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Resum 

Aquest treball de fi de grau consisteix en el desenvolupament d’una interfície gràfica d’usuari 
que permeti controlar i configurar un ciclador de mòduls de bateries de baixa tensió emprant 
una Raspberry Pi 3. Neix de la voluntat de reduir els costos dels sistemes actuals que utilitzen 
altres PC-Embedded’s o COM’s (Computer on Module) més cars. 

Per al seu desenvolupament s’ha utilitzat la Raspberry Pi, un SBC (Single-Board Computer) o 
ordinador monoplaca de baix cost; concretament el model més recent anomenat Raspberry Pi 
3 Model B, juntament amb la pantalla tàctil de 7 polzades de la mateixa casa. Per comunicar 
l’ordinador amb el ciclador de mòduls de bateries de baixa tensió s’utilitza el bus CAN; per això 
també es disposa d’una placa que incorpora aquesta interfície i es pot acoblar a la Raspberry 
Pi, anomenada PICAN2 CAN-Bus Board. Per monitoritzar la transmissió de missatges a través 
del bus CAN s’ha emprat el programa gratuït miniMon de IXXAT per a Windows. 

Pel que fa a la GUI (Graphic User Interface en anglès o interfície gràfica d’usuari) s’ha 
dissenyat a partir dels requisits que demana el Centre Tecnològic de Catalunya, empresa 
contractant del Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments de la 
UPC (CITCEA-UPC), sota la qual s’ha realitzat el projecte. Per a la seva confecció s’ha usat la 
llibreria de software lliure Qt; en l’entorn Qt Creator. 

S’ha programat amb el llenguatge de programació C++, amb el que estan escrites les llibreries 
de Qt, i s’ha treballat des d’un ordinador amb el sistema operatiu Debian GNU/Linux. Per poder 
executar eficientment a la Raspberry Pi el programa creat, s’ha fet ús d’un compilador creuat, 
compilador capaç de crear codi executable per una plataforma diferent de la que s’executa el 
compilador. 

Els resultats obtinguts són satisfactoris, doncs encara que la Raspberry Pi presenta algunes 
dificultats degut a la necessitat del compilador creuat, entre d’altres, s’ha pogut crear la interfície 
desitjada, que permet realitzar les mateixes funcions que la creada amb el PC-Embedded. 
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1. Glossari 

CAN: Controller Area Network en anglès o xarxa d’àrea del controlador. 

CISC: Complex Instruction Set Computing en anglès o computador amb conjunt d’instruccions 
complexes. 

CITCEA-UPC: Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments. 

CPU: Central Processing Unit en anglès o unitat central de processament. 

COM: Computer on Module en anglès. 

CSI: Camera Serial Interface en anglès o interfície sèrie per a càmeres. 

DSI: Display Serial Interface en anglès o interfície sèrie per a monitors. 

Erurecat: Centre Tecnològic de Catalunya. 

GPIO: General Purpose Input/Output en anglès. Es parla concretament de pins GPIO. 

GUI: Graphic User Interface en anglès o interfície gràfica d’usuari. 

IDE: Integrated Development Enviroment en anglès o entorn integrat de desenvolupament. 

OBDII: On Board Diagnostics II en anglès. Es parla de cablejat que utilitza la seva ranura de 
connexió característica. 

OS: Operating System en anglès o sistema operatiu. 

RISC: Reduced Instruction Set Computing en anglès o computador amb conjunt d’instruccions 
reduïdes. 

SBC: Single-Board Computer en anglès o ordinador monoplaca. 

SSH: Secure SHell en anglès o intèrpret d’ordres segur. 

VNC: Virtual Network Computing en anglès o computació virtual en xarxa. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen i motivació del projecte 

Aquest projecte troba el seu origen en el CITCEA-UPC. Aquest centre, que té seu a l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) desenvolupa diferents 
projectes en el món de l’enginyeria elèctrica. Entre ells es destaca el projecte per a l’Eurecat, el 
Parc Tecnològic de Catalunya, que consisteix en dissenyar un ciclador de mòduls per a 
bateries de baixa tensió. Aquest ciclador necessita d’una interfície gràfica des de la qual es 
pugui controlar i configurar in-situ i per això utilitza un petit SBC o ordinador monoplaca que es 
pugui encastar a l’equip. 

Actualment el projecte s’està desenvolupant emprant un PC-Embedded EMTRION. Aquest 
dispositiu però, té un cost aproximat de 580 euros, bastant elevat en comparació amb altres 
dispositius amb característiques similars. Un bon exemple és la Raspberry Pi, el cost de la qual 
no arriba a la mitja centena d’euros. Tot i així, cal tenir en compte que la Raspberry Pi no duu 
incorporada pantalla tàctil ni connexió de bus CAN, necessàries pel projecte, i que per tant el 
preu global es veuria incrementat fins als 150 euros aproximadament; una xifra encara força 
inferior a la del sistema actual. 

La Raspberry Pi a més a més d’econòmica, és un dispositiu d’aprenentatge fàcil i senzill doncs 
està també pensada per que nens i joves puguin aproximar-se al món de la ciència, i per tant 
interessa provar el seu funcionament i capacitats per anar incorporant-la a altres projectes on 
pugui resultar útil. 

2.2. Requeriments previs 

Per tal de dur a terme el projecte són aconsellables coneixements previs de programació i del 
funcionament bàsic del sistema operatiu Linux. També són aconsellables coneixements en el 
llenguatge de programació emprat C++ o en l’ús de les llibreries de Qt. 

Com que no es disposava d’aquests coneixements, s’ha realitzat un estudi general del 
funcionament de Linux, llenguatge de programació C i C++ i de Qt Creator. Cal afegir que la 
coneixença del llenguatge Python, estudiat a l’escola, ha resultat útil i ha facilitat l’aprenentatge 
d’aquests llenguatges. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és crear una interfície gràfica i un enregistrador de dades (o 
datalogger en anglès) per a un ciclador de mòduls de bateries de baixa tensió. S’ha de 
dissenyar amb una Raspberry Pi i ha de desenvolupar les mateixes funcions que la interfície 
creada pel CITCEA-UPC amb un PC-Embedded. Els requeriments venen imposats pel Parc 
Teconològic de Catalunya, i són els següents: 

• Engegada i aturada de l’equip. 

• Configuració dels paràmetres que intervenen en els processos del ciclador, així com la 
definició dels paràmetres que vulguin ser enregistrats. 

• Definició de l’assaig a realitzar i possibilitat de llegir fitxers de dades a enviar quan 
siguin sol·licitades. 

• Creació de fitxers de dades enregistrades que es puguin descarregar en finalitzar el 
procés. 

• Monitorització de dades en temps real. 

• La comunicació entre la Raspberry Pi i el ciclador de mòduls de bateries de baixa tensió 
s’ha de realitzar mitjançant un bus CAN que permeti assolir els objectius esmentats. 

3.2. Abast del projecte 

Per poder assolir els objectius plantejats es realitzarà primer un estudi general de les eines a 
emprar, com son el sistema Linux, el llenguatge de programació C++ i el programa Qt Creator i 
les seves llibreries. 

Quan s’hagi assolit un nivell suficient es dissenyarà la interfície de manera que compleixi els 
requisits desitjats, i es realitzarà un testeig per verificar que aquesta funciona adequadament, 
tant pel que fa a la interfície gràfica, com pel que fa a la comunicació i enviament de dades. 
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4. Llenguatge de programació 

Abans de començar el projecte cal escollir quin llenguatge de programació s’utilitzarà. 
Actualment existeixen milers de llenguatges diferents; alguns dels més populars o d’ús més 
extens són l’ASM (Assembly Language o llenguatge d’assemblador), C i C++ i Java. 

Tot i així, cal tenir en compte el context en el que s’emprarà aquest llenguatge de programació. 
Els elements que influeixen en aquesta decisió són la Raspberry Pi, ordinador que suportarà la 
interfície gràfica, i el programa que s’utilitzarà per dissenyar-la, Qt Creator, que utilitza les 
llibreries d’un entorn de treball destinat principalment a la creació d’interfícies gràfiques d’usuari, 
anomenat Qt. 

La Raspberry Pi promou principalment el llenguatge Python, però també altres llengües com C, 
Perl i Ruby; mentre que la llibreria Qt utilitza llenguatge C++ de forma nativa, encara que també 
pot utilitzar altres llenguatges. Així doncs, les opcions evidents són C, C++ i Python. 

4.1. Python 

Python és un llenguatge de programació d’alt nivell i propòsit general força utilitzat. Permet 
expressar els mateixos conceptes amb menys línies de codi i la seva llegibilitat el converteixen 
en un llenguatge molt recomanat per a principiants. Es tracta d’un llenguatge de programació 
orientat a objectes que a més a més s’estudia en aquesta escola, i per tant el seu ús no 
requeriria un estudi començant des de zero. 

D’altra banda, Python és un llenguatge més lent i menys potent que C; i pel que fa a l’ús de les 
llibreries Qt, al trobar-se escrites en C++ cal emprar bindings. Un binding és una adaptació 
d’una llibreria per a que pugui ser usada en un llenguatge de programació diferent amb el que 
s’ha escrit originalment; en el cas del llenguatge Python el binding de Qt rep el nom de PyQt. 
Tanmateix Python no té accés a terceres llibreries com té el llenguatge de programació C++, i 
generalment és preferible evitar l’ús de capes intermèdies com els bindigs; per tant, en el marc 
de l’aplicació que interessa per aquest projecte, aquest llenguatge podria no resultar la millor 
opció. 

4.2. C i C++ 

Com s’ha esmentat anteriorment, C és un dels llenguatges més populars. Es tracta d’un 
llenguatge de nivell mitjà de propòsit general associat al sistema operatiu Unix. És un 
llenguatge molt versàtil que s’empra en la programació de sistemes, com la construcció 
d’intèrprets o compiladors, i en els darrers anys ha guanyat força com eina pel 
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desenvolupament d’aplicacions. 

Aquest llenguatge està extensament utilitzat degut a diversos motius; entre ells la seva 
estructura flexible i senzilla i la varietat de plataformes en les que pot ésser compilat, així com al 
fet que té accés a memòria de baix nivell mitjançant punters i a que el seu aprenentatge no és 
complicat. 

