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Resum del Projecte 

Al Departament d’Enginyeria Electrònica s’està desenvolupant un 

acceleròmetre i per tal de comprovar la fiabilitat del seu funcionament es 

necessita crear un sistema capaç de generar les vibracions que faran 

respondre al dispositiu. 

Aquest sistema està preparat per encabir dos sensors, aquell llur 

funcionament es vol comprovar i un altre de comercial, per tal de 

comparar les respostes dels dos.  

Un altaveu és l’encarregat de generar les vibracions, a sobre del qual 

s’instal·len els sensors. Un generador de funcions dóna el senyal, que pot 

ser modificat en amplitud a la placa de control i enviat cap a l’altaveu. 

La interfície de control del sistema és un programa creat amb Visual 

Basic que es comunica amb la placa de control. Aquest software permet 

treballar en llaç obert o en tancat. En cas de escollir aquest darrer mode, 

es pot seleccionar un valor de consigna en G’s el qual volem que sigui 

igual a la lectura dels sensors. 

Mitjançant un potenciòmetre digital, s’aconsegueix regular la lectura de 

l’acceleració variant l’amplitud del senyal d’entrada. 
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Resumen del Proyecto 

En el Departamento de Ingenieria Electrónica se está desarrollando un 

acelerómetro y para comprobar la fiabilidad de su funcionamiento se 

necesita crear un sistema capaz de generar las vibraciones que harán 

responder al dispositivo. 

Este sistema está preparado para albergar dos sensores, aquel cuyo 

funcionamiento queremos comprobar y otro comercial, con el fin de 

comparar las respuestas de ambos. 

Las vibraciones se generan a través de un altavoz, sobre el cual se 

instalan los sensores. Un generador de funciones da la señal, cuya 

amplitud puede ser modificada en la placa de control, y la envía al 

altavoz. 

La interfaz de control del sistema es un programa creado con Visual 

Basic que se comunica con la placa de control. Este software permite 

trabajar en lazo abierto o cerrado. En caso de escogerse este último 

modo, se puede seleccionar un valor de consigna en G’s el cual queremos 

que sea igual a la lectura de los sensores. 

Mediante un potenciómetro digital, se consigue regular la lectura de la 

aceleración variando la amplitud de la señal de entrada.    
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Abstract 

 

The Electronic Engineering Department is developing an accelerometer 

and, in order to check the reliability of its functionality, it is needed to 

create a system capable of generating vibrations that will make respond 

the device. 

This system is ready to house two sensors, the one whose operation we 

are checking and another one commercial, to compare the responses of 

both devices. 

The vibrations are generated through a speaker, on which the sensors 

are installed. A function generator gives the signal whose amplitude can 

be modified at the control board, and sends it to the speaker. 

The control interface of the system is a program created with Visual 

Basic that communicates with the control board. This software allows you 

to work in open or closed loop. If chosen the second mode, you can select 

a value in G's which we want to be equal to the reading of the sensors. 

Using a digital potentiometer, it is possible to regulate the read data 

from the accelerometer, modifying the amplitude of the input signal. 
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1. Introducció 

 

Aquest projecte s’ha creat a partir de la necessitat de mesurar els 

valors obtinguts per un acceleròmetre dissenyat al Departament 

d’Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya i 

comparar les dades amb acceleròmetres comercials.   

L’acceleròmetre és un dispositiu que pot mesurar l’acceleració 

d’objectes en moviment. Hi ha diversos tipus d’acceleròmetres, però en 

els acceleròmetres capacitius utilitzats es mesura el desplaçament d’una 

massa de prova mitjançant els canvis de la capacitat associada.    

Per tal de generar un moviment que provoqui acceleracions mesurables 

pels acceleròmetres, es va pensar en utilitzar un altaveu. Les mides 

d’aquest havien de ser prou grans per poder generar les vibracions amb 

l’amplitud necessària i que alhora no excedeixin el diàmetre de la 

campana de buit de que disposa el laboratori i així poder fer experiments 

al buit. 

Un cop triat l’altaveu, es crea una estructura que mantingui estable 

l’altaveu i faciliti les connexions. A la membrana de l’altaveu, que es la 

que genera les vibracions, s’instal·la una base lleugera a on es pugui 

col·locar de forma senzilla els dos acceleròmetres, el comercial i el 

dissenyat pel departament. 

Tal i com s’explicarà als següents apartats, el sistema ha de ser capaç 

de mesurar acceleracions i mostrar el seu valor en una interfície amable 

per a l’usuari. El sistema també ha de ser capaç de treballar en llaç 

tancat, es a dir, poder actuar sobre l’altaveu i així aconseguir que 

l’acceleròmetre mesuri un valor consignat.    

La font d’alimentació amb el seu transformador i l’etapa de potència, 

també s’han de fixar i afegir-hi els connectors necessaris per al 

funcionament de tot el sistema 

En aquesta memòria es detalla l’esquema de blocs del sistema, 

aprofundint en el funcionament de cada un dels components, tant des de 

la perspectiva del hardware com del software. 

Al final de la memòria s’adjunten tots els codis de software emprats en 

el projecte. 
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2. Esquema de blocs del sistema 

 

A la figura 3.1 podem veure els diferents blocs que formen el nostre 

sistema de mesura d’acceleròmetres. Aquests són: 

 Control 

 Actuador i Sensor 

 Interfície d’usuari 

 Font d’alimentació 

 Etapa de Potència  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Visualització de l’aplicació de control 

 

El bloc de control és el més important ja que és qui decideix totes les 

operacions que s’han de fer en tot moment. Es comunica amb l’ordinador 

i amb el PmodACL per mitjà dels busos USB i SPI respectivament. 

El PmodACL és l’acceleròmetre de referència, amb el qual es compara 

l’acceleròmetre dissenyat al Departament d’Enginyeria Electrónica.   
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L’alimentació de la placa de control ve subministrada per la connexió 

USB. S’ha d’aplicar un senyal, l’amplitud del qual serà modificat en aquest 

bloc i passat, a través de l’etapa de potència,  cap a l’altaveu.  

 

L’actuador i el sensor són l’altaveu i el PmodACL. L’altaveu rep el senyal 

que fa vibrar la membrana d’aquest i a la vegada fa moure 

l’acceleròmetre. Pel bus SPI s’envien les lectures de l’acceleració 

generada a la membrana de l’altaveu.  

 

La interfície d’usuari és un ordinador amb el software específic del 

sistema. És un complement del bloc de control, serveix tant per 

visualitzar les lectures realitzades pel control com per introduir, de forma 

fàcil, les comandes per gestionar el sistema. 

 

Els dos últims blocs són els menys importants del sistema però no per 

això deixen de ser fonamentals. L’etapa de potència adapta el senyal de 

control per poder actuar sobre l’altaveu i s’alimenta amb el bloc de font 

d’alimentació.      

 

2.1 Bloc de Control 

 

L’alimentació d’aquest circuit ve donada per la connexió USB. Abans 

d’alimentar el circuit, és important que el sensor estigui correctament 

connectat ja que la configuració d’aquest es fa en el moment en que el 

microcontrolador comença a funcionar.  

El bloc de control està composat per una part de hardware i una altre 

de firmware. A la part hardware es pot trobar tant les connexions amb la 

resta de blocs com una sèrie de subcircuits necessaris per al bon 

funcionament del sistema. 
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A la figura 2.2 es pot observar l’esquema electrònic de la placa que 

forma el bloc de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Esquema electrònic de la placa de control. 

 

 Composició del hardware 

Els subcircuits del hardware són els següents: 

 Microcontrolador PIC18F4550 de Microchip, que ha estat 

programat amb el codi de control. Amb connexió USB i SPI 

integrats. Amb cristall de 4MHz que es multipliquen internament 

fins a obtenir una freqüència de treball de 48MHz. 

 Regulador de tensió LM317, ajustat amb un potenciòmetre 

multivolta a una tensió de 3,3v per alimentar el PmodACL. 

 Potenciòmetre digital X9C103 que regula l’amplitud del senyal 

d’entrada segons les mesures fetes. És un potenciòmetre de 

10KΩ i 100 posicions.  

 Filtre RC passa baixes de 180Hz de freqüència de tall, a la 

sortida del potenciòmetre digital per tal d’eliminar sorolls d’altes 

freqüències provocats per la commutació del microcontrolador. 

(RFiltre=2700Ω + RPotDig=10kΩ, C=68nF)  
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S’han col·locat dues tires de vint pins per tal de poder comprovar l’estat 

dels ports d’entrada i sortida del microcontrolador.  

Una d’aquestes tires s’ha complementat amb tres pins addicionals per 

formar el connector de sis pins que possibilita la programació del 

microcontrolador. Aquesta programació es fa mitjançant el Pickit2 de 

Microchip. 

 

                                     

                           Figura 2.3: Connexions amb el programador Pickit2. 

