que es poden distingir són: 

- Anàlisi i aprenentatge del programa EJS i NetBeans 

- Disseny de les classes Java 

- Programació de les classes 

- Verificació del funcionament 

- Modificacions de funcionament   

- Redacció de la memòria del projecte 

A més a més, s’ha realitzat fora de l’abast del projecte un seguit de aplicacions i 

documentació que sumen com a extra en aquest projecte i que s’han realitzat per tal 

d’obtenir una millor imatge i ajuda sobre aquest projecte: 

- Implementació de la llibreria de la API de Java. 

- Editors de Pols i Zeros (provisionals) 

- Aplicacions EJS. 

Per a cada una de les tasques, es considera un sou mitja ([ € / hora treballada]) de uns 8€/h. 

Aquest cost unitari és el que cobra aproximadament un estudiant d’enginyeria industrial de 

l’Escola Técnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) en un conveni de 

pràctiques a una empresa. 

Tenint en compte que la duració del projecte ha estat de uns 9 mesos amb una dedicació 

diària entre setmana de unes 8h, el nombre d’hores totals que s’ha dedicar al projecte ha 

estat de: 

8	 5	
40	 1600	  

Així, el pressupost total d’aquest projecte es resumeix a la següent taula: 
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Concepte Quantitat Preu unitari Import (€) 

Material [unitats] [€ / unitat] [€] 

Ordenador Portàtil   173,25 

Programa MatLab (llicència estudiant) 1 69,00 69,00 

Material d’oficina   100,00 

TOTAL MATERIAL   342,25 

Hores del personal en el projecte [hores] [€ / hora] [€] 

Anàlisi i aprenentatge del programa EJS i 

NetBeans 

32 12 384 

Disseny de les classes Java 16 12 192 

Programació de les classes 512 12 6.144 

Verificació del funcionament 160 12 1.920 

Modificacions de funcionament   384 12 4.608 

Redacció de la memòria del projecte 240 12 2.880 

TOTAL HORES DEL PERSONAL EN EL PROJECTE 16.128 

Hores del personal en els elements extra [hores] [€ / hora] [€] 

Implementació de la llibreria de la API de Java 16 12 192 

Editors de Pols i Zeros (provisionals) 144 12 1.728 

Aplicacions EJS 96 12 1.152 

TOTAL HORES DEL PERSONAL EN ELS ELEMENTS EXTRA  3.072 

TOTAL PRESSUPOST DEL PROJECTE 19.542,25 

Taula 23.1. Pressupost de realització del projecte 
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24. Estudi d’impacte ambiental 

En aquest capítol es pretén portar a terme un estudi de l’impacte ambiental que comporta 

la realització d’aquest projecte. 

Per altra banda, després de consultar la pàgina web del Ministeri de Medi Ambient 

(http://www.mma.es/), es comprova que un projecte amb les característiques del present 

no s’hauria de sotmetre a cap tipus d’avaluació d’impacte ambiental. Tot i així es 

calcularà el CO2 generat. 

La normativa aplicable a l’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes està presidida per 

la Directiva 85/337/CEE. 

El desenvolupament d’aquest projecte no té implicacions estretament relacionades amb 

l’impacte ambiental. Només caldria destacar l’ús de consumibles ofimàtics, com per 

exemple el paper o la tinta d’impressora i fotocopiadora, a més del consum elèctric 

habitual del treball d’un ordenador personal. 

24.1. CO2 generat 

Tenint en compte que s’ha treballat 256h, però es considera que l’ordinador ha estat encès 

durant 300h, s’obté que el consum d’energia elèctrica ha estat de: 

20 3,25 300
1
1000

19,5	  

Això, segons les dades estadístiques del Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç [13] significa 

un consum de recursos de: 

FONT D’ENERGIA  % DE FONT UTILITZADA 
PER LA GENERACIÓ 

ENERGIA ÚTIL
GENERADA PER RECURS 

Hidroelèctrica  11,27%  2,20 kWh 
Nuclear  19,74%  3,85 kWh 
Carbó  14,98% 2,92 kWh 