El llenguatge de programació C++ comparteix moltes característiques amb el llenguatge C. De 
fet, com es pot deduir pel seu nom, originalment era una extensió d’aquest últim, anomenada C 
with classes. És per això que gairebé qualsevol programa escrit en ANSI C pot ser compilat 
amb un compilador C++. El motiu de la seva creació va ser estendre la manipulació d’objectes, 
doncs és com Python, un llenguatge orientat a objectes. 

Resulta natural pensar doncs que C++ presenta algunes avantatges respecte C. Es tracta d’un 
llenguatge més complex però té un rendiment i seguretat superiors gràcies a la seva contínua 
evolució i optimització, i tenint en compte que la llibreria Qt l’utilitza de forma nativa, sembla 
millor opció. 

El llenguatge de programació escollit doncs per la realització del projecte és C++. 
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5. Maquinari 

A continuació es presenten i s’expliquen els diferents elements que composen el projecte. Des 
de l’element principal com és la Raspberry Pi fins a l’element que es troba al final de la cadena, 
el ciclador de mòduls de bateries de baixa tensió. 

5.1. Raspberry Pi 3 

Com s’ha esmentat anteriorment, aquest projecte pretén substituir l’actual PC-Embedded 
encarregat de comunicar-se amb el ciclador, configurant i comandant l’equip, així com 
enregistrant dades, per una Raspberry Pi. El principal motiu és de caràcter econòmic, doncs la 
Raspberry Pi té un preu molt inferior com es veurà detallat més endavant. 

La Raspberry Pi és un ordinador monoplaca o SBC, Single Board Computer en anglès, de baix 
cost desenvolupada al Regne Unit per la Fundació Raspberry Pi. Es va desenvolupar 
principalment per estimular l’ensenyament de les ciències de la computació a les escoles però 
ha esdevingut molt popular com a plataforma per a dissenys d’entusiastes i per a usos 
informàtics generals. 

El model utilitzat en aquest projecte és la Raspberry Pi 3 model B; es tracta de la tercera 
generació de Raspberrys Pi del model complet més recent. Aquesta incorpora un processador 
Broadcom BCM2837 de 64 bits quad-core ARMv8 funcionant a 1.2 GHz, connexió sense fils 
802.11n Wireless LAN, Bluetooth 4.1 i Bluetooth Low Energy (BLE); té una memòria RAM de 1 
GB i un processador multimèdia VideoCore IV 3D graphics core. A més a més presenta 4 ports 
USB, 40 pins GPIO (General Purpose Input/Output), un port Full HDMI i un port Ethernet, un 
port d’àudio jack combinat amb vídeo compost de 3.5 mm, una interfície sèrie per càmeres i 
una per monitors (CSI i DSI respectivament) i una ranura per targeta Micro SD. S’alimenta a 
través d’un carregador Micro USB a +5.1 V i pot suportar un corrent de fins a 2.5 A. 

A continuació es presenta una imatge de l’anvers de la placa Raspberry Pi 3 model B (Figura 
5.1) on es poden observar els seus elements i una taula resum de les seves especificacions 
tècniques (Taula 5.1). 
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SoC (System-on-a-Chip) o 
processador 

Broadcom BCM 2837 

CPU (Central Processing Unit) 1,2 GHz 64 bits quad-core ARMv8 

Arquitectura computacional RISC de 32 bits 

GPU (Graphics Processor Unit) Broadcome VideoCore lV 

Memòria RAM 1GB 

Ports USB 4 

Emmagatzement integrat Targeta Micro SD 

Connectivitat de xarxa 
10/100 Ethernet, Wi-Fi 802,11n, 
Bluetooth 4.1 i Bluetooth Low Energy 
(BLE) 

Consum energètic 800 mA (4.0 W) 

Font d’alimentació Micro USB a +5,1 V 

Corrent màxim 2,5 A 

1

Figura 5.1. Anvers de la placa Raspberry Pi 3 model B. Font: www.raspbery.org 

2
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Dimensions 85 x 56 x 17 mm 

Vídeo  HDMI, jack combinat i DSI 

Àudio HDMI i jack de 3,5 mm 

GPIO 40 pins GPIO 

Taula. 5.1. Especificacions tècniques Raspberry Pi 3 model B. Font: elaboració pròpia 

 

5.2. Pantalla tàctil 

La configuració i comandament del ciclador així com les altres funcions que incorpora la 
comunicació de la Raspberry Pi amb l’equip s’han de poder realitzar a través d’un ordinador 
remot o mitjançant un monitor que es trobi encastat a l’equip mateix. El monitor que s’ha escollit 
per realitzar aquesta funció és la pantalla tàctil que ofereix la Fundació Raspberry Pi. 

Es tracta d’una pantalla tàctil capacitiva i multi-touch de 7 polzades; és a dir, que la superfície 
es capaç de detectar més d’una pulsació, concretament pot detectar simultàniament fins a 10 
dits. Es parla de dits, ja que al tractar-se d’una pantalla capacitiva no pot detectar estilets o 
altres utensilis pensats per l’escriptura a no ser que disposin de capacitància. La pantalla té una 
resolució de 800x480 píxels a 60 fotogrames per segon (fps), un angle de visió de 70º i un 
model de color RGB de 24 bits. Es connecta a la placa de la Raspberry Pi mitjançant la 
interfície per a monitors DSI anomenada anteriorment. 

Per alimentar la pantalla es poden usar els pins GPIO de la Raspberry Pi. Com es pot veure a 
la següent imatge del revers de la pantalla (Figura 5.2), la pantalla també presenta pins GPIO, 
entre ells un que cal connectar a 0 V (GND) i un a 5 V (senyalats en vermell a la figura). 
Aquests es connecten mitjançant uns cables pont als pins adequats de la Raspberry Pi. La 
distribució dels pins GPIO de la Raspberry Pi 3 model B, és la mateixa que la del seu model 
anterior i es pot observar a la Figura 5.3. 
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Figura 5.2. Revers de la pantalla tàctil de Raspberry Pi. Font: elaboració pròpia. 

 

Figura 5.3. Distribució dels pins GPIO de la Raspberry Pi 3 model B. Font: www.raspbery.org  

Existeix una segona manera d’alimentar el monitor, més idònia en cas de que els pins GPIO no 
es puguin utilitzar. Es tracta simplement d’emprar el carregador Micro USB de la Raspberry Pi i 
connectar-lo a la pantalla (veure enquadrat blau a la Figura 5.2). La Raspberry Pi s’alimenta 
llavors connectant-la a la pantalla mitjançant un cable addicional Micro USB – USB, que es 
connecta al port USB del monitor. 

Cal destacar que la Raspberry Pi, com qualsevol altre ordinador necessita uns perifèrics 
d’entrada que no s’han esmentat. El ratolí és prescindible gràcies a que la pantalla sigui tàctil, 
però el teclat sí que es necessitarà per configurar i treballar amb la placa. Tot i així, quan estigui 
desenvolupant la seva funció de monitor per la interfície gràfica, no serà necessari. 
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5.3. PICAN2 CAN-Bus Board 

Pel que fa a la comunicació es vol utilitzar un bus CAN, i per això cal incorporar a la Raspberry 
Pi una placa amb aquesta capacitat. S’ha escollit doncs la placa PICAN2 CAN-Bus Board for 
Raspberry Pi de SK Pang Electronics. 

Un bus CAN (Controller Area Network en anglès) és un bus sèrie estàndard originalment 
dissenyat per comunicar microcontroladors i dispositius amb altres aplicacions en vehicles. 
Actualment s’utilitza en altres entorns com el ciclisme o la indústria degut als seus beneficis; al 
tractar-se d’un protocol de comunicacions normalitzat, facilita i abarateix la comunicació de 
subsistemes de diferents fabricants, també ofereix una alta immunitat a les interferències i pot 
detectar i senyalar errors entre d’altres. 

La placa PICAN2 CAN-Bus utilitza el microxip MCP2515 CAN controlador amb el MCP2551 
CAN transmissor-receptor. Les connexions CAN es realitzen via el connector sèrie DB9 o els 4 
terminals de cargol (senyalats en en vermell i verd a la Figura 5.4 respectivament) i la seva 
programació es pot fer emprant llenguatge de programació C o Python. A continuació, 
juntament amb la Figura 5.4 que mostra l’anvers de la placa, es presenta una llista amb les 
característiques tècniques de la placa. 

 

Figura 5.4. Anvers de la placa PICAN2 CAN-Bus Board. Font: skpang.co.uk 

• CAN v2.0B a 1 Mb/s  

• Interconnexió SPI (Serial Peripheral Inteface en anglès) d’alta velocitat (10 MHz)  
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• Connexió CAN via connector DB9 o via els 4 terminals de cargol 

• Compatible amb cable OBDII 

• Pont soldable per fixar diferents configuracions pel connector DB9  

• Terminador de 120Ω integrat 

• Indicador LED 

• Impressió per a dos mini botons polsadors 

• 4 orificis de fixació estàndards i compatibles amb la Raspberry Pi 

• Interrumpidor RX al pin GPIO25  

Tal i com s’exposa a la llista, el connector DB9 que és el que s’emprarà en aquest cas, es pot 
configurar de manera que tant s’hi pugui connectar un cable OBDII o un cable CAN. Per fixar la 
segona opció, que és la que interessa per aquest projecte, cal unir els ponts soldables de la 
dreta del SJ1, SJ2 i SJ3, senyalats en groc a la Figura 5.4. 

Posada en marxa i funcionament 

Un cop soldats els ponts, la placa PICAN2 CAN-Bus ja es pot connectar; s’acobla a sobre la 
Raspberry Pi encaixant els pins GPIO d’aquesta a les ranures corresponents que es troben al 
peu de la placa mentre la Raspberry Pi està apagada. Després només cal connectar un extrem 
del cable amb connector sèrie DB9 a la placa PICAN2 i l’altre extrem al USB-to-CAN Interface, 
que permetrà connectar el CAN a l’ordinador amb el que es vulgui comunicar. A continuació 
s’encén la Raspberry Pi de la manera habitual. Per poder usar la placa cal configurar la 
Raspberry Pi; el manual d’ús de la PICAN2 proposa configurar-la editant directament el fitxer 
config.txt, on es troben tots els paràmetres de la configuració d’aquesta. 