 

 

La connexió amb l’acceleròmetre es fa mitjançant un altre connector de 

sis pins, corresponent a la comunicació SPI.  

 

 

                      Figura 2.4: Connexions amb el sensor PmodACL. 

 

 

El senyal d’entrada es introduït al circuit amb un connector BNC, 

seguidament es modificat pel potenciòmetre digital i, un cop filtrat, 

s’envia al bloc d’etapa de potència mitjançant un connector de dos línies.  
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Figura 2.5: Vista de la placa de control amb les  

seves connexions externes. 

 

 Funcionament del firmware 

Un cop s’alimenta el microcontrolador s’executa el codi de control.  

Les primeres accions que es duen a terme són les de configuració, tant  

la del microcontrolador com la del acceleròmetre ADXL345. Per al 

microcontrolador s’ha de configurar el mode de comunicació SPI i el 

temporitzador, incloent la interrupció d’aquest. Completada la 

configuració del microcontrolador, es realitza la del sensor mitjançant el 

bus SPI. Els detalls d’aquesta configuració es poden trobar al següent 

apartat (2.2 Actuador i sensor).  

Posteriorment s’inicialitzen els valors de les variables del programa i 

comença un bucle infinit, al qual es va comprovant si es manté la 

comunicació amb el PC i si és així, es reben i s’envien les dades del 

sistema.  



11 

Sistema de mesura d’acceleròmetres basat en altaveu 

 

   

Per una de les entrades analògiques del microcontrolador es mesura el 

senyal d’entrada i es detecta el pas per zero de l’ona sinusoïdal. 

D’aquesta manera es coneix la duració de cada semiperíode.    

El temporitzador està programat per tal de que la rutina d’atenció a la 

interrupció s’executi unes 2000 vegades per segon. En aquesta rutina es 

fa una crida a la funció de lectura de dades i es tracten per obtenir un 

valor en G’s. Aquest tractament consisteix en eliminar el nivell de 

continua i rectificar el senyal llegit, posteriorment es converteix en G’s 

multiplicant per la resolució del sensor. 

 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡 =  

1
10 ∑ 𝑚à𝑥𝑖𝑚 1 +  

1
10 ∑ 𝑚à𝑥𝑖𝑚 210

1
10
1

2
  

 

 

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝐺′𝑠 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡 ∗ (
±16 𝐺

213 𝑏𝑖𝑡𝑠
 ) 

 

 

 

Figura 2.6: Tractament del senyal llegit. 

 

Per adquirir el valor de lectura a visualitzar en el programa de software 

es busca el màxim de cada semiperíode, calculant la mitja dels deu 

màxims i posteriorment sumant els dos màxims resultants i dividint entre 

dos. Un cop obtingut aquest valor s’envia pel bus USB.  

Si es treballa en llaç tancat es va comprovant si el valor de la lectura 

s’iguala al valor de la consigna. Si no és igual, s’actua sobre el 

potenciòmetre digital per tal d’augmentar o disminuir l’amplitud del 

senyal d’entrada. Per tal d’evitar un excés d’ajustaments del 

potenciòmetre, s’ha afegit un valor d’histèresis d’error modificable a 

través  del software que es sumarà o restarà al valor de la consigna.   
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2.2 Actuador i Sensor 

L’altaveu que fa d’actuador és un altaveu de 25 centímetres de 

diàmetre, 8Ω d’impedància i 200W de potència.  

Per fer aquest sistema de mesura d’acceleròmetres s’ha creat una 

estructura per sostenir l’altaveu i minimitzar les vibracions no desitjades. 

A sobre de la membrana de l’altaveu s’ha instal·lat una superfície lleugera 

per poder col·locar els acceleròmetres a mesurar.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Vista de l’altaveu a la seva estructura. 

 

El sensor del sistema és el PmodACL de Digilent. Es tracta d’un mòdul 

acceleròmetre digital de 3 eixos que utilitza el xip ADXL345 de Analog 

Devices. Incorpora un connector Pmod estàndard de 12 pins i pot 

comunicar-se via SPI o I2C.  

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Vista del sensor PmodACL. 
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Per passar la informació al microcontrolador s’ha triat la comunicació 

SPI de 4 fils. Només es fan servir 6 pins del connector, 4 per la 

comunicació i 2 per a l’alimentació a 3,3v, proporcionada per la placa de 

control. 

     

 

 

Figura 2.9: Comunicació SPI 4 fils  

entre el sensor i el microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Escriptura amb comunicació SPI 4 fils. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Lectura amb comunicació SPI 4 fils. 

 

Per tal d’establir comunicació SPI entre el microcontrolador i 

l’acceleròmetre es fan servir dues funcions bàsiques, spi_write(0xXX) i 

spi_read(0x00).  

L’integrat ADXL345 disposa d’una sèrie de registres d’un byte per tal de 

configurar l’acceleròmetre i per llegir les dades.  
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Per accedir a aquests registres, el primer que s’ha de fer és habilitar el 

xip, amb un nivell baix a la línia 𝐶𝑆. Per escriure, un cop habilitat, s’ha de 

cridar a la funció spi_write() passant un byte amb l’adreça del registre 

que es vol escriure i tot seguit tornar a cridar-la passant la dada a 

escriure. Hi ha dos modes de lectura, llegir un únic registre o varis de 

seguits. Primer s’ha  d’escriure l’adreça del registre a llegir juntament 

amb els bits de configuració de mode de lectura. Posant a 1 lògic al vuitè 

bit de la dada a passar, s’indica que l’accés serà per lectura i amb un 1 

lògic al setè es tria el mode de llegir varis registres seguits (MB). Els 

altres sis bits són per indicar l’adreça. El segon pas és cridar a la funció 

spi_read(0x00) que retornarà el byte llegit.  

A la figura següent es poden consultar els diferents registres de 

l’acceleròmetre.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Registres interns del ADXL345. 
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El programa del microcontrolador configura l’acceleròmetre per 

treballar a màxima resolució (13 bits), ±16G, amb un rati de freqüència 

de lectura de dades de 3200Hz i en mode normal de consum de potència.  

2.3 Interfície d’usuari  

Aquesta aplicació ha estat creada amb Visual Basic. S’ha triat aquest 

llenguatge de programació per la seva facilitat d’ús.     

En iniciar l’aplicació, tots els controls restaran deshabilitats. Quan es 

connecti el dispositiu controlador al PC, per mitjà del cable USB, l’aplicació 

entrarà en mode funcionament llaç obert i s’habilitaran els controls de 

lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 2.13: Visualització de l’aplicació de control versió bàsica. 

 

 Funcionament del programa bàsic 

Com ja s’ha explicat anteriorment, hi ha dos modes de funcionament; 

Llaç obert i Llaç tancat. 

Per passar d’un mode de funcionament a un altre s’ha de clicar sobre el 

botó que diu “Close Loop” (Tancar llaç) o “Open Loop” (Obrir llaç). 

En mode llaç tancat, s’habiliten els controls de SetPoint i histèresis 

d’error. Amb els botons + i – s’augmenta o disminueix els valors de les 

variables de control. Es pot seleccionar el pas d’increment o decrement 

d’aquests valors. 
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Es poden seleccionar quatre tipus de lectura; eix X, eix Y, eix Z o eix 

XYZ. 

A l’indicador de “Output Level” es pot veure el valor del potenciòmetre 

digital. Aquest controla l’amplitud del senyal d’entrada per tal 

d’aconseguir el valor de la consigna SetPoint. Quan el valor del 

potenciòmetre arriba al màxim o al mínim, el fons del visualitzador es 

posa vermell. Així s’indica que el senyal d’entrada té poca o massa 

amplitud per tal d’assolir el valor desitjat.  

A la cantonada de dalt a l’esquerra es notifica si el dispositiu està 

connectat o no.       

Per tancar l’aplicació només s’ha de clicar al botó de tancament de 

finestres de Windows.  

 Funcionament del programa en la versió extesa  

Aquesta versió ampliada conserva les mateixes funcionalitats que la 

versió anterior però incorpora la possibilitat d’enregistrar les lectures 

d’acceleració i el valor de consigna en temps real.  

Els valors són emmagatzemats en una base de dades de Microsoft 

Access, per això, per al correcte funcionament del programa, és necessari 

que aquest software o un de similar estigui instal·lat al PC on es vol 

executar l’aplicació que fa d’interfície d’usuari. El nom de la base de dades 

és Registre.accdb.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 : Visualització de l’aplicació de control versió extesa. 



17 

Sistema de mesura d’acceleròmetres basat en altaveu 

 

   

La visualització de l’aplicació és la mateixa que l’anterior però s’ha 

afegit un botó a la cantonada inferior dreta. Clicant sobre aquest botó 

s’estén la vista i es pot veure la pantalla de representació gràfica o 

amagar-la clicant de nou.  