Gas Natural  28,21%  5,50 kWh 
Productes petrotlífers  5,19%  1,01 kWh 

Renovables  19,48%  3,80 kWh 
Altres  1,13% 0,22 kWh 

TOTAL    19,5 kWh 

Taula 23.1. Energia final generada per cada font d’energia. 
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Tenint els factors de conversió d’energia extrets del document “Factores de emisión de CO2 

y coeficientes de paso a energia primaria de diferentes fuentes d’energía final consumidas 

en el sector edificios de España” proporcionat pel Ministeri de Industria, Turisme i Comerç 

[14], obtenim que l’energia necessària per a cada recurs és de: 

FONT D’ENERGIA  KWh Energia primària / KWh 
Energia final 

ENERGIA FINAL 
GENERADA PER RECURS 

Hidroelèctrica  1,123  2,46 kWh 
Nuclear  3,659  4,32 kWh 
Carbó  3,361 3,28 kWh 

Gas Natural  2,355  6,17 kWh 
Productes petrotlífers  2,808  1,13 kWh 

Renovables  1,554  4,26 kWh 
Altres  2,492 0,24 kWh 

TOTAL    21,89 kWh 

Taula 23.1. Energia final generada per cada font d’energia. 

 

Si es calcula la generació de CO2 produïda per a cada recurs, mitjançant els valors extrets 

dels documents del Ministeri de Industrial, Turisme i Comerç, s’obté que el CO2 generat és 

de 2,81 Kg de CO2: 

FONT D’ENERGIA  CO2 / KWh Energia final Kg de CO2 generat 

Hidroelèctrica  0  0 
Nuclear  0  0 
Carbó  0,3555  1,16 

Gas Natural  0,2125  1,31 
Productes petrotlífers  0,2653  0,30 

Renovables  0  0 
Altres  0,14363  0,03 

TOTAL    2,81 

Taula 23.1. CO2 generat per cada font d’energia.
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Conclusions 

Després de la realització d’aquest projecte es pot concloure que la creació d’una llibreria 

Java que ha d’estar aplicada sobre un camp tècnic, amb compatibilitat amb un altre 

programari i permetent certa flexibilitat es tracta d’una tasca amb d’una gran complexitat, 

dedicació de temps i que comporta realitzar moltes comprovacions i correccions. 

La confecció del disseny de l’estructura classe es tracta d’una tasca inicial del projecte que, 

com s’ha pogut observar, s’ha hagut d’anar polint i modificant al mateix temps que s’anava 

codificant la classe.  

Una estructura interna d’una classe pot esta formada de formes diferents i tots arribar a una 

mateixa finalitat i resultats semblants. Aquest diferents camins de disseny es poden 

diferenciar internament per tenir més o menys línies de codi, temps de càlcul i operacions 

diferents i estructures i mètodes interns diversos. Tots aquest elements poden estar definits 

a partir de diferents criteris i el fet de fer una elecció estableix els resultats que s’obtenen. 

Es pot concloure que en la creació d’aquestes llibreries poden influir molts factors a l’hora de 

la definició de la seva estructura, que en aquest cas, ha estat establerta tant pel disseny 

inicial (on s’intentava fer una previsió de tots els possibles problemes), l’experiència de 

programació adquirida durant el transcurs del projecte, els diferents problemes i imprevistos 

trobats, les limitacions del llenguatge de programació, l’adaptació pel seu ús al EJS i per 

altres elements com són la flexibilitat permesa de les aplicacions i preferències de l’usuari 

final. 

 El fet d’haver introduït flexibilitat d’ús en la programació de les classes es tracta d’una 

característica que ha afegit dificultat a la programació i haver de tenir en compte i preveure 

molts factors. Aquesta característica comporta haver hagut de realitzar moltes proves i 

comprovar que tots els elements creats funcionin correctament i en diferents situacions de 

funcionament. 

També s’ha aprés que el fet de crear aplicacions que han de poder funcionar en màquines 

de característiques físiques diferents (diferent maquinaris) pot modificar la velocitat de 

processament, representació i aspecte gràfic dels resultats i aplicacions observades. 

Finalment, concloure que les aplicacions creades per provar el funcionament han donat un 

resultat que es pot considerar suficient i correcte dins l’àmbit acadèmic i que per tant, les 

llibreries poden en un futur ser utilitzades per a la creació de diferents programes i 

aplicacions d’ús acadèmic en les assignatures realitzades pels estudiants de grau i també 

ser ampliades i completades per permetre més possibilitats de les existents actualment.
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