El fitxer es troba localitzat a la primera partició de la targeta SD, al directori /boot, on la GPU el 
llegeix abans de que s’inicialitzi Linux. Per accedir i editar el fitxer es necessiten els poders de 
súper usuari o root. N’hi ha prou amb escriure la següent ordre al terminal de comandes:  

sudo nano /boot/config.txt 

A l’acabament del fitxer s’han d’introduir les 3 línies següents i es reinicia la Raspberry Pi. 

dtparam=spi=on  
dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=16000000,interrupt=25 
dtoverlay=spi-bcm2835-overlay  
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Per finalitzar caldrà inicialitzar la PICAN2. Aquesta inicialització s’haurà de repetir cada vegada 
que la Raspberry Pi s’encengui de nou, abans de poder utilitzar la placa. Es tracta també d’una 
senzilla ordre que s’escriu al terminal de comandes, en la que també es defineix la velocitat a la 
que es transmetran les dades. Aquesta velocitat o taxa de bits s’anomena Bit Rate o Baud Rate 
i representa concretament el nombre de bits transmesos per segon. 

sudo /sbin/ip link set can0 up type can bitrate 500000  
./cansend can0 7DF#0201050000000000 
./candump can0 

 

Figura 5.5. Aspecte dels missatges rebuts mitjançant el bus CAN. Font: elaboració pròpia 

En la primera línia, que correspon a l’ordre d’inicialització del CAN, s’observa com a exemple 
una velocitat de 500 kilo bits per segon. Les dues ordres següents permeten enviar i llegir els 
missatges rebuts respectivament, per comprovar el correcte funcionament de la connexió. Cal 
però descarregar-se el programa test que ofereix SK Pang Electronics i executar l’ordre des del 
mateix directori on es troben els fitxers del programa. La Figura 5.5 mostra el resultat d’escriure 
la comanda candump, on es visualitzen els missatges rebuts. 

El text senyalat en gris, “7DF” en aquest exemple, és el que es coneix com a identificador del 
missatge, i es troba escrit en sistema hexadecimal, mentre que la resta de text escrita després 
del coixinet (#), és el missatge pròpiament, representat en sistema decimal. 

Implementació de la interfície 

Durant el desenvolupament i disseny de la interfície, inicialitzar la placa PICAN2 cada vegada, 
encara que pot ser carregós no suposa cap problema. No obstant, quan s’implementi la GUI la 
seva inicialització s’haurà de fer automàticament, doncs el sistema funcionarà com el que es 
coneix com un Plug-and-Play, és a dir, s’endollarà i haurà d’estar llest per ser utilitzat sense 
realitzar cap altra acció. 

Per assolir-ho s’utilitzen scripts d’inicialització. En sistemes tipus Unix, després de la càrrega 
del nucli o kernel, s’executa el procés d’inicialització anomenat init de l’anglès. Aquest procés 
és l’encarregat de generar tota la resta de processos i ho fa seguint les pautes dels scripts, que 
en aquest cas també inclouran l’ordre d’inicialitzar el CAN. 
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Els processos d’inicialització poden ser lleugerament diferents en funció del sistema operatiu, 
concretament a Debian init segueix una jerarquia de runlevel definida al directori /etc/init.d. El 
terme runlevel o nivell d’execució fa referència a l’estil del sistema d’engegada que implementa 
el sistema operatiu i controla quins processos o serveis són iniciats automàticament pel 
sistema. El directori esmentat /etc/init.d per qüestions de manteniment o d’ús conté 
subdirectoris anomenats rcx.d, on x representa el nivell d’execució del “0” al “6”. En funció 
d’aquest nivell esdevindran determinades accions; per exemple quan s’executa el nivell “0” 
s’apaga el sistema, mentre que el nivell 6 el reinicia. 

5.4. Ciclador de mòduls de bateries de baixa tensió 

El ciclador de mòduls de bateries de baixa tensió és, com ja s’ha comentat anteriorment, 
l’element per al qual es vol crear la GUI. Es tracta d’un projecte que porta el CITCEA-UPC 
encarregat pel Centre Tecnològic de Catalunya, l’Eurecat. 

El ciclador de mòduls de bateries té per objectiu realitzar processos de càrrega i descàrrega de 
bateries per a conèixer diversos paràmetres d’aquestes. Es poden estudiar característiques  
diferents segons interessi; duent a terme un assaig de bateries es poden verificar els 
paràmetres que proporciona el fabricant o la seva fiabilitat, però amb ell també es pot realitzar 
un assaig de final de línia de producció entre d’altres. 

L’Eurecat demana que el ciclador compleixi un seguit d’especificacions bàsiques, entre les 
quals es destaquen per aquest projecte: 

• Software de control i programació d’assajos 

• Enregistrament i descàrrega de dades 

Així com la disposició d’una interfície gràfica que fàcilment permeti configurar-lo i parametritzar-
lo per realitzar diferents assajos i a partir de la qual es puguin no només descarregar les dades, 
sinó també monitoritzar determinades variables. Més endavant es detallaran els requeriments 
de la GUI. 

Pel que fa al funcionament, el ciclador té dos modes de ciclat previstos, segons el qual la 
interfície es veu afectada d’una certa manera que s’exposarà posteriorment; per ara se’n 
detallen algunes característiques. 

• Mode de tensió/corrent: 

En aquest mode de funcionament l’equip realitza processos de càrrega/descàrrega en dues 
fases, a corrent constant i tensió constant. El procés de càrrega consisteix en una primera fase 
on es manté el corrent constant en un valor configurable, de manera que la tensió va creixent a 
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mesura que l’estat de càrrega va augmentant. Aquesta fase finalitza quan la tensió de la bateria 
assoleix una tensió també configurable, donant lloc a la fase de càrrega a tensió constant. La 
segona fase es dona per finalitzada quan el corrent disminueix per sota d’un llindar 
configurable. Finalment, es permet incloure un temps mort fins que comenci un procés de 
descàrrega. 

El procés de descàrrega treballa de manera anàloga. Tots dos processos es poden encadenar 
de manera que es realitzin cicles successius. A més a més a cadascun dels processos se’ls 
podrà incloure un temps màxim configurable. 

Durant aquest mode de funcionament, s’enregistra la tensió i corrent amb la freqüència 
configurada, en un fitxer de format csv (comma separated values) i les tensions de cel·la i 
temperatures habilitades cada 1 segon, en un altre fitxer.  

• Perfil de corrent/potència 

En aquest mode de funcionament, es sotmetrà la bateria a un procés definit per un perfil de 
corrent o potència que s’especificarà en un fitxer de format .csv, que es proporcionarà durant la 
configuració de l’equip. Aquest fitxer consistirà en una consecució de duples de temps i 
magnitud. La magnitud serà de corrent o de potència, segons es configuri, i l’interval de temps 
més petit entre punts serà de 10 ms. 

Les opcions de configuració en aquest mode inclouran el tipus de perfil (corrent/potència), la 
finalització del procés opcional per capacitat màxima acumulada i/o energia màxima acumulada 
i l’opció de fer repeticions del procés i incloure temps morts entre les repeticions. 

De la mateixa manera que en l’apartat anterior, durant aquest mode de funcionament, 
s’enregistrarà la tensió i corrent amb la freqüència configurada en un fitxer .csv i les tensions de 
cel·la i temperatures habilitades cada 1 s, en un altre .csv. 

L’equip disposa per a l’enregistrament de dades de 16 sondes de temperatura tipus NTC, i 33 
terminals que permeten mesurar les tensions de fins a 32 cel·les. 
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6. Programari 

En aquest apartat s’expliquen i es detallen els diferents softwares i programes que s’han utilitzat 
per a la realització del projecte. 

Per començar, s’ha de decidir quin OS (Operating System en anglès) o sistema operatiu  
s’emprarà tant a l’ordinador com a la Raspberry Pi. No es tracta de decisions independents, 
doncs existeixen restriccions en la comunicació entre els dos dispositius, i per tant s’han 
d’estudiar les possibilitats de manera conjunta. En qualsevol cas, serà preferible emprar 
sistemes operatius similars per a una major comoditat. 

6.1. Sistema operatiu (OS) 

L’ordinador disponible per a la realització del projecte és un Mac OS X, del grup de 
computadors Macintosh. A simple vista aquesta no sembla una bona opció; no s’utilitzarà un 
OS similar amb la Raspberry Pi, ja que no està disponible, i tampoc és la millor opció per a 
programar. De fet, sense entrar en detall, i basant-se en el mateix projecte que duen a terme al 
CITCEA amb el PC-Embedded, l’opció més raonable és una distribució de GNU/Linux.  

Pel que fa a la Raspberry Pi, cal destacar que treballar amb ella gairebé implica emprar el 
sistema operatiu Linux. Si bé es cert que el model de la Raspberry Pi 3 també suporta Windows 
10 IoT Core, és més aconsellable usar el software lliure de Linux. La mateixa Fundació 
Raspberry Pi recomana l’ús de Raspbian, un sistema operatiu Linux basat en Debian que es 
presenta com a sistema suportat oficial de la fundació; tot i així, a la mateixa pàgina web 
d’aquesta també s’ofereixen sistemes operatius de tercers tals com Ubuntu MATE, Snappy 
Ubuntu Core, el ja anomenat Windows 10 IoT Core i el RISC OS, que no pertany a la 
distribució Linux, entre d’altres. 

Alguns dels sistemes estan pensats per projectes concrets o per treballar només en 
determinats camps com el Windows 10 for the Internet of the Things (IoT). Aquest està 
dissenyat com a plataforma per a programadors per prototipar dispositius connectats a internet 
emprant la Raspberry Pi i un ordinador amb Windows 10, i aquesta és una de les seves 
desavantatges, només es compatible amb Windows 10. 

Tant Raspbian com Ubuntu MATE són bones opcions; a més a més totes dues tenen les seves 
respectives versions per a ordinadors, Debian i Ubuntu. La tria entre aquestes dues darreres 
(Debian i Ubuntu) no és trivial; de fet Ubuntu és una de les moltes distribucions basades en 
Debian. Els punts forts d’Ubuntu davant del seu antecessor, són la seva fàcil instal·lació, així 
com la seva interfície d’usuari, molt més intuïtiva que en la resta de distribucions de Linux; 
d’altra banda Debian és més segur i posseeix un rendiment superior. En qualsevol cas, degut a 
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les seves similituds, emprar Debian o Ubuntu no suposa una diferència notòria en el context 
d’aquest projecte, però per seguir amb la continuïtat del projecte inicial, s’escull Debian. 