A la vista extesa apareix un botó nou per iniciar i aturar 

l’enregistrament de dades. Un cop iniciat es visualitzen les corbes que 

representen la lectura de l’acceleració i del SetPoint.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: Visualització de l’aplicació de control versió extesa. 
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Els valors són enregistrats a una freqüència de 1500Hz. Per tant, la columna de 

Segons no representa realment un segon sinó un terç de segon. 

Les columnes de Lectura i SetPoint es representen en mG’s (Figura 2.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16: Vista de la base de dades Registre.accdb. 
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2.4 Font d’alimentació i etapa de potència 

La Font d’alimentació que es fa servir es la FS-8 dels kits de Cebek. 

Està especialment dissenyada per alimentar l’etapa de potència E-8, 

també dels kits de Cebek. 

 

Principals característiques de la font: 

 Voltatge d’entrada de 230V  

 Voltatge de sortida ± 42V 4,5A  

 Voltatge de sortida 18 V 150mA per a previs   

http://www.electan.com/datasheets/cebek/FS-8(English-Esp).pdf 

 

Com s’ha comentat anteriorment, l’etapa de potència utilitzada per 

subministrar la senyal d’actuació a l’altaveu és el kit E-8.    

 

Principals característiques de l’etapa de potència: 

 Voltatge d’entrada ± 42V   

 Potència 100W rms 

 Impedància d’entrada 47Ω 

 Sensibilitat d’entrada 700mV 

 Marge de freqüències 20 – 20000 Hz    

http://www.electan.com/datasheets/cebek/CE-E8.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.electan.com/datasheets/cebek/FS-8(English-Esp).pdf
http://www.electan.com/datasheets/cebek/CE-E8.pdf
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Figura 2.17: Visualització del transformador, la font d’alimentació  

i l’etapa de potència. 
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3. Resultats 

A partir de les dades emmagatzemades a la base de dades pel 

programa PIC2PC s’han generat unes gràfiques que mostren els resultats 

del sistema.  

A la gràfica següent tenim l’evolució de l’acceleració respecte del valor 

de consigna. Al segon 27,67 s’observa que el sistema no aconsegueix 

arribar al nivell desitjat degut a la falta d’amplitud del senyal d’entrada. A 

partir del segon 36 es comença a augmentar l’amplitud i el sistema 

assoleix la consigna.  

Al segon 63 entrem en mode llaç obert, el valor arriba al màxim amb 

l’amplitud actual. Al 67,67 es torna al mode llaç tancat, el sistema intenta 

obtenir el valor de consigna però es torna a mode llaç obert abans 

d’aconseguir-ho, segon 72,67. Posteriorment s’activa el mode llaç tancat i 

el sistema busca el nivell de consigna.    

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gràfica 1. 

 

A la gràfica 2 es representa el detall del moment de canvi de mode, de 

llaç obert a tancat. Es triga uns 4,66 segons en assolir un valor de 2,8 G’s 

per sota del valor inicial. 
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Gràfica 2. 

 

Podem comprovar la resposta de sistema a un canvi de consigna a la 

gràfica 3. L’aplicació software informa a la placa de control del valor de 

consigna desitjat cada segon, per tant una gran part del retard de 

resposta correspon a aquest temps. 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Gràfica 3. 
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Per tal de comprovar la resposta del sistema a les variacions de 

freqüència i amplitud del senyal d’entrada s’han fet diferents mesures. 

Totes aquestes mesures s’han elaborat sota el sistema en mode llaç 

obert, amb el sensor PmodACL sol i amb el PmodACL juntament amb 

l’encapsulat que conté l’acceleròmetre a comparar (càpsula). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18: Altaveu amb i sense càpsula. 

 

Fent les proves s’ha observat que les lectures d’acceleració varien en 

els diferents punts de la plataforma de l’altaveu. Per aquest motiu és molt 

important que, alhora de fer les comparacions, es col·loquin els dos 

acceleròmetres el més a prop possible l’un de l’altre.     
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Les dues primeres gràfiques corresponen a la lectura de l’acceleració 

respecte de les variacions en l’amplitud del senyal d’entrada a una 

freqüència de 30Hz (Gràfiques 4 i 5).  

El resultat és bastant lineal en tots dos entorns tot i que l’acceleració es 

veu molt reduïda en les proves amb càpsula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 5. 

 



25 

Sistema de mesura d’acceleròmetres basat en altaveu 

 

   

0,178

0,18

0,182

0,184

0,186

0,188

0,19

0,192

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9

9,1

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

Entrada
Volts

Sortida
Volts

Freqüència (Hz)

Freqüència - Amplitud (sense càpsula)

Sortida

Entrada

0,178

0,18

0,182

0,184

0,186

0,188

0,19

0,192

8,6

8,7

8,8

8,9

9

9,1

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

Entrada
Volts

Sortida
Volts

Freqüència (Hz)

Freqüència - Amplitud (amb càpsula)

Sortida

Entrada

En aquestes dues gràfiques s’ha mesurat l’amplitud del senyal a 

l’entrada i a la sortida de l’etapa de potència a diferents valors de 

freqüència i una amplitud de 200mV.  

Dins l’àrea de treball, fins a 100Hz, l’amplitud es manté estable per 

caure després a causa del filtre passa baixes. Les entrades tenen uns 

valors molt fluctuants degut a la precisió de les mesures ja que en ser 

magnituds petites el soroll afecta més.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 7. 
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Les següents gràfiques representen el guany de l’etapa de potència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 9. 
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En aquestes darreres gràfiques s’observa l’evolució de l’acceleració 

respecte a la variació de freqüència. 

A partir dels 100 Hz es veuen els harmònics a la gràfica 10 i a la 11 uns 

pics d’acceleració que es deuen a la freqüència de ressonància dels 

materials que composen la càpsula.  

Aquests inconvenients no afecten a l’eficiència del sistema, primer 

perquè estan fora de l’àrea de treball i segon perquè quan es treballi en 

llaç tancat, el sistema contrarestarà aquests efectes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfica 11. 
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4. Conclusions  
Com s’ha demostrat en les proves realitzades, el sistema de mesura 

d’acceleròmetres basat en altaveu es una eina fiable per comprovar 

l’efectivitat del funcionament dels acceleròmetres dissenyats al 

Departament d’Enginyeria Electrònica.  

 Tenint en compte que la resolució màxima de lectura del PmodACL és 

de 4mg/LSB amb 13 bits, i el valor de consigna varia com a mínim en 

0.1g, es pot concloure que tenim un gran marge de millora en la precisió 

del sistema.  

La causa d’aquesta precisió de consigna és que l’actuació sobre 

l’altaveu ve determinada pel potenciòmetre digital. Aquest només té 100 

possibles posicions i per tant actua amb una resolució de 0.01 vegades 

l’amplitud del senyal d’entrada. 

Una possible manera d’augmentar la precisió de la consigna seria 

afegint un altre potenciòmetre digital en sèrie amb l’actual. Es passaria a 

tenir 200 posicions amb la mateixa amplitud d’entrada obtenint el doble 

de precisió. També es podria fer servir un altre model de potenciòmetre 

digital, amb més posicions. 

El programa software de control és una versió bàsica, on només es pot 

triar l’eix de l’acceleròmetre a mesurar. Com que el PmodACL té molts 

registres de configuració (precisió, offsets, data rates...) es podria 

millorar afegint l’opció de variar qualsevol d’aquests registres.      

El microcontrolador PIC18F4550 té una gran varietat de perifèrics que 

el fan ser un dispositiu molt versàtil. Gran part d’aquests no s’utilitzen en 

aquest projecte per això es va decidir incloure a la placa de control uns 

pins que donin accés fàcil als perifèrics per si en un futur es vol ampliar 

les prestacions del sistema. Tanmateix si es requerís una placa de control 

de dimensions més petites, es podria substituir aquest microcontrolador 

per un altre d’una gama inferior i de mides més reduïdes.    
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5. Apèndix 

5.1 Codi Firmware 

El codi del firmware ha estat escrit en llenguatge C i compilat amb CCs, 

tot dins de l’entorn del programa MPLAB IDE v8.92 de Microchip amb el 

qual es grava el microcontrolador.  