Tornant a la Raspberry Pi, aquest cop la balança es decanta cap a Raspbian i no només 
perquè ho aconsellen els fabricants. Com a sistema basat en Debian és gratuït, creat 
especialment pel hardware de la Raspberry Pi i formant part d’una comunitat de 
desenvolupament actiu, que fa èmfasi en la millora de l’estabilitat i el rendiment dels paquets 
desenvolupats per Debian. També convé destacar que la comunitat Qt, aconsella l’ús de 
Raspbian i facilita cadenes d’eines per a la compilació creuada, com es comentarà més 
endavant. A més a més, al tractar-se del sistema suportat oficial, la informació disponible així 
com l’ajuda a la resolució de problemes és molt més abundant. 

Per si fos poc, la Fundació Raspberry Pi facilita la instal·lació del sistema operatiu Raspbian 
posant en la seva pàgina web, i per tant a disposició de tothom NOOBS (New Out Of Box 
Software). Es tracta d’un instal·lador de sistema operatiu que conté Raspbian per a novells de 
la Raspberry Pi. 

6.2. Qt 

Qt és un entorn de treball (o framework) multiplataforma orientat a objectes que s’usa 
principalment per la creació de programes amb interfície gràfica d’usuari (GUI); encara que 
també s’utilitza per crear programes sense GUI, que integren diferents tipus d’eines pel terminal 
de comandes. Per multiplataforma s’entén la propietat de ser compilable sense aplicar canvis al 
codi en diversos sistemes operatius. Presenta un model de desenvolupament de software lliure 
i codi obert a través de Qt Project, que té un sistema de govern obert amb tant 
desenvolupadors individuals com empreses. Realment Qt consisteix en una sèrie de llibreries 
escrites en llenguatge de programació C++, que és el seu llenguatge de forma nativa, encara 
que també pot ser utilitzat en altres llenguatges mitjançant l’ús de bindings, com Python, Java o 
Ruby. 

6.2.1. Qt Creator 

Per al disseny de la interfície s’ha utilitzat Qt Creator, un entorn de desenvolupament integrat 
(en anglès integrated development environment, IDE) també multiplataforma que utilitza les 
llibreries de Qt. Utilitza un compilador C++ de GNU Compiler Collection a Linux i inclou un 
editor avançat de codi, que presenta diverses característiques com auto-completat o ressaltat 
de sintaxi, l’eina de depurat visual (visual debugger en anglès) per C++ i Qt Designer que 
permet crear diàlegs i interfícies gràficament. 

Dins de Qt Creator es distingeixen diferents tipus de fitxers segons la seva funció, distribuïts en 
carpetes que segueixen l’estructura següent: 
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• L’arxiu de projecte d’extensió .pro, que inclou a tots els altres. 

o Header: carpeta que conté els arxius d’extensió .h, on es declaren les funcions i  
variables. 

o Source: carpeta que conté els arxius d’extensió .cpp, on es defineixes les 
funcions i les variables. 

o Form: carpeta que conté els arxius d’extensió .ui, que es generen amb Qt 
Designer i tenen format d’interfície gràfica (ui). 

o Resource: carpeta que conté els arxius d’extensió .qrc, on s’emmagatzemen 
arxius als que el programa vol tenir accés. 

A la Figura 6.1 es pot veure l’aspecte del Qt Creator. Enquadrat en groc, a la zona on es troben 
els projectes, s’observa l’estructura esmentada amb els diferents arxius que formen el projecte 
exemple Calculadora. El programa es troba en el mode d’edició, de manera que es mostren els 
fitxers en mode d’escriptura i lectura. S’observa que el text es troba ressaltat d’un color o un 
altre en funció de la seva naturalesa. 

 

Figura 6.1. Aspecte del mode d’edició del Qt Creator. Font: elaboració pròpia 

La Figura 6.2 en canvi, mostra el mode de disseny de la GUI del Qt Designer. En aquest mode 
s’aprecia l’aspecte que tindrà la GUI quan s’executi el programa i s’ofereixen diversos widgets 
que es poden inserir fàcilment arrossegant-los fins la posició desitjada. A la part inferior de la 
figura i destacat en groc es troba el polsador Run, que executa el programa. 
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Figura 6.2. Aspecte del mode de disseny del Qt Creator. Font: elaboració pròpia 

A continuació s’explica en termes generals el funcionament del programa. 

6.2.2. Gestió d’esdeveniments amb Qt 

Una interfície d’usuari no és sinó un medi de comunicació entre un usuari i una màquina o 
dispositiu. Mitjançant imatges i objectes gràfics es crea una interacció entre aquests dos 
elements, que desencadena en una sèrie d’esdeveniments. Així doncs, interessa conèixer com 
es gestionen les accions amb les seves reaccions desitjades. 

Qt Creator distingeix les accions i les reaccions sota els noms de signals o senyals i slots. Un 
senyal s’emet quan succeeix un esdeveniment en particular, quan un objecte canvia d’estat 
d’alguna manera; mentre que un slot és una funció que es crida en resposta a una senyal 
determinada. Els objectes de Qt que formaran la GUI tenen senyals i slots ja predefinits, però 
en alguns casos es crearan senyals i sobretot slots propis que s’adaptin a les necessitats de la 
interfície. S’ha de tenir en compte que les dades que genera el senyal han de coincidir amb les 
que rep l’slot. 

Els senyals i els slots es connecten mitjançant la funció connect(), de manera que es poden 
connectar diverses senyals a un mateix slot emprant diverses funcions connect() o viceversa. 
La funció connect() s’organitza seguint el procediment de l’exemple següent: 

connect(ui->lineEdit,SIGNAL(textChanged(QString)),this,SLOT 
(escriu_text(QString))); 

En l’exemple es connecta l’objecte QLineEdit, de nom lineEdit, amb el slot escriu_text() quan 
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l’objecte detecta que ha canviat el seu valor, que en aquest cas és de tipus text. A més a més, 
el senyal envia al slot el propi text afegint QString al senyal i al slot. El text ressaltat en gris ens 
informa d’on es troben els elements a enllaçar, el QLineEdit es troba a la interfície gràfica (ui), i 
per this s’informa que el slot es troba en la mateixa classe que la funció connect(). 

 

6.3. MiniMon 

El miniMon és un programa d’IXXAT, una de les marques d’HMS Industrial Networks. Els 
productes que ofereix IXXAT treballen especialment en la comunicació entre els components 
interiors de les màquines, els sistemes de seguretat i el sector automotriu. Concretament 
aquest programa és una eina gratuïta de monitoratge del CAN per a Windows. 

El programa permet enviar i rebre missatges CAN que pot mostrar per pantalla amb segell de 
temps, identificadors de missatge i dades. Instal·lant els drivers VCI i VC3 disponibles a la 
pàgina web d’IXXAT, el programa – que rep el nom de miniMon V3 - permet gravar les dades 
rebudes directament al disc dur. A més a més els missatges es poden transmetre a través 
d’una llista de transmissió de missatges CAN predefinida. 

Funcionament 

Com s’ha comentat anteriorment, abans d’intentar iniciar la connexió cal inicialitzar el CAN des 
de la Raspberry Pi. Aquesta es troba connectada amb l’ordinador des del que es realitza el 
monitoratge mitjançant una interfície USB-CAN. En aquest cas, s’ha emprat la interfície que 
ofereix la mateixa IXXAT, la USB-to-CAN Interface version 2.0 compact. L’USB de la interfície 
es connecta a l’ordinador i al CAN s’hi connecta el cable d’extrems connector sèrie DB9. 

A la figura a continuació s’observa l’aspecte del muntatge de tots els elements. Senyalat en 
groc es pot distingir la interfície USB-CAN esmentada. Cal notar, que la pantalla tàctil es troba 
boca avall per a que es puguin veure les connexions amb la PICAN2 CAN Board. 
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Figura 6.3. Muntatge i connexions de la Raspberry Pi amb la PICAN2. Font: elaboració pròpia 

Un cop enllestida la connexió es pot obrir el programa miniMon, el qual té l’aspecte que es 
mostra a la Figura 6.4. Primerament s’obre el desplegable de la interfície IXXAT senyalat en 
blau a la figura per seleccionar el bus CAN amb el que es vulgui connectar. Només cal clicar 
dues vegades sobre la opció desitjada per a que automàticament es seleccioni el “tick” verd 
que simbolitza que la connexió esta operativa (el “tick” vermell l’atura). 

 

Figura 6.4. Captura de pantalla del programa miniMon. Font: elaboració pròpia 

En el requadre superior diferenciat en groc es mostren tots els missatges rebuts. A la primera 
columna es mostra el temps d’arribada o sortida dels missatges, expressat en mil·lisegons i 
amb increments de 0,01 segons. A la segona, s’observa el ja esmentat identificador del 
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missatge, que es troba expressat en sistema hexadecimal. Per altra banda, a la tercera 
columna es mostra el format del CAN, que pot ser estàndard (Std) amb un identificador de 11 
bits, o bé estès (Ext) amb un identificador de 29 bits. A la quarta columna anomenada Flags s’hi 
mostra informació addicional relativa als missatges; apareixerà Ovr si els missatges s’han 
perdut després del missatge que ho mostri, Rtr si es tracta d’un missatge de sol·licitud remota, i 
Self si es tracta d’un missatge d’auto-recepció, enviat pel mateix miniMon. A la cinquena i 
última columna s’hi indica el contingut del missatge. Aquest ve separat en bytes expressats 
també en sistema hexadecimal. 

El requadre inferior distingit en aquest cas en verd és el que permet enviar els missatges. De la 
mateixa manera que amb el requadre anterior s’hi troben els identificadors dels missatges, les 
dades i el format d’aquests entre d’altres. Per editar-los, s’ha de clicar a sobre i introduir el valor 
desitjat. Per enviar els missatges només cal prémer el símbol que es troba a la primera 
columna Tx. 

Per escollir la velocitat o bit rate es prem a Options a la barra del menú superior, i tot seguit es 
selecciona Configurations... de manera que apareix al finestra que es mostra a la Figura 6.5 a 
continuació. La velocitat escollida ha de coincidir amb la velocitat amb la que s’inicialitza el CAN 
des de la Raspberry Pi i el seu valor es pot notar a la part inferior esquerra de la interfície del 
miniMon, comentada com a Baud Rate i expressada en kilo bits per segon. 

 

Figura 6.5. Captura de pantalla del programa miniMon, bit rate. Font: elaboració pròpia 

 

6.4. Programes d’accés remot 

Malgrat que amb la Raspberry Pi també es disposi d’una pantalla tàctil, i que aquesta permeti la 
connexió a un monitor mitjançant el port HDMI, en algunes ocasions es necessitarà un accés 
remot a la placa des de per exemple, l’ordinador amb el que es treballa. Aquest accés remot es 
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pot emprar o bé per simplement treballar amb la Raspberry Pi amb una major comoditat o bé 
per enviar arxius de manera més ràpida, estalviant-se l’ús d’eines externes com la memòria 
USB o pendrive. 

Per accedir remotament o transmetre dades a la Raspberry Pi, la mateixa Fundació Raspberry 
Pi ofereix a la seva pàgina web documentació i protocols a seguir emprant diferents recursos. 
Les opcions d’accés remot que proposa, d’ús bastant freqüent, són el Secure Shell, més 
conegut com a SSH, i el Virtual Network Computing o VNC. La principal diferencia entre 
aquestes dues eines és la interfície a la que es té accés. Mentre que emprant l’SSH només es 
té accés al terminal de comandes de la placa, el VNC permet visualitzar la interfície gràfica de 
la Raspberry Pi en una finestra. 

El SSH és un protocol de comunicació i el programa informàtic que l’implementa, que com ja 
s’ha comentat permet accedir remotament a màquines a través de la xarxa de forma segura, 
doncs utilitza tècniques de xifrat. Resulta evident doncs, que necessitarà connexió a Internet, i 
el mateix passa amb el programa de software d’escriptori remot VNC. És per això i malgrat que 
la Raspberry Pi duu connexió Wi-Fi incorporada, que s’ha usat una antena per amplificar el 
senyal; concretament s’ha utilitzat el mòdul USB WLAN per a Raspberry Pi del fabricant 
element14, distribuïdor de la fundació, anomenat Wi-Pi. 

Durant la realització del projecte s’han emprat les dues tècniques, però és el Secure Shell el 
que ha realitzat un paper més important, ja que el terminal de comandes és suficient per 
treballar i juntament amb l’eina rsync permet sincronitzar carpetes entre diferents ordinadors, i 
per tant “enviar” tot allò que contingui. 

Connexió SSH 

Per a utilitzar el SSH es necessita conèixer l’adreça IP de l’ordinador al qual es vol tenir accés, 
en aquest cas la Raspberry Pi. Aquesta és pot esbrinar tant des de la mateixa Raspbery Pi com 
des d’un altre ordinador. De fet, existeixen diverses maneres per trobar-la, però la més senzilla 
és introduint la comanda següent al terminal de comandes de la Raspberry Pi: 

hostname –I 

La Raspberry Pi ens donarà directament l’adreça IP. També es necessari habilitar el SSH a la 
Raspberry Pi, que es pot fer via interfície gràfica, anant a Preferences del menú, seguit de 
Raspberry Pi Configuration, i per últim seleccionar la pestanya Interfaces i clicar l’opció Enabled 
que es troba al costat de SSH; o mitjançant el terminal de comandes, que també permet 
configurar la placa amb la comanda sudo raspi-config. Amb aquesta ordre apareix la 
interfície que es mostra a la Figura 6.6, per la qual es pot navegar usant el tabulador i les tecles 
de direcció. 
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Figura 6.6. Interfície de la configuració de la Raspberry Pi. Font: elaboració pròpia 

Com que el SSH ja va integrat a les distribucions Linux i MacOS, per iniciar la connexió només 
caldrà introduir la comanda a continuació al terminal de l’ordinador amb el que es vol connectar, 
substituint <IP> per l’adreça IP trobada. El text subratllat en gris correspon al nom d’usuari de la 
Raspberry Pi, aquest és pi per defecte.  

ssh pi@<IP> 

L’ordinador demanarà la contrasenya per l’usuari pi, que és raspberry per defecte. La primera 
vegada que s’enllacen els dos ordinadors apareix un avís de seguretat i autenticitat, al qual es 
respon yes. Si l’adreça IP és correcte el terminal de comandes mostrarà el canvi que es pot 
observar a la Figura 6.7, on ressaltat en verd es comprova que el terminal correspon a la 
Raspberry Pi. Per tancar la connexió s’introdueix l’ordre close. 

 

Figura 6.7. Terminal de comandes amb connexió SSH. Font: elaboració pròpia 
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Eina rsync 

Per enviar arxius entre l’ordinador des del que es treballa i la Raspberry Pi o viceversa, s’ha 
emprat l’eina rsync, que permet sincronitzar carpetes entre diferents ordinadors. Aquesta eina 
funciona a través del SSH i és molt fàcil d’usar. 

S’han de crear o escollir les dues carpetes, una de cada ordinador, que es sincronitzaran i 
s’introdueix la comanda següent al terminal: 

rsync -avz /home/computer_folder/ ssh pi@10.193.217.21: 
/home/raspberry_pi_folder/ 

En aquest exemple l’adreça IP de la Raspberry Pi és 10.193.217.21, i s’està copiant el 
contingut de la carpeta de l’ordinador computer_folder a la carpeta de la Raspberry Pi 
raspberry_pi_folder. L’afegit senyalat darrera l’eina rsync, caracteritza la sincronització, alguns 
exemples són: 

- a (archive mode): permet copiar els arxius de forma repetitiva. 
- v (verbose): ofereix informació extensa sobre el procés, errors,... 
- z: comprimeix les dades durant la transferència. 
- q (quiet): suprimeix els missatges de no-error. 
- p (permission): manté els permisos. 

Cada vegada que es doni algun canvi en una de les dues carpetes, no es sincronitzarà amb la 
seva relativa fins que s’executi la comanda esmentada. Tot i així si es vol que la sincronització 
es realitzi de forma periòdica i automàtica es pot emprar una eina de configuració de tasques 
programades com cron. 
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7. Interfície gràfica d’usuari (GUI) 

Les característiques de la interfície gràfica, de la mateixa manera que les especificacions del 
ciclador de mòduls de bateries venen imposades pel client, l’anteriorment anomenat Centre 
Tecnològic de Catalunya, Eurecat. A continuació es detallen les seves característiques així com 
el seu funcionament. 

7.1. Requeriments de la GUI 

El ciclador de mòduls de bateries de baixa tensió s’ha de poder controlar remotament des d’un 
ordinador i des de la pantalla tàctil que es trobarà encastada a la porta l’equip. Aquest projecte 
es centra només però en la interfície de la pantalla tàctil que treballa amb la Raspberry Pi. 

La GUI ha de permetre l’execució d’ordres tals com l’inici i parada de l’equip, també ha de 
permetre la seva configuració per definir quin assaig es vol realitzar i definir els paràmetres 
corresponents a cada assaig. També ha de disposar de funcionalitats de monitorització en 
temps real que permetin visualitzar els paràmetres en curs, tals com tensions, corrents, 
temperatures, energia acumulada, capacitat acumulada, etc. A més a més, en el mode de ciclat 
de perfil de corrent o potència, on el mòdul de bateries es sotmet a un d’aquests dos perfils, 
s’ha de poder proporcionar el perfil a seguir en un fitxer de format .csv (comma separated 
values). La freqüència màxima a la que es podran fixar consignes ha de ser d’un punt cada 10 
ms. 

Per últim també s’ha de poder enregistrar en un fitxer també de format .csv la tensió i corrent de 
bateria, amb una freqüència d’enregistrament seleccionable, que pot ser d’una mostra cada 10 
ms, cada 100 ms o cada 1 s. Addicionalment, en un segon fitxer .csv, s’han de poder 
enregistrar les tensions de cel·la i temperatures escollides, amb una freqüència d’una mostra 
cada 1 segon. Quan el procés hagi conclòs, la interfície ha de permetre descarregar els fitxers 
esmentats. 

7.2. Disseny funcional 

L’estructura de funcionament del ciclador, i per tant de la interfície, es troba representada per la 
màquina d’estats general del control que es mostra més endavant (veure Figura 7.1). El primer 
estat, STAND_BY s’assolirà mentre no s’utilitzi l’equip. En aquest estat l’usuari ha de poder 
iniciar una nova configuració fent inici_configuració, que el durà a l’estat Configuració. En 
aquest segon estat es definirà l’assaig a realitzar i es configuraran tots els paràmetres que 
caracteritzen la bateria; també s’ordenarà l’enregistrament de les tensions de les cel·les i es 
seleccionaran les temperatures que es vulguin enregistrar, així com els paràmetres que es 
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vulguin monitoritzar. Darrerament es proporcionarà si així escau, el fitxer amb el perfil de 
corrent o potència a seguir. 

En fer fi_configuració, s’enviaran tots els paràmetres a l’equip, que comprovarà la configuració i 
transicionarà a l’estat Validació, a l’espera que l’usuari decideixi iniciar el procés mitjançant 
inici_procés. A Validació es mostraran tots els errors actius del convertidor i les seves 
proteccions, de manera que si no és possible iniciar el procés se n’indicarà el motiu. 
Seguidament, i desprès de l’estat de Precàrrega, on l’equip es prepara per realitzar el procés, 
s’assoleix l’estat En_procés. En aquest estat es podran visualitzar els paràmetres desitjats en 
temps real. 

Quan el procés conclogui, per mitjà de fi_procés es podrà accedir a l’últim estat Resultats on es 
mostrarà per pantalla aquesta circumstància i el motiu que l’ha provocada. També permetrà 
descarregar els fitxers d’enregistrament de dades i posteriorment iniciar una nova configuració 
mitjançant inici_configuració. L’usuari podrà tornar a l’estat STAND_BY des de qualsevol altre 
estat a través de fi_usuari. 

 

Figura 7.1. Màquina d’estats. Font: CITCEA-UPC 

La interfície segueix la mateixa estructura que el ciclador, on cada estat en el que existeix una 
interacció entre màquina-usuari (tots exceptuant l’estat precàrrega) es troba representat per 
una finestra de l’aplicació generada amb la classe QMainWindow. Tot i així, existeix una relació 
jeràrquica tal que l’estat STAN_BY, representat per la classe anomenada MainWindow, és el 
pare de totes les altres classes. A la figura següent es mostra un diagrama en el que s’observa 
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la jerarquia esmentada amb el nom que prenen les classes. 

 

Figura 7.2. Estructura interfície gràfica. Font: elaboració pròpia. 