//PIC2PC.c 
//Creat per: Bernat Ponce 
//Versió: 1.0 
//Any: 2015 
// 
#include <18F4550.h> 
#device adc = 10  // Conversor Analògic digital de 10 bits 
#include <math.h> 
#fuses XTPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL1,CPUDIV1,VREGEN, 
#use delay(clock=48000000) 
#use spi 
#define SPI_MODE_0_0 (SPI_L_TO_H | SPI_XMIT_L_TO_H)//Diferents modes de comunicació SPI 
#define SPI_MODE_0_1 (SPI_L_TO_H) 
#define SPI_MODE_1_0 (SPI_H_TO_L) 
#define SPI_MODE_1_1 (SPI_H_TO_L | SPI_XMIT_H_TO_L) 
 
#define USB_CONFIG_HID_TX_SIZE   8     // Nombre de bytes del buffer de sortida 
#define USB_CONFIG_HID_RX_SIZE   9    // Nombre de bytes del buffer d'entrada 
#define n_mostres 500                  // Nombre de mostres de lectura del eixos 
 
#include <pic18_usb.h>    
#include <usb_desc_hid.h>      // Configuració USB i descriptors USB pel dispositiu 
#include <usb.c>         
 
//VARIABLES GLOBALS 
int16 dada_x, dada_y, dada_z; 
float G_x, G_y, G_z, max_x, max_y, max_z, max1_x, max1_y, max1_z; 
float mean_max_x, mean_max_y, mean_max_z, mean_max1_x, mean_max1_y, mean_max1_z; 
float mean_x, mean_y, mean_z; 
int32 Freq_Mostra; 
int veure, n_mean; 
float set_point, hist_err; 
int8 pas_pot, n_eixos; 
int1 loop, loop_ant, flanc, flanc0; 
 
// Funció de lectura dels eixos 
void lectura_eixos(void) 
{ 
   int8 X_hi, X_lo, Y_hi, Y_lo, Z_hi, Z_lo; 
   int16 dada_x, dada_y, dada_z; 
   output_low(PIN_C6);              //Inici seqüència de lectura amb SPI  
   spi_write(0x80|0x40|0x32);    //S'indica que es farà una lectura de diversos registres a partir  
                                                  //de  l'adreça 0x32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   X_lo = spi_read(0x00);           //Part baixa de l'eix X 
   X_hi = spi_read(0x00);           //Part alta de l'eix X 
   Y_lo = spi_read(0x00);           //Part baixa de l'eix Y  
   Y_hi = spi_read(0x00);           //Part alta de l'eix Y 
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   Z_lo = spi_read(0x00);           //Part baixa de l'eix Z 
   Z_hi = spi_read(0x00);           //Part alta de l'eix Z 
   output_high(PIN_C6);            //Final seqüència de lectura amb SPI  
    
   dada_x = (int16)X_hi<<8 | X_lo;   
   dada_y = (int16)Y_hi<<8 | Y_lo; 
   dada_z = (int16)Z_hi<<8 | Z_lo;   
 
   if(bit_test(dada_x,12) == 1)         //Es comprova si el valor llegit de l'eix X és negatiu,  
   {                                                   //Si, es converteix en complement a 2                 
      dada_x = ~dada_x;                  //No, es deixa igual   
      dada_x++; 
   } 
     
   if(bit_test(dada_y,12) == 1)         //Es comprova si el valor llegit de l'eix Y és negatiu, 
   {                                                   //Si, es converteix en complement a 2                
      dada_y = ~dada_y;                  //No, es deixa igual 
      dada_y++; 
   } 
     
   if(bit_test(dada_z,12) == 1)          //Es comprova si el valor llegit de l'eix Z és negatiu, 
   {                                                    //Si, es converteix en complement a 2                
      dada_z = ~dada_z;                   //No, es deixa igual 
      dada_z++; 
   } 
   G_x = abs((dada_x * 0.00390625) - 1); //Es converteix a G's i es resta el nivell de continua  
   G_y = abs((dada_y * 0.00390625) - 1); 
   G_z = abs((dada_z * 0.00390625) - 1); 
} 
//Funció que controla el potenciòmetre digital. 
//desp = nombre de passos a desplaçar el potenciòmetre 
//up_down = indica si incrementa o decrementa 
void mou_pot(int desp, int up_down) 
{ 
   int i; 
   output_low(PIN_D3);                                 // CS activat 
   output_high(PIN_C0);                               // Preparem per INC 
   if (up_down == 1) output_high(PIN_C1); // Seleccionem UP 
   else output_low(PIN_C1);                        // Seleccionem DOWN 
   for(i=0;i<desp;i++) 
   {  
      output_low(PIN_C0);                             // Incrementem o decrementem en 1 
      delay_us(1); 
      output_high(PIN_C0); // Preparem per INC  
      if (up_down == 1 && pas_pot < 100) pas_pot++;     //Incrementa o decrementa la variable  
      else if (up_down == 0 && pas_pot > 0) pas_pot--;   //que indica el valor del potenciòmetre 
   }    
   output_high(PIN_D3);                               // CS desactivat 
} 
 
//Funció que s'executa segons la freqüència de mostreig marcada pel software 
#int_TIMER0 
void TIMER0_isr() 
{ 
   if (flanc == 0 )                    //Semicicle positiu 
   {       
      lectura_eixos();                 //Es crida a la funció de llegir els valors dels eixos     
      if (max_x < G_x)max_x = G_x;     //Es busca el màxim de cada eix   
      if (max_y < G_y)max_y = G_y; 
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      if (max_z < G_z)max_z = G_z; 
   } 
   if (flanc == 1 )                    //Semicicle negatiu 
   { 
      lectura_eixos();                 //Es crida a la funció de llegir els valors dels eixos     
      if (max1_x < G_x)max1_x = G_x;   //Es busca el màxim de cada eix 
      if (max1_y < G_y)max1_y = G_y; 
      if (max1_z < G_z)max1_z = G_z; 
   } 
   set_timer0(Freq_Mostra);      //Es carrega el valor del temporitzador       
                                                 // freqüència d’interrupció = (clock/(4*divisor))/(65536-reload)    
}  
 
//Programa principal 
void main(void)  
{ 
   int8 out_data[USB_CONFIG_HID_TX_SIZE];  //Variables locals 
   int8 in_data[USB_CONFIG_HID_RX_SIZE]; 
   int32 cifra, lectura;    
   int8 aux,aux1,aux2,aux3; 
   int8 defecte; 
   float mean_Gs, senyal; 
     
   set_tris_a(0b11111111); 
   //Configuració port analògic 
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 
   setup_adc_ports(AN0_TO_AN5);  
   //Configuració protocol SPI 
   Setup_spi(SPI_MASTER | SPI_SAMPLE_AT_END | SPI_MODE_1_1 | SPI_CLK_DIV_16 );            
   Setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_2);          //Configuració temporitzador 
    
   output_low(PIN_C6);            //Seqüència per configurar el Pmod   
   spi_write(0x31);                    //Data Format 
   spi_write(0x0B);                   //Full resolution +-16g, 4 wire spi 
   output_high(PIN_C6); 
   output_low(PIN_C6); 
   spi_write(0x20);                    //Z OFFSET 
   spi_write(0x0C);                   //Es corregeix el valor en repòs de l'eix Z  
   output_high(PIN_C6); 
   output_low(PIN_C6); 
   spi_write(0x2C);                   // BandWidth 1600Hz, operació normal 
   spi_write(0x0F); 
   output_high(PIN_C6);  
   output_low(PIN_C6); 
   spi_write(0x2D);                   // Power Control, activa l’acceleròmetre  
   spi_write(0x08); 
   output_high(PIN_C6);  
   delay_ms(100); 
 
   Freq_Mostra = 63536;          //Valor per defecte del temporitzador per treballar a 2000Hz 
   set_timer0(Freq_Mostra);                //Carrega el valor al temporitzador  
   enable_interrupts(INT_TIMER0);    //Habilita les interrupcions del temporitzador 
   enable_interrupts(GLOBAL);          //i la Global 
 
   defecte = 1;                         //Variable que indica si s'ha carregat els valors per defecte al software  
   set_point = read_eeprom(3);        //Llegeix de la eeprom el valor de SetPoint 
   set_point = set_point/10;              //Es divideix per passar el valor de enter a decimal 
  
   hist_err = read_eeprom(13);        //Llegeix de la eeprom el valor de histèresis d'error 
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   hist_err = hist_err/1000;               //Es divideix per passar el valor de enter a decimal 
 
   mou_pot(100, 1);    //Mou el potenciòmetre al màxim 
   pas_pot = 100;       //Posa al màxim el valor de la variable que controla el nivell del potenciòmetre 
   n_eixos = 1;           //Per defecte eix X 
   usb_init();               //Inicialitza USB 
 