A la figura, les fletxes de color negre senyalen l’estructura que segueix la màquina d’estats, i 
també les classes que es troben connectades. És a dir, a la GUI per accedir a l’estat Validació 
cal trobar-se a l’estat Configuració. No obstant això, degut a la jerarquia que segueixen, les 
ordres que es manifestin entre les classes hauran de passar per la classe pare MainWindow. 
Per explicar millor aquest fet s’han traçat com a exemple les fletxes de color blau: per accedir a 
Teclat, cal emetre un senyal des de Configuració, aquest senyal connecta amb MainWindow, 
que és qui donarà l’ordre a Teclat per a que es mostri. Aquest mètode s’aplica a qualsevol 
comunicació entre les classes, ja sigui per enviar ordres o dades. 

7.3. Configuració  

Com bé s’ha comentat a l’apartat 7.2, a l’estat Configuració es definiran tots els paràmetres i 
característiques de l’assaig a realitzar. Degut a la gran quantitat d’elements a definir es 
distribueixen en diferents categories: configuració general, configuració de control 
d’equalització, configuració de control de temperatures, i les configuracions dels dos modes de 
cilcat, control tensió/corrent i perfil de corrent/potència. A la GUI s’han presentat les categories 
emprant pestanyes diferents en una mateixa finestra amb la classe QTabWidget. 

7.3.1. Configuració general 

A la configuració general es defineixen els paràmetres generals del banc de bateries així com el 
tipus de test que es vol realitzar. En funció del mode escollit s’haurà d’habilitar l’edició 
corresponent dels seus paràmetres. 

A la taula següent es presenten tots els elements que ha de contenir, el símbol que els 
representa que s’usa a la GUI com a identificador, i també el seu rang i resolució. 

 

MainWindow	

Configuracio	 Teclat	 Validacio	 Proces	 Resultats	
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Ítem Símbol Explicació Rang Resolució 

Tensió nominal de 
bateria [V] 

Vnom 
Tensió nominal, segons nombre de 
cel·les i tecnologia 

8,00..102,40 0,01 

Capacitat nominal de 
bateria [Ah] 

Cnom Capacitat nominal de bateria 1,0..5000,0 0,1 

Nombre de cel·les Ncell Nombre de cel·les de la bateria 3..32 enter 

Màxim corrent absolut 
de càrrega [A] 

ImaxCh 
Corrent màxim admissible. El sistema de 
control retallarà en tot moment consignes 
superiors a aquest valor. 

10,0..800,0 0,1 

Màxim corrent absolut 
de descàrrega [A] 

ImaxDch 
Corrent màxim admissible. El sistema de 
control retallarà en tot moment consignes 
superiors a aquest valor. 

10,0..800,0 0,1 

Tensió màxima 
absoluta de bateria [V] 

Vmax Tensió màxima admissible de la bateria. 10,00..120,00 0,01 

Mètode de limitació de 
la tensió màxima de 
bateria 

MdVmax 

Indica l’acció a realitzar un cop s’assoleixi 
la tensió màxima: 

1. Finalització de procés 

2. Limitació en tensió, fixant 
corrent 

- - 

Tensió mínima absoluta 
de bateria [V] 

Vmin Tensió mínima admissible de la bateria. 6,00..100,00 0,01 

Mètode de limitació de 
la tensió mínima de 
bateria 

MdVmin 

Indica l’acció a realitzar un cop s’assoleixi 
la tensió mínima: 

1. Finalització de procés 
2. Limitació en tensió, fixant 

corrent 

- - 

Període de mostreig 
alta resolució 

PdSmp 

Període de mostreig per a 
l’enregistrament de la tensió i corrent de 
bateria. 

1. 10 ms 
2. 100 ms 
3. 1000 ms 

- - 

Mètode de ciclat MdCy 
Mode de ciclat desitjat: 

1. Control tensió/corrent 
2. Perfil de corrent/potència 

- - 

Taula. 7.1. Opcions de configuració general. Font: CITCEA-UPC 

A continuació presenta la Figura 7.3, on es mostra una captura de pantalla de la interfície, 
concretament de la opció de configuració general. En aquesta es pot observar com els 
elements de caràcter numèric com ara la tensió nominal de bateria o la capacitat nominal es 
troben representats pel widget QLineEdit, mentre que per representar els elements en els que 
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cal escollir entre diverses opcions com el mètode de limitació de la tensió màxima de bateria o 
el mètode de ciclat, s’ha usat el widget QComboBox. A més a més, a la figura s’observa que el 
mètode de ciclat escollit és el de control tensió/corrent, i per això la pestanya Corrent/potència 
es troba inhabilitada. 

 

Figura 7.3. Captura de pantalla de la configuració general. Font: elaboració pròpia. 

7.3.2. Configuració de control d’equalització 

A la configuració de control d’equalització es pot habilitar l’opció d’enregistrar les tensions de 
cel·la així com l’opció de protecció de sobretensió de la cel·la. En el cas de trobar-se el darrer 
element habilitat, s’ha de permetre l’edició de les tensions màximes i mínimes absolutes de la 
cel·la.  

A la taula a continuació es presenten els elements citats que ha de contenir aquesta opció de 
configuració, el símbol que els representa que s’usa a la GUI com a identificador, i també el seu 
rang i resolució. 

Ítem Símbol Explicació Rang Resolució 

Habilitació 
d’enregistrament de 
tensions de cel·la 

EnVcell 

Habilita/inhabilita que es mesurin les 
tensions de les celles (segons establert 
en Ncell) i que es permeti protegir la 
bateria per sobre/subtensió de cel·la. 
Només actiu per Ncell ≤ 32. 

- - 
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Habilitació de 
protecció de 
sobretensió de cel·la 

EnProVcell 
Habilita/inhabilita la protecció per tensió 
màxima i mínima de cel·la. 

- - 

Tensió màxima 
absoluta de cel·la [V] 

VmaxCell 

Tensió màxima admissible en qualsevol 
de les cel·les monitoritzades. Si 
s’assoleix aquest valor en qualsevol de 
les cel·les, es finalitzarà el procés. 

1,200..4,500 0,001 

Tensió mínima 
absoluta de cel·la [V] 

VminCell 

Tensió mínima admissible en qualsevol 
de les cel·les monitoritzades. Si 
s’assoleix aquest valor en qualsevol de 
les cel·les, es finalitzarà el procés. 

0,500..4,200 0,001 

Taula. 7.2. Opcions de configuració de control d’equalització. Font: CITCEA-UPC 

Altra vegada els elements de caràcter numèric com les tensions màxima i mínima absoluta de 
la cel·la es representen pel widget QLineEdit, mentre que els elements que permeten 
l’habilitació o inhabilitació d’opcions com l’enregistrament de tensions de cel·la s’han 
representat amb el widget QCheckBox. 

7.3.3. Configuració de control de temperatures 

A la configuració de control de temperatures es poden habilitar les opcions d’enregistrament de 
les 16 sondes de temperatura, així com les opcions de protecció de temperatura per cada 
sensor. En el cas de trobar-se algun dels darrers elements habilitat, s’ha de permetre l’edició de 
les temperatures màxima i mínima corresponents. 

A la taula a continuació es presenten els elements citats que ha de contenir aquesta opció de 
configuració, el símbol que els representa que s’usa a la GUI com a identificador, i també el seu 
rang i resolució. 

Ítem Símbol Explicació Rang Resolució 

Habilitació 
d’enregistrament de 
temperatura 1 

EnT1 
Habilita/inhabilita els sensor de 
temperatura 1. 

- - 

Habilitació 
d’enregistrament de 
temperatura 2 

EnT2 
Habilita/inhabilita els sensor de 
temperatura 2. 

- - 

... ... ... - - 

Habilitació 
d’enregistrament de 
temperatura 16 

EnT16 
Habilita/inhabilita els sensor de 
temperatura 16. 

- - 
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Habilitació protecció 
de temperatura 1 

EnProT1 
Habilita/inhabilita els límits de protecció 
per temperatura en la posició del sensor 
1. 

- - 

Habilitació protecció 
de temperatura 2 

EnProT2 
Habilita/inhabilita els límits de protecció 
per temperatura en la posició del sensor 
2. 

- - 

... ... ... - - 

Habilitació protecció 
de temperatura 16 

EnProT16 
Habilita/inhabilita els límits de protecció 
per temperatura en la posició del sensor 
16. 

- - 

Temperatura màxima 
1 [ºC] 

Tmax1 
Temperatura màxima admissible en la 
posició del sensor 1. Si s’assoleix aquest 
valor es finalitzarà el procés. 

20..120 1 

Temperatura màxima 
2 [ºC] 

Tmax2 
Temperatura màxima admissible en la 
posició del sensor 2. Si s’assoleix aquest 
valor es finalitzarà el procés. 

20..120 1 

... ... ... ... ... 

Temperatura màxima 
16 [ºC] 

Tmax16 
Temperatura màxima admissible en la 
posició del sensor 16. Si s’assoleix 
aquest valor es finalitzarà el procés. 

20..120 1 

Temperatura mínima 
1 [ºC] 

Tmin1 
Temperatura mínima admissible en la 
posició del sensor 1. Si s’assoleix aquest 
valor es finalitzarà el procés. 

-20..20 1 

Temperatura mínima 
2 [ºC] 

Tmin2 
Temperatura mínima admissible en la 
posició del sensor 2. Si s’assoleix aquest 
valor es finalitzarà el procés. 

-20..20 1 

... ... ... - ... 

Temperatura mínima 
16 [ºC] 

Tmin16 
Temperatura mínima admissible en la 
posició del sensor 16. Si s’assoleix 
aquest valor es finalitzarà el procés. 

-20..20 1 

Taula. 7.3. Opcions de configuració de control de temperatures. Font: CITCEA-UPC 

Pel que fa a la interfície, s’ha procedit de la mateixa manera que en l’opció de configuració 
anterior, emprant els widgets QLineEdit i QCheckBox. A més a més, degut a l’elevat nombre 
d’elements a definir també s’ha usat la classe QScrollArea, que permet crear un espai més 
gran que la pròpia finestra al que s’accedeix mitjançant una barra de desplaçament. 
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7.3.4. Configuració del mode de ciclat tensió/corrent 

Pels casos en els que s’hagi seleccionat el mode de ciclat tensió/corrent s’haurà d’habilitar 
l’edició d’aquesta opció de configuració. En aquesta es defineixen els paràmetres del test que 
es troben en la taula següent, juntament amb el símbol que els representa que s’usa a la GUI 
com a identificador, i també el seu rang i resolució. 

En referència a la interfície, s’ha procedit de la mateixa manera que en l’opció de configuració 
general, emprant els widgets QLineEdit i QComboBox i també la classe QScrollArea 
esmentada anteriorment. 

Ítem Símbol Explicació Rang Resolució 

Corrent constant de 
càrrega [A] 

MdivICh 
Corrent mantingut durant la fase de 
càrrega a corrent constant 

1,0..800,0 0,1 

Tensió constant de 
càrrega [V] 

MdivVCh 
Tensió mantinguda durant la fase de 
càrrega a tensió constant 

8,0..120,0 0,01 

Mètode de finalització 
del procés de càrrega 

MdivMdCh 

Mètode de finalització del procés de 
càrrega: 

1. En assolir la tensió 
MdivVCh 

2. En disminuir el corrent de 
càrrega per sota del 
llindar MdivIFiCh 

- - 

Corrent de finalització  
de càrrega [A] 

MdivIFiCh 
Corrent que finalitza la fase de 
càrrega a tensió constant 

0,1..100,0 0,1 

Temps màxim de 
procés de càrrega [s] 

MdivTimeOutCh 

Temps màxim de durada del procés 
de càrrega. Si s’assoleix aquest 
temps, es donarà per finalitzat el 
procés. 

1..1000000 1 

Temps mort final de 
càrrega [s] 

MdivTdCh 
Temps mort a corrent zero aplicat en 
finalitzar el procés de càrrega 

0..10000 1 

Corrent constant de 
descàrrega [A] 

MdivIDch 
Corrent mantingut durant la fase de 
descàrrega a corrent constant 

1,0..800,0 0,1 

Tensió constant de 
descàrrega [V] 

MdivVDch 
Tensió mantinguda durant la fase de 
descàrrega a tensió constant 

8,0..120,0 0,01 

Mètode de finalització 
del procés de 
descàrrega 

MdivMdDch 

Mètode de finalització de la fase de 
descàrrega: 

1. En assolir la tensió 
MdivVDch 

2. En disminuir el corrent de 
descàrrega per sota del 
llindar MdivIDch 

- - 
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Corrent de finalització 
de descàrrega [A] 

MdivIFiDch 
Corrent que finalitza la fase de 
descàrrega a tensió constant 

0,1..100,0 0,1 

Temps màxim de 
procés de descàrrega 
[s] 

MdivTimeOutDch 

Temps màxim de durada del procés 
de descàrrega. Si s’assoleix aquest 
temps, es donarà per finalitzat el 
procés. 

1..106 1 

Temps mort final de 
descàrrega [s] 

MdivTdDch 
Temps mort a corrent zero aplicat en 
finalitzar el procés de descàrrega 

0..10000 1 

Nombre de 
processos 

MdivNf 
Indica el nombre de processos 
consecutius desitjades, comptant 
l’inicial. 

1..1000 enter 

Selecció de procés 
inicial del ciclat 

MdivIn 

Indica el sentit d’inici de la fase inicial: 
1. Càrrega 
2. Descàrrega 

 

- - 

Taula. 7.4. Opcions de configuració del mode de ciclat tensió/corrent. Font: CITCEA-UPC 

7.3.5. Configuració del mode de ciclat perfil de corrent/potència 

En el cas d’haver seleccionat un procés definit per un perfil de corrent o potència s’haurà 
d’habilitar l’edició d’aquesta opció de configuració. En aquesta es defineixen els paràmetres 
corresponents al mode de ciclat i es poden habilitar les opcions de definició de límits de 
capacitat i energia màxima acumulada. Altra vegada, quan aquestes opcions es trobin 
habilitades, s’hauran de poder editar els límits corresponents. 

En aquesta opció de configuració també s’haurà de poder pujar un fitxer en format .csv en el 
que es trobi el perfil al qual es vol sotmetre el procés. Segons sigui el perfil proporcionat (de 
corrent o de potència) així s’haurà d’indicar en l’opció Tipus de perfil. A la taula a continuació es 
troben tots els elements que ha de contenir aquesta opció de configuració, el símbol que els 
representa que s’usa a la GUI com a identificador, i també el seu rang i resolució 

 

Ítem Símbol Explicació Rang Resolució 

Tipus de perfil  McpPt 

Tipus de perfil introduït en el 
fitxer .csv: 

1. Corrent 
2. Potència 

- - 

Nombre de 
repeticions del 

McpNr 
Nombre de vegades que s’ha 
de repetir el perfil de corrent 

1..1000 1 
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procés 

Temps mort final de 
procés [s] 

McpTd 
Temps mort a corrent zero 
aplicat en finalitzar cada 
repetició del procés 

0..10000 1 

Habilitació límit de 
capacitat màxima 
acumulada [Ah] 

McpEnQmax 
Habilitació de límit de capacitat 
total acumulada màxima per 
finalitzar el procés. 

- - 

Límit de capacitat 
màxima acumulada 
[Ah] 

McpQmax 
Límit de capacitat total 
acumulada màxima per 
finalitzar el procés. 

-7500..7500 1 

Habilitació límit 
d’energia màxima 
acumulada [kWh] 

McpEnEmax 
Habilitació de límit de d’energia 
total acumulada màxima per 
finalitzar el procés. 

- - 

Límit d’energia 
màxima acumulada 
[kWh] 

McpEmax 
Límit d’energia total acumulada 
màxima per finalitzar el procés. 

-1000,0..1000,0 0,1 

Taula. 7.5. Opcions de configuració del mode perfil de corrent/potència. Font: CITCEA-UPC 

Pel que fa a la interfície, s’ha procedit de manera semblant a les opcions de configuració 
anteriors, emprant els widgets QLineEdit, QComboBox i QCheckBox.  

En el cas del fitxer a penjar s’ha creat un botó, amb el widget QPushButton, i s’ha utilitzat el 
QLineEdit per a visualitzar el camí o path en el que es troba el fitxer seleccionat. Per a poder 
escollir un fitxer existent es necessita una finestra que permeti navegar pels directoris de 
l’ordinador, i per aconseguir-ho s’ha usat la classe QFileDialog. 

La figura a continuació mostra el codi de la funció openFile() que usa la classe esmentada per 
obrir el seleccionador de fitxers. La tercera línia de codi que correspon a la funció pública de la 
classe QFileDialog, setNameFilter, defineix el fitxer seleccionable com a fitxer de text i només 
permetrà la visualització i selecció d’aquells fitxers que tinguin format .csv. Les dues línies de 
codi següents defineixen el directori des del qual es començarà a navegar per defecte, i la 
quantitat de detalls que mostrarà la finestra de selecció. Per últim, es guarda la ruta del fitxer 
escollit a una llista de strings i s’escriu aquesta al widget QLineEdit. 
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Figura. 7.4. Extracte de codi, funció openFile(). Font: elaboració pròpia 

En la Figura 7.5 següent es torna a mostrat l’aspecte final de la interfície gràfica, però en aquest 
cas la pestanya del mode de ciclat corrent/potència. S’observen els widgets QCheckBox, on el 
primer de nom McpEnQmax es troba habilitat i per tant la GUI permet l’edició del McpQmax. 
També es pot observar el QPushButton que obre el seleccionador de fitxers i el QLineEdit on 
es mostra el path del fitxer escollit. 

 

Figura. 7.5. Captura de pantalla de la configuració del mode de ciclat. Font: elaboració pròpia 
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7.4. Introducció de dades 

En un cas com el present en que la interfície és per una pantalla tàctil s’ha de tenir en compte 
que els habituals sistemes d’introducció d’ordres i dades no estan presents. S’està fent 
referència als perifèrics com són el ratolí i el teclat. El cas del ratolí es substitueix fàcilment per 
l’ús dels dits, mentre que la figura del teclat s’ha substituït per un teclat virtual o teclat per 
pantalla. 

Donat que la pantalla de la que es disposa no és summament gran, serà preferible que el teclat 
només es visualitzi quan sigui estrictament necessari. Això succeirà quan es demanin els valors 
dels diferents paràmetres durant la configuració de l’equip, però només caldrà pels paràmetres 
numèrics, aquells que empren el widget QLineEdit. Justament per aquest fet el teclat disposarà 
únicament de números i no de lletres. Tot i així, també haurà d’incloure altres elements com el 
separador decimal, el signe més/menys per introduir valors negatius, i de manera opcional les 
funcions d’esborrar i de netejar. 

La figura a continuació mostra l’aspecte del teclat per pantalla. En aquesta s’aprecien les 
funcions citades juntament amb els botons dels números del 0 al 9, i la funció Enter o Intro per 
introduir el valor i tancar el teclat (marcada en groc a la Figura 7.6). També s’hi observa una 
pantalla per visualitzar instantàniament les dades introduïdes, generada amb el widget 
QLineEdit. Les funcions esborrar i netejar (o clear) senyalades en taronja i vermell 
respectivament, on la primera només esborra l’últim element mentre que la segona neteja tot el 
camp. Tots els botons han estat creats amb el widget QPushButton. 

 

Figura 7.6  Aspecte del teclat per pantalla. Font: elaboració pròpia. 

Les figures 7.7 i 7.8 que es mostren tot seguit són extractes del codi corresponents a les 
funcions del separador decimal i de la funció més/menys per la primera figura, i de les funcions 
netejar i esborrar per la segona figura. Cal destacar que la funció més/menys no només treballa 
com a qualsevol calculadora, escrivint el signe menys abans d’afegir cap número, sinó que 
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també permet un cop ja està escrit el número, canviar-ne el signe. Així, si es té un número 
negatiu, al prémer el botó s’obtindria el seu positiu i viceversa. 

 

Figura 7.7  Extracte de codi, funcions de coma i signe més/menys. Font: elaboració pròpia. 

 

Figura 7.8  Extracte de codi, funcions netejar i esborrar. Font: elaboració pròpia. 

7.4.1. Comunicació amb el teclat per pantalla 

Com a qualsevol dispositiu tàctil, el que resulta més intuïtiu és que al prémer allà on es vulgui 
(de la mateixa manera que es faria amb un ratolí), esdevingui la possibilitat d’editar i aparegui el 
teclat. El que s’ha fet per aconseguir-ho és personalitzar la classe QLineEdit; s’ha creat una 
nova classe (a la que s’ha anomenat QCustom) del tipus esmentat, i en ella s’hi ha implementat 
l’esdeveniment mousePressEvent que detecta les pulsacions, i quan ho fa emet un senyal que 
permetrà obrir el teclat. Per últim s’han ascendit tots els QLineEdit de les opcions de 
configuració a la nova classe per a que obtinguin les característiques desitjades, de manera 
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que quan es premi sobre ells es pugui emetre el senyal esmentat. La figura següent mostra els 
fitxers header i source de la classe QCustom. 