   while (TRUE)  
   { 
      if (usb_enumerated())  
      { 
         if (defecte == 1)                    //Si no s'han carregat els valors per defecte... 
         { 
            lectura = hist_err * 1000;   //Converteix a valor sense decimals la histèresis d'error  
            if(lectura == 0) cifra = 0;   
            else cifra = lectura/1000; 
            out_data[0] = (int8)cifra;   //Passa la part entera  
            lectura = lectura%1000; 
            if(lectura == 0) cifra = 0;   
            else cifra = lectura/100; 
            out_data[1] = (int8)cifra;   //Passa el primer decimal 
            lectura = lectura%100; 
            if(lectura == 0) cifra = 0;   
            else cifra = lectura/10; 
            out_data[2] = (int8)cifra;   //Passa el segon decimal 
            cifra = lectura%10; 
            out_data[3] = (int8)cifra;   //Passa el tercer decimal 
            lectura = set_point * 10;   //Converteix a enter el valor de SetPoint  
            if(lectura == 0) cifra = 0;   
            else cifra = lectura/10; 
            out_data[4] = (int8)cifra;   //Passa la part entera 
            cifra = lectura%10; 
            out_data[5] = (int8)cifra;   //Passa la part decimal 
            out_data[6] = pas_pot;     //Passa el valor del potenciòmetre 
            out_data[7] = 1;                //Indica que els valors són per defecte 
            usb_put_packet(1, out_data, USB_CONFIG_HID_TX_SIZE, USB_DTS_TOGGLE);   
            //Envia dades a l'aplicació software 
         } 
         if (usb_kbhit(1))                  //Si s'han rebut dades... 
         {            
            usb_get_packet(1, in_data, USB_CONFIG_HID_RX_SIZE);      
           //Llegeix dades de l'aplicació software 
            loop = (int)(in_data[0]);     //Indica el mode de treball; llaç obert o llaç tancat 
            //Es llegeix el valor de Set Point (2 bytes) indicat per l'aplicació software 
            aux = (int)in_data[1];        //Part entera 
            aux1 = (int)in_data[2];      //Part decimal 
            if (aux1 == 0) set_point = aux + 0.0; 
            else set_point = (float)aux1/10 + aux; 
            //Es llegeix el valor de histèresis (4 bytes) indicat per l'aplicació software     
            aux = (int)in_data[3];        //Part entera 
            aux1 = (int)in_data[4];      //Primer decimal 
            aux2 = (int)in_data[5];      //Segon decimal 
            aux3 = (int)in_data[6];      //Tercer decimal 
            hist_err = aux; 
            if (aux3 == 0) hist_err = hist_err; 
            else hist_err = hist_err + (float)aux3/1000; 
            if (aux2 == 0) hist_err = hist_err; 
            else hist_err = hist_err + (float)aux2/100; 
            if (aux1 == 0) hist_err = hist_err; 
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            else hist_err = hist_err + (float)aux1/10; 
            defecte = (int)(in_data[7]);          //Indica si s'han carregat els valors per defecte; 1 No, 2 Si 
            n_eixos = (int)(in_data[8]);          //Indica l'eix a llegir  
         } 
         if (veure == 1 && defecte == 2 )            //Si ja s'ha calculat la mitja  
         {                                                             //ja es pot enviar les dades de lectura dels eixos 
            veure = 0; 
            if (n_eixos == 1) mean_Gs = mean_x;  //Es tria visualitzar la lectura de l'eix X 
            if(n_eixos == 2) mean_Gs = mean_y;   //Es tria visualitzar la lectura de l'eix Y 
            if(n_eixos == 3) mean_Gs = mean_z;   //Es tria visualitzar la lectura de l'eix Z 
            if(n_eixos == 4)                                     //Es tria visualitzar la lectura dels tres eixos   
            { 
               mean_x = abs(mean_x - 1); 
               mean_y = abs(mean_y - 1); 
               mean_z = abs(mean_z - 1); 
               mean_Gs = abs(sqrt((mean_x*mean_x)+(mean_y*mean_y)+(mean_z*mean_z)) - 1);  
            } 
            if (loop == 1)                                         //Llaç tancat 
            { 
               loop_ant = 1; 
              if(mean_Gs > (set_point + hist_err))          //Comprova si la lectura està per sobre del  
              {                                                                 //SetPoint + Histèresis 
                  mou_pot(ceil((mean_Gs - set_point)/0.16), 0);  //Si ho és, augmenta el valor del  
                                                                                          //potenciòmetre en proporció a la diferència,         
               } 
               if(mean_Gs < (set_point - hist_err))          //Comprova si la lectura està per sota del  
               {                                                                //SetPoint - Histeresis 
                  mou_pot(ceil((set_point - mean_Gs)/0.16), 1);  //Si ho és, disminueix el valor del   
               }                                                                          //potenciòmetre en proporció a la diferència,  
            } 
            if (loop == 0 && loop_ant == 1)  // Si es torna al mode llaç obert, posa el potenciòmetre  
            {                                                  // al seu valor resistiu mínim  
               loop_ant = 0; 
               mou_pot(100, 1); 
            } 
            lectura = mean_Gs * 100000;    //Converteix el valor de la lectura de coma flotant a enter i ho  
            if(lectura == 0) cifra = 0;             //envia byte a byte 
            else cifra = lectura/100000; 
            out_data[0] = (int8)cifra;             //Part entera de la lectura 
            lectura = lectura%100000; 
            if(lectura == 0) cifra = 0;   
            else cifra = lectura/10000; 
            out_data[1] = (int8)cifra;             //Primer decimal de la lectura 
            lectura = lectura%10000; 
            if(lectura == 0) cifra = 0;   
            else cifra = lectura/1000; 
            out_data[2] = (int8)cifra;             //Segon decimal de la lectura 
            lectura = lectura%1000; 
            if(lectura == 0) cifra = 0;   
            else cifra = lectura/100; 
            out_data[3] = (int8)cifra;             //Tercer decimal de la lectura 
            lectura = lectura%100; 
            if(lectura == 0) cifra = 0;   
            else cifra = lectura/10; 
            out_data[4] = (int8)cifra;            //Quart decimal de la lectura 
            cifra = lectura%10; 
            out_data[5] = (int8)cifra;            //Cinquè decimal de la lectura 
            out_data[6] = pas_pot;              //Nivell del potenciòmetre 
            out_data[7] = 0;                        //Indica que no són valors per defecte 
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            usb_put_packet(1, out_data, USB_CONFIG_HID_TX_SIZE, USB_DTS_TOGGLE); 
            ////Envia dades 
            cifra = set_point * 10;           //Emmagatzema a la eeprom el valor del SetPoint per a la 
            aux3 = cifra;                         //propera vegada 
            write_eeprom(3,aux3); 
 
            cifra = hist_err * 1000;        //Emmagatzema a la eeprom el valor de la Histèresis de error per               
            aux3 = cifra;                        //a la propera vegada 
            write_eeprom(13,aux3); 
         }  
         SET_ADC_CHANNEL(5);     //Selecciona l’entrada analògica 5  
         senyal = read_adc();             //Llegeix el valor analogic 
         senyal = (senyal*5.0)/1024;  //Passa de bits a volts 
         if (senyal > 0.0 && flanc == 0 )flanc = 1;   //Detecta el pas per 0 de la ona sinusoïdal     
         else if(senyal <= 0.0 && flanc == 1) flanc = 0; 
          
         if(flanc == 0 && flanc0 == 0)     //Al semicicle positiu fa les sumes dels màxims del  
         {                                                //semicicle negatiu 
            flanc0 = 1; 
            mean_max1_x += max1_x; 
            mean_max1_y += max1_y; 
            mean_max1_z += max1_z; 
            max1_x = max1_y = max1_z = 0.0; 
         } 
         if(flanc == 1 && flanc0 == 1)    //Al semicicle negatiu fa les sumes dels màxims del 
         {                                               //semicicle positiu 
            flanc0 = 0; 
            mean_max_x += max_x; 
            mean_max_y += max_y; 
            mean_max_z += max_z; 
            max_x = max_y = max_z = 0.0; 
            n_mean++; 
         } 
         if(n_mean == n_cicles && flanc == 0)  //Quan arriba al nombre de semicicles desitjats, fa   
         {                                                            //les mitges dels diferents eixos, suma la mitja d’un  
            mean_max_x = mean_max_x/n_cicles;  //semicicle amb la de l’altre i ho divideix per 2 
            mean_max_y = mean_max_y/n_cicles; 
            mean_max_z = mean_max_z/n_cicles; 
            mean_max1_x = mean_max1_x/n_cicles; 
            mean_max1_y = mean_max1_y/n_cicles; 
            mean_max1_z = mean_max1_z/n_cicles; 
            mean_x = (mean_max_x + mean_max1_x)/2; 
            mean_y = (mean_max_y + mean_max1_y)/2; 
            mean_z = (mean_max_z + mean_max1_z)/2; 
            mean_max_x = mean_max_y = mean_max_z = 0.0; 
            mean_max1_x = mean_max1_y = mean_max1_z = 0.0; 
            n_mean =0;  
            veure = 1; 
         }   
      } 
   } 
} 
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5.2 Codi Software versió bàsica 

'******************************************************************** 
'Creat per: Bernat Ponce 
'Versió: 1.0 
'Any: 2015 
'******************************************************************** 
Public Class frmUSB 
    ' vendor i product identificadors 
    Private Const VendorID As Integer = &H461    'Identificador del vendor del PIC2PC 
    Private Const ProductID As Integer = &H20    'Identificador del product del PIC2PC 
 
    ' Variables globals de lectura i escriptura 
    Private Const BufferInSize As Integer = 9   'Mida del buffer de dades d'entrada 
    Private Const BufferOutSize As Integer = 10 'Mida del buffer de dades de sortida    
Dim BufferIn(BufferInSize) As Byte           'Les dades rebudes es desen aquí – el 
                                             'primer byte de l'array no s'utilitza 
    Dim BufferOut(BufferOutSize) As Byte     'Les dades a enviar es desen aquí – el 
                                             'primer byte de l'array ha de ser 0 
    Dim lazo As Byte 
    Dim Defecte As Byte = 0  
    '  
    ' **************************************************************** 
    ' Valors per defecte en executar el programa. 
    '***************************************************************** 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 
        ConnectToHID(Me) 
        Me.Text = "Desconnectat" 
        RBx001Err.Select() 
        RBx01SP.Select() 
        RBeixX.Select() 
        GrupError.Enabled = False 
        GrupSetPoint.Enabled = False 
        GrupLectura.Enabled = False 
    End Sub 
 
    '***************************************************************** 
    ' Accions a fer quan es tanca l'aplicació. 
    ' En aquest cas només es desconnecta la comunicació USB. 
    '***************************************************************** 
    Private Sub Form1_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed 
        DisconnectFromHID() 
    End Sub 
 
    '***************************************************************** 
    ' Accions a fer quan es connecta un dispositiu HID. 
    ' S'habiliten els controls de Lectura Sensor. 
    '***************************************************************** 
    Public Sub OnPlugged(ByVal pHandle As Integer) 
        If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = ProductID 
Then 
            Me.Text = "Connectat" 
            GrupLectura.Enabled = True 
        End If 
    End Sub 
 
    '***************************************************************** 
    ' Accions a fer quan es desconnecta un dispositiu HID. 
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    ' Inhabilita els controls de tota l'aplicació. 
    '***************************************************************** 
    Public Sub OnUnplugged(ByVal pHandle As Integer) 
        If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) =   
       ProductID Then 
            hidSetReadNotify(hidGetHandle(VendorID, ProductID), False) 
            Me.Text = "Desconnectat" 
            BtnOpenLoop.Text = "Close Loop" 
            GrupError.Enabled = False 
            GrupSetPoint.Enabled = False 
            GrupLectura.Enabled = False 
        End If 
    End Sub 
 
    '***************************************************************** 
    ' Notificació de canvi de controlador  
    '***************************************************************** 
    Public Sub OnChanged() 
        Dim pHandle As Integer 
        pHandle = hidGetHandle(VendorID, ProductID) 
        hidSetReadNotify(hidGetHandle(VendorID, ProductID), True) 
    End Sub 
 
    '***************************************************************** 
    ' Es llegeix les dades rebudes i es mostren a l'aplicació. 
    '***************************************************************** 
    Public Sub OnRead(ByVal pHandle As Integer) 
        Dim dada As String 
        If hidRead(pHandle, BufferIn(0)) Then 
 
            If BufferIn(8) = 1 Then           ' Es comprova que s'han posat els  
                                              ' valors per defecte (1 no, 0 si) 
                dada = BufferIn(1)            ' Es forma el valor de histèresis     
                dada = dada & ","             ' d'error a mostrar per defecte,   
                dada = dada & BufferIn(2)     ' passat pel microcontrolador. 
                dada = dada & BufferIn(3) 
                dada = dada & BufferIn(4) 
                TxtError.Text = dada 
                dada = BufferIn(5)            ' Es forma el valor de Set Point a  
                dada = dada & ","             ' mostrar per defecte, 
                dada = dada & BufferIn(6)     ' passat pel microcontrolador. 
                TxtSetPoint.Text = dada 
                Timer1.Enabled = True         ' Habilita el temporitzador que indica 
                                          ' quan enviar dades cap al microcontrolador 
                Defecte = 2               ' S'indica al microcontrolador que ja s'ha    
                                          ' llegit els valors per defecte 
            Else 
                dada = BufferIn(1)       ' Si ja s'han llegit els valors per defecte,  
                dada = dada & ","        ' es forma el valor de la lectura           
                dada = dada & BufferIn(2) ' de l'acceleròmetre i es mostra a  
                dada = dada & BufferIn(3) ' l'aplicació. 
                dada = dada & BufferIn(4) 
                dada = dada & BufferIn(5)  
                dada = dada & BufferIn(6) 
                TxtLectura.Text = dada 
                TxtPot.Text = BufferIn(7)   ' Indica el valor de sortida del  
                                      ' potenciòmetre digital que controla l'amplitud 
                If TxtPot.Text = 100 Or TxtPot.Text = 0 Then  ' del senyal aplicat a  
                                                              ' l'altaveu.  
                    TxtPot.BackColor = Color.Red     ' Si s'arriba als extrems del  
                                              ' potenciòmetre s'indica canviant el color 
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                Else                                 ' de fons de la casella indicadora. 
                    TxtPot.BackColor = Color.White 
                End If 
            End If 
        End If 
 
    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Quan el temporitzador arriba al temps programat (1 seg), s'envien les dades  
    ' cap al microcontrolador. 
    '***************************************************************** 
    Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick 
        Dim dec, dec1, enter() As String 
        Dim num As Integer 
        BufferOut(0) = 0 
        If BtnOpenLoop.Text = "Close Loop" Then   'Es passa el valor del mode de   
            BufferOut(1) = 0                  ' treball, 0 llaç obert i 1 llaç tancat. 
        ElseIf BtnOpenLoop.Text = "Open Loop" Then 
            BufferOut(1) = 1 
        End If 
        num = TxtSetPoint.Text.IndexOf(",")  ' Es passa el valor del Set Point al qual 
        If num < 0 Then                      ' volem que funcioni. 
            num = 0 
        End If 
        dec = TxtSetPoint.Text.Substring(num + 1)  ' Part decimal del valor Set Point 
        enter = TxtSetPoint.Text.Split(",")        ' Part entera del valor Set Point  
        BufferOut(2) = enter(0) 
        If dec <> "" Then 
            BufferOut(3) = dec 
        Else 
            BufferOut(3) = 0 
        End If 
        num = TxtError.Text.IndexOf(",")     ' Es passa el valor de la  histèresis 
        If num < 0 Then                      ' d'error que volem. 
            num = 0 
        End If 
        dec = TxtError.Text.Substring(num + 1) 
        enter = TxtError.Text.Split(",") 
        BufferOut(4) = enter(0)              'Valor enter del error 
        If TxtError.Text.Length > 2 Then 
            dec1 = dec(0) 
            BufferOut(5) = dec1              '1er decimal error 
        Else 
            BufferOut(5) = 0 
        End If 
        If TxtError.Text.Length > 3 Then 
            dec1 = dec(1) 
            BufferOut(6) = dec1              '2on decimal error 
        Else 
            BufferOut(6) = 0 
        End If 
        If TxtError.Text.Length > 4 Then 
            dec1 = dec(2) 
            BufferOut(7) = dec1              '3er decimal error 
        Else 
            BufferOut(7) = 0 
        End If 
        BufferOut(8) = Defecte 
        If RBeixX.Checked Then               ' S'indica amb quin eix es vol treballar. 
            BufferOut(9) = 1                ' Eix X. 
        ElseIf RBeixY.Checked Then 



38 

Sistema de mesura d’acceleròmetres basat en altaveu 
 

 

    

            BufferOut(9) = 2                ' Eix Y. 
        ElseIf RBeixZ.Checked Then 
            BufferOut(9) = 3                ' Eix Z 
        ElseIf RBeixXYZ.Checked Then 
            BufferOut(9) = 4                ' Els tres eixos, XYZ. 
        End If 
        hidWriteEx(VendorID, ProductID, BufferOut(0)) 
    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Funcionament del botó de selecció de mode,  
    ' llaç obert o llaç tancat. 
    '***************************************************************** 
    Private Sub BtnOpenLoop_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
BtnOpenLoop.Click 
        If BtnOpenLoop.Text = "Close Loop" Then 
            BtnOpenLoop.Text = "Open Loop" 
            GrupError.Enabled = True 
            GrupSetPoint.Enabled = True 
            lazo = 1 
        ElseIf BtnOpenLoop.Text = "Open Loop" Then 
            BtnOpenLoop.Text = "Close Loop" 
            GrupError.Enabled = False 
            GrupSetPoint.Enabled = False 
            lazo = 0 
        End If 
    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Funcionament del botó de d'increment del valor de Set Point.  
    '***************************************************************** 
    Private Sub BtnIncSP_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnIncSP.Click 
        Dim SetPoint As Double 
        SetPoint = TxtSetPoint.Text 
        If RBx01SP.Checked Then            ' S'incrementa amb un pas de 0,1G. Màxim 16G. 
            If SetPoint < 16.0 Then 
                SetPoint = SetPoint + 0.1 
            End If 
            TxtSetPoint.Text = SetPoint 
        ElseIf RBx1SP.Checked Then         ' S'incrementa amb un pas de 1G. Màxim 16G. 
            If SetPoint < 15.0 Then 
                SetPoint = SetPoint + 1 
            End If 
            TxtSetPoint.Text = SetPoint 
        End If 
    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Funcionament del botó de decrement del valor de Set Point.  
    '***************************************************************** 
    Private Sub BtnDecSP_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnDecSP.Click 
        Dim SetPoint As Double 
        SetPoint = TxtSetPoint.Text 
        If RBx01SP.Checked Then            ' Es decrementa amb un pas de 0,1G. Mínim 0G. 
            If SetPoint > 0.0 Then 
                SetPoint = SetPoint - 0.1 
            End If 
            TxtSetPoint.Text = SetPoint 
        ElseIf RBx1SP.Checked Then         ' Es decrementa amb un pas de 1G. Mínim 0G. 
            If SetPoint > 0.9 Then 
                SetPoint = SetPoint - 1 
            End If 
            TxtSetPoint.Text = SetPoint 
        End If 
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    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Funcionament del botó de d'increment del valor de histeresis d'error.  
    '***************************************************************** 
    Private Sub BtnIncErr_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
BtnIncErr.Click 
        Dim HistError As Double 
        HistError = TxtError.Text 
        If RBx001Err.Checked Then 
            HistError = HistError + 0.01    ' S'incrementa amb un pas de 0,01G. 
            TxtError.Text = HistError 
        ElseIf RBx0001Err.Checked Then      ' S'incrementa amb un pas de 0,001G. 
            HistError = HistError + 0.001 
            TxtError.Text = HistError 
        End If 
    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Funcionament del botó de decrement del valor de histeresis d'error.  
    '***************************************************************** 
    Private Sub BtnDecErr_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
BtnDecErr.Click 
        Dim HistError As Double 
        HistError = TxtError.Text 
        If RBx001Err.Checked Then           ' Es decrementa amb un pas de 0,01G.  
            If HistError > 0.009 Then 
                HistError = HistError - 0.01 
            End If 
            TxtError.Text = HistError 
        ElseIf RBx0001Err.Checked Then      ' Es decrementa amb un pas de 0,001G.  
            If HistError > 0.0009 Then 
                HistError = HistError - 0.001 
            End If 
            TxtError.Text = HistError 
        End If 
    End Sub 
End Class 
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5.3 Codi Software versió extesa 

'******************************************************************** 
'Creat per: Bernat Ponce 
'Versió: 2.0 
'Any: 2015 
'******************************************************************** 
 
Public Class Form1 
    ' vendor i product identificadors 
    Private Const VendorID As Integer = &H461    'Identificador del vendor del PIC2PC 
    Private Const ProductID As Integer = &H20    'Identificador del product del 
PIC2PC 
 
    ' Variables globals de lectura i escriptura 
    Private Const BufferInSize As Integer = 9   'Mida del buffer de dades d'entrada, 
PIC --> PC 
    Private Const BufferOutSize As Integer = 10  'Mida del buffer de dades de 
sortida, PC --> PIC 
    Dim BufferIn(BufferInSize) As Byte           'Les dades rebudes es desen aqui - 
el primer byte de l'array no s'utilitza 
    Dim BufferOut(BufferOutSize) As Byte         'Les dades a enviar es desen aqui - 
el primer byte de l'array ha de ser 0 
    Dim lazo As Byte 
    Dim Defecte As Byte = 0 
    Dim i As Integer 
    '  
    ' **************************************************************** 
    ' Valors per defecte en executar el programa. 
    '***************************************************************** 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
 
        Me.Tabla1TableAdapter.Fill(Me.RegistreDataSet.Tabla1) 'Carrega les dades  
        i = 0                                               ' de la base de dades 
        ConnectToHID(Me) 
        Me.Text = "Desconnectat" 
        RBx001Err.Select() 
        RBx01SP.Select() 
        RBeixX.Select() 
        GrupError.Enabled = False 
        GrupSetPoint.Enabled = False 
        GrupLectura.Enabled = False 
        BtnGraf.Enabled = False 
        Me.Width = 600 
        Me.Height = 290 
        Me.ReportViewer1.RefreshReport()             ' Actualitza el gràfic 
    End Sub 
 
    '***************************************************************** 
    ' Accions a fer quan es tanca l'aplicació. 
    ' En aquest cas només es desconnecta la comunicació USB. 
    '***************************************************************** 
    Private Sub Form1_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed 
        DisconnectFromHID() 
    End Sub 
 
    '***************************************************************** 
    ' Accions a fer quan es connecta un dispositiu HID. 



41 

Sistema de mesura d’acceleròmetres basat en altaveu 

 

   

    ' S'habiliten els controls de Lectura Sensor. 
    '***************************************************************** 
    Public Sub OnPlugged(ByVal pHandle As Integer) 
        If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = 
ProductID Then 
            Me.Text = "Connectat" 
            GrupLectura.Enabled = True 
        End If 
    End Sub 
 
    '***************************************************************** 
    ' Accions a fer quan es desconnecta un dispositiu HID. 
    ' Inhabilita els controls de tota l'aplicació. 
    '***************************************************************** 
    Public Sub OnUnplugged(ByVal pHandle As Integer) 
        If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = 
ProductID Then 
            hidSetReadNotify(hidGetHandle(VendorID, ProductID), False) 
            Me.Text = "Desconnectat" 
            BtnOpenLoop.Text = "Close Loop" 
            GrupError.Enabled = False 
            GrupSetPoint.Enabled = False 
            GrupLectura.Enabled = False 
        End If 
    End Sub 
 
    '***************************************************************** 
    ' Notificació de canvi de controlador  
    '***************************************************************** 
    Public Sub OnChanged() 
        Dim pHandle As Integer 
        pHandle = hidGetHandle(VendorID, ProductID) 
        hidSetReadNotify(hidGetHandle(VendorID, ProductID), True) 
    End Sub 
 
    '***************************************************************** 
    ' Es llegeix les dades rebudes i es mostren a l'aplicació. 
    '***************************************************************** 
    Public Sub OnRead(ByVal pHandle As Integer) 
        Dim dada As String 
        If hidRead(pHandle, BufferIn(0)) Then 
 
            If BufferIn(8) = 1 Then           ' Es comprova que s'han posat els  
                                              ' valors per defecte (1 no, 0 si) 
                dada = BufferIn(1)            ' Es forma el valor de histèresis  
                dada = dada & ","             ' d'error a mostrar per defecte, 
                dada = dada & BufferIn(2)     ' passat pel microcontrolador. 
                dada = dada & BufferIn(3) 
                dada = dada & BufferIn(4) 
                TxtError.Text = dada  
                dada = BufferIn(5)            ' Es forma el valor de SetPoint a  
                                              ' d'error a mostrar per defecte,  
                dada = dada & ","             ' mostrar per defecte,  
                dada = dada & BufferIn(6)     ' passat pel microcontrolador. 
                TxtSetPoint.Text = dada 
                Timer1.Enabled = True         ' Habilita el temporitzador que indica 
                                              ' quan enviar dades cap al   
                                              ' microcontrolador   
                BtnGraf.Enabled = True        ' Habilita el botó per mostrar gràfics 
                Defecte = 2 
            ' S'indica al microcontrolador que ja s'ha llegit els valors per defecte 
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            Else 
                dada = BufferIn(1)            ' Si ja s'han llegit els valors per   
                dada = dada & ","        ' defecte, es forma el valor de la lectura       
                dada = dada & BufferIn(2)  ' de l'acceleròmetre i es mostra a  
                dada = dada & BufferIn(3)  ' l'aplicació. 
                dada = dada & BufferIn(4) 
                dada = dada & BufferIn(5) 
                dada = dada & BufferIn(6) 
                TxtLectura.Text = dada 
                TxtPot.Text = BufferIn(7)     ' Indica el valor de sortida del  
                                     ' potenciòmetre digital que controla l'amplitud 
                If TxtPot.Text = 100 Or TxtPot.Text = 0 Then   ' del senyal aplicat a  
                                                               ' l'altaveu.  
                    TxtPot.BackColor = Color.Red     ' Si s'arriba als extrems del 
                                         ' potenciòmetre s'indica canviant el color 
                Else                            ' de fons de la casella indicadora. 
                    TxtPot.BackColor = Color.White 
                End If 
            End If 
        End If 
 
    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Quan el temporitzador arriba al temps programat (1 seg), s'envien les dades  
    ' cap al microcontrolador. 
    '***************************************************************** 
    Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick 
        Dim dec, dec1, enter() As String 
        Dim num As Integer 
        BufferOut(0) = 0 
        If BtnOpenLoop.Text = "Close Loop" Then   'Es passa el valor del mode de  
            BufferOut(1) = 0              ' treball, 0 llaç obert i 1 llaç tancat. 
        ElseIf BtnOpenLoop.Text = "Open Loop" Then 
            BufferOut(1) = 1 
        End If 
        num = TxtSetPoint.Text.IndexOf(",")  'Es passa el valor del SetPoint al qual  
        If num < 0 Then                      'volem que funcioni. 
            num = 0 
        End If 
        dec = TxtSetPoint.Text.Substring(num + 1)  ' Part decimal del valor SetPoint 
        enter = TxtSetPoint.Text.Split(",")        ' Part entera del valor SetPoint  
        BufferOut(2) = enter(0) 
        If dec <> "" Then 
            BufferOut(3) = dec 
        Else 
            BufferOut(3) = 0 
        End If 
        num = TxtError.Text.IndexOf(",")     'Es passa el valor de la  histeresis  
        If num < 0 Then                      'd'error que volem. 
            num = 0 
        End If 
        dec = TxtError.Text.Substring(num + 1) 
        enter = TxtError.Text.Split(",") 
        BufferOut(4) = enter(0)              'Valor enter del error 
        If TxtError.Text.Length > 2 Then 
            dec1 = dec(0) 
            BufferOut(5) = dec1              '1er decimal error 
        Else 
            BufferOut(5) = 0 
        End If 
        If TxtError.Text.Length > 3 Then 
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            dec1 = dec(1) 
            BufferOut(6) = dec1              '2on decimal error 
        Else 
            BufferOut(6) = 0 
        End If 
        If TxtError.Text.Length > 4 Then 
            dec1 = dec(2) 
            BufferOut(7) = dec1              '3er decimal error 
        Else 
            BufferOut(7) = 0 
        End If 
        BufferOut(8) = Defecte 
        If RBeixX.Checked Then              ' S'indica amb quin eix es vol treballar. 
            BufferOut(9) = 1                ' Eix X. 
        ElseIf RBeixY.Checked Then 
            BufferOut(9) = 2                ' Eix Y. 
        ElseIf RBeixZ.Checked Then 
            BufferOut(9) = 3                ' Eix Z 
        ElseIf RBeixXYZ.Checked Then 
            BufferOut(9) = 4                ' Els tres eixos, XYZ. 
        End If 
        hidWriteEx(VendorID, ProductID, BufferOut(0)) 
        '************************************************************ 
        If BtnPlay.Text = "Stop" Then       ' Si està enregistrant, actualitza   
            Me.ReportViewer1.RefreshReport()' la gràfica 
        End If 
    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Funcionament del botó de selecció de mode,  
    ' llaç obert o llaç tancat. 
    '***************************************************************** 
    Private Sub BtnOpenLoop_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
BtnOpenLoop.Click 
        If BtnOpenLoop.Text = "Close Loop" Then 
            BtnOpenLoop.Text = "Open Loop" 
            GrupError.Enabled = True 
            GrupSetPoint.Enabled = True 
            lazo = 1 
        ElseIf BtnOpenLoop.Text = "Open Loop" Then 
            BtnOpenLoop.Text = "Close Loop" 
            GrupError.Enabled = False 
            GrupSetPoint.Enabled = False 
            lazo = 0 
        End If 
    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Funcionament del botó de d'increment del valor de SetPoint.  
    '***************************************************************** 
    Private Sub BtnIncSP_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
BtnIncSP.Click 
        Dim SetPoint As Double 
        SetPoint = TxtSetPoint.Text 
        If RBx01SP.Checked Then         ' S'incrementa amb un pas de 0,1G. Màxim 16G. 
            If SetPoint < 16.0 Then 
                SetPoint = SetPoint + 0.1 
            End If 
            TxtSetPoint.Text = SetPoint 
        ElseIf RBx1SP.Checked Then        ' S'incrementa amb un pas de 1G. Màxim 16G. 
            If SetPoint < 15.0 Then 
                SetPoint = SetPoint + 1 
            End If 
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            TxtSetPoint.Text = SetPoint 
        End If 
    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Funcionament del botó de decrement del valor de SetPoint.  
    '***************************************************************** 
    Private Sub BtnDecSP_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
BtnDecSP.Click 
        Dim SetPoint As Double 
        SetPoint = TxtSetPoint.Text 
        If RBx01SP.Checked Then         ' Es decrementa amb un pas de 0,1G. Mínim 0G. 
            If SetPoint > 0.0 Then 
                SetPoint = SetPoint - 0.1 
            End If 
            TxtSetPoint.Text = SetPoint 
        ElseIf RBx1SP.Checked Then       ' Es decrementa amb un pas de 1G. Mínim 0G. 
            If SetPoint > 0.9 Then 
                SetPoint = SetPoint - 1 
            End If 
            TxtSetPoint.Text = SetPoint 
        End If 
    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Funcionament del botó de d'increment del valor de histeresis d'error.  
    '***************************************************************** 
    Private Sub BtnIncErr_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
BtnIncErr.Click 
        Dim HistError As Double 
        HistError = TxtError.Text 
        If RBx001Err.Checked Then 
            HistError = HistError + 0.01    ' S'incrementa amb un pas de 0,01G. 
            TxtError.Text = HistError 
        ElseIf RBx0001Err.Checked Then      ' S'incrementa amb un pas de 0,001G. 
            HistError = HistError + 0.001 
            TxtError.Text = HistError 
        End If 
    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Funcionament del botó de decrement del valor de histèresis d'error.  
    '***************************************************************** 
    Private Sub BtnDecErr_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
BtnDecErr.Click 
        Dim HistError As Double 
        HistError = TxtError.Text 
        If RBx001Err.Checked Then           ' Es decrementa amb un pas de 0,01G.  
            If HistError > 0.009 Then 
                HistError = HistError - 0.01 
            End If 
            TxtError.Text = HistError 
        ElseIf RBx0001Err.Checked Then      ' Es decrementa amb un pas de 0,001G.  
            If HistError > 0.0009 Then 
                HistError = HistError - 0.001 
            End If 
            TxtError.Text = HistError 
        End If 
    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Funcionament del botó per mostrar o amagar el gràfic.  
    '***************************************************************** 
    Private Sub BtnGraf_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnGraf.Click 
        If BtnGraf.Text = "Show Graf" Then 
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            Me.Width = 600                   ' Fa la finestra més gran per mostrar 
            Me.Height = 611                  ' la pantalla dels gràfics   
            BtnGraf.Text = "Hide Graf"       ' Canvia el text del botó   
        Else 
            Me.Width = 600                   ' Fa la finestra més petita per amagar 
            Me.Height = 290                  ' la pantalla dels gràfics   
            BtnGraf.Text = "Show Graf"       ' Canvia el text del botó   
            BtnPlay.Text = "Start"           ' Canvia el text del botó de enregistrar   
        End If                               ' perquè acabi l’enregistrament 
    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Funcionament del botó per començar o aturar l’enregistrament.  
    '***************************************************************** 
    Private Sub BtnPlay_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnPlay.Click 
        If BtnPlay.Text = "Start" Then 
            BtnPlay.Text = "Stop" 
        Else 
            BtnPlay.Text = "Start" 
        End If 
    End Sub 
    '***************************************************************** 
    ' Funció que s’executa cada vegada que el temporitzador 2 arriba al seu valor,  
    ' 3 vegades per segon 
    '***************************************************************** 
    Private Sub Timer2_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer2.Tick            
       If BtnPlay.Text = "Stop" Then 
          i = i + 1                 ' Incrementa el comptador de terços de segon  
    Tabla1TableAdapter.Insert(i, 1000 * (TxtLectura.Text),1000 * (TxtSetPoint.Text))                      
                             ' Afegeix a la base de dades els valors llegits 
          Tabla1TableAdapter.Fill(RegistreDataSet.Tabla1) 
        End If 
 
    End Sub 
End Class 
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5.4 Layout de la placa de control 
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5.5 Guia pràctica d’instal·lació del 

sistema  

1. Connectar el sensor a la placa de control mitjançant el corresponent cable. 

El pin 1 del sensor al 1 del connector de la placa de control. Situar el 

sensor a la plataforma de l’altaveu. 

2. Connectar el generador de freqüència a la placa de control pel connector 

BNC. 

3. Connectar la sortida de senyal de la placa de control a l’entrada de l’etapa 

de potència. Gnd a la borna negra. 

4. Connectar l’altaveu a la sortida de l’etapa de potència  

5. Endollar la font d’alimentació a 220v AC. S’encenen dos leds que indiquen 

que els fusibles de la font funcionen correctament. 

6. Executar l’aplicació PIC2PC.exe, interfície d’usuari. 

7. Connectar la placa de control i l’ordinador per mitjà del seu cable USB. 
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