 

Figura. 7.9. Extracte de codi, classe QCustom. Font: elaboració pròpia. 

S’entén per ascendir o promoure un widget, l’acció de definir-lo de manera que hereti les 
característiques d’una nova classe creada, que al mateix temps és del tipus del widget, en 
aquest cas QLineEdit. Per així definir-lo, cal obrir el fitxer d’interfície d’usuari (.ui) on es trobi el 
widget a promoure i clicar sobre ell amb el botó dret i seleccionar la opció Promote to..., 
seguidament s’introdueix la classe de la que es vol que hereti les característiques. 

 

Un cop obert el teclat es procedeix de forma esperada; s’introdueix el valor sol·licitat i es prem 
la funció Enter a l’espera que el valor aparegui al camp (QLineEdit) corresponent i es tanqui el 
teclat. En altres paraules, el teclat ha d’enviar la informació al mateix widget que ha reclamat la 
seva obertura. 

Per assolir-ho s’empren les variables especials del llenguatge de programació C i C++, els 
punters. Es tracta de variables que poden contenir la direcció (adreça a la memòria) d’una altra 
variable, i mitjançant l’operador indirecció (*) permeten accedir al valor dipositat a la zona de la 
memòria a la que apunta el punter. D’aquesta manera, quan s’emet el senyal que permet obrir 
el teclat, es guarda en aquest mateix un punter al QLineEdit que s’ha premut (veure a la Figura 
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7.7 ressaltat en vermell). El senyal s’emet dins la classe QCustom, però es connecta al slot que 
obre el teclat des de Configuració on es troben els QLineEdit. S’hauran de connectar tots i 
cadascun d’ells a la funció que obre el teclat openTeclat(), que es troba a MainWindow. 

A la Figura 7.10 es troben algunes d’aquestes moltes connexions amb els widgets que es 
troben a la configuració general. Es vol destacar que com que la funció openTeclat() es troba a 
MainWindow, per fer referència a aquesta classe s’utilitza la funció pública parentWidget(). 
D’aquesta manera l’estructura jeràrquica de les classes facilita la comunicació entre elles. 

 

Figura. 7.10  Extracte de codi, connexió teclat - QLineEdit. Font: elaboració pròpia. 

 

La funció openTeclat() crea, cada vegada que es cridada, un teclat nou anomenat 
teclat_dinamic, ja que sinó fos així el mateix teclat estaria connectat a més d’un QLineEdit, i es 
vol definir un valor específic per cadascun d’ells. El slot també crida la funció set_linedit(); funció 
que es troba definida a la classe Teclat, i que després d’inicialitzar la variable line_aux com a 
variable punter a un QLineEdit, pren per valor el punter al widget amb el que està enllaçat el 
teclat. El motiu pel qual es crea aquesta nova variable line_aux, que al cap i a la fi, te el mateix 
valor que el punter creat inicialment, és que es troba definida a la classe Teclat, de manera que 
des d’aquesta darrera s’hi té accés. 

Es recorda que un cop generat el teclat i introduït el valor desitjat s’ha de prémer la funció Enter 
a l’espera que el valor del teclat aparegui al widget corresponent i que el teclat desaparegui. 
Aquest fet el desencadena la funció enter_clicked() de la classe Teclat. La funció utilitza la 
variable line_aux, a la que li atribueix el mateix text que conté la pantalla del teclat. D’aquesta 
manera es podria dir que el cercle es tanca sol, doncs no cal enviar el valor de tornada al 
widget, sinó que directament se li dona el valor al punter. 

Per facilitar la comprensió dels paràgrafs anteriors s’adjunta la Figura 7.11, on s’observen els 
fitxers header i source que intervenen en l’obertura del teclat corresponents a les classes 
MainWindow i Teclat, tal i com es pot llegir al començament de cada tram de codi. 
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Figura. 7.11. Extracte de codi, obertura teclat i escriptura QLineEdit. Font: elaboració pròpia. 

En referència a la Figura 7.11, si es fa atenció a les dues últimes línies de codi de la funció 
enter_clicked(), es comprovarà que són similars. Normalment quan es vol tancar una finestra 
com és el teclat, s’utilitza la funció close(), que com el seu nom indica tanca la finestra; en 
aquest cas especial també s’hi ha afegit el text senyalat en taronja “delete this”. Aquest fet és  
degut a que al crear un teclat dinàmic per cada widget QLineEdit, s’està ocupant molta 
memòria, i per tant, no només es vol tancar el teclat, sinó eliminar-lo i eliminar així l’espai que 
ocupa a la memòria. 

7.5. Validació 

Com bé s’ha comentat a l’apartat 7.2, en fer fi_configuració s’envia la configuració al ciclador i 
es transiciona a l’estat Validació, a l’espera a que es validin els paràmetres i l’usuari premi 
inici_procés. La validació dels paràmetres no és res més que la comprovació dels marges dels 



Disseny d’una interfície gràfica amb una Raspberry Pi  Pág. 49 

 

valors, és a dir, verificar si els valors dels diferents elements es troben dins dels rangs definits a 
les Taules 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5. 

A la interfície gràfica però, s’ha procedit d’una manera lleugerament diferent que estalvia a 
l’usuari haver de tornar enrere i redefinir els paràmetres en el cas que aquests no siguin 
correctes. S’ha creat la funció setrang(), aquesta comprova que els valors estiguin dins els 
marges corresponents i en el cas de trobar-se amb un valor superior, el modifica i retorna el 
seu valor màxim possible. Actua de manera anàloga en el cas de trobar-se amb un valor fora 
del límit inferior. 

A més a més, aquesta funció es troba definida a la classe Configuració i és cridada cada 
vegada que un widget QLineEdit és modificat mitjançant la senyal pública 
textChanged(QString). Així doncs, en el mateix moment que l’usuari introdueix un valor i prem 
Enter al teclat, veurà si aquest valor és acceptable o està fora del rang permès. 

A continuació es mostra a la Figura 7.12 un extracte del codi referent a la funció setrang() en el 
que s’observen alguns (no tots) dels elements que modifica. 

 

Figura. 7.12. Extracte de codi, funció setrang(). Font: elaboració pròpia. 

Cal destacar que encara que els valors definits seran correctes gràcies a la funció setrang(), el 
ciclador farà la verificació i validació independentment. 

Quan a l’apartat 7.2 s’han presentat les taules de les opcions de configuració, no només s’hi 
mostrava el marge de cada element, sinó també la seva resolució. La resolució fa referència al 
nombre de xifres decimals que s’accepten per cada element i el seu valor oscil·la des de 1 o 
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enter, fins a 0,001. Com es pot notar a la Figura 7.12 però, aquesta no s’ha tractat, doncs la 
transmissió per bus CAN només permet enviar informació codificada com entera, i per tant 
abans de ser enviats, els valors s’han transformat a nombres enters multiplicant-los per la seva 
resolució corresponent. Així doncs, un element de resolució 0,1 es multiplica per 10 de manera 
que deixa de tenir part decimal. 

7.6. Procés i Resultats 

Durant l’estat En_procés, el ciclador de mòduls de bateries mesura la tensió i corrent de bateria 
amb la freqüència escollida a la configuració general, així com les temperatures i les tensions 
de cel·la habilitades, per a que quedin enregistrades. Aquests mesures són enviades 
mitjançant la comunicació CAN i han de ser guardades en dos fitxers separats de format .csv, 
que posteriorment podran ser descarregats a l’últim estat Resultats. 

El primer fitxer ha de contenir els valors del temps absolut, el voltatge i el corrent. Aquests han 
de trobar-se separats pel signe de puntuació punt i coma (;), i impresos en línies diferents, de 
manera que el fitxer presenti l’aspecte que s’observa a la figura a continuació. 

 

Figura. 7.13. Exemple fitxer d’enregistrament tensió/corrent. Font: elaboració pròpia. 

En el segon fitxer, d’enregistrament de temperatures i tensions de cel·la, apareixeran només les 
temperatures i tensions per les quals s’ha habilitat el seu enregistrament. S’hauran de presentar 
en el fitxer seguint el mateix format que en el fitxer anterior. 

A més a més, en l’estat En_procés, també hi té lloc la monitorització en temps real d’alguns 
paràmetres de les bateries, les tensions de cel·la i temperatures, i altres elements. Aquests es 
troben resumits a la Taula 7.6 següent, juntament amb el símbol que els representa que s’usa a 
la GUI com a identificador, el seu rang i la seva resolució. La monitorització és la mateixa pels 
dos modes de ciclat existents. 

 

Ítem Símbol Explicació Rang Resolució 

Tensió de bateria [V] Vact Tensió actual de bateria 6,00..120,00 0,01 
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Corrent de bateria [A] Iact Corrent actual de bateria 0,0..800,0 0,1 

Potència de bateria 
[kW] 

Pact Potència actual de bateria 
0..50,0 0,1 

Fase actual Tf Fase en què es troba el procés 
1. Perfil de corrent 
2. Perfil de potència 
3. Repòs final de procés 

- - 

Capacitat acumulada 
del procés [Ah] 

Qac Capacitat acumulada des de l’inici de 
cada procés de càrrega o descàrrega, 
en valor absolut. En finalitzar una 
repetició es reinicia. 

-20000..20000 1 

Energia acumulada 
de procés [kWh] 

Eac Energia acumulada des de l’inici de 
cada procés de càrrega o descàrrega, 
en valor absolut. En finalitzar una 
repetició es reinicia. 

-2000,0..2000,0 0,1 

Temps actual de 
procés 

Tac Temps des que ha començat el procés 
en dies, hores, minuts i segons. En 
finalitzar una repetició es reinicia. 

0..30 d 1s 

Nombre de 
processos iniciats 

Nact Nombre de processos iniciats fins al 
moment 

1..1000 1 

Tensió de cel·la 1 [V] V1act Tensió de la cel·la 1 0,000..5,000 0,001 

... ... ... ... ... 

Tensió de cel·la 32 [V] V32act Tensió de la cel·la 32 0,000..5,000 0,001 

Temperatura 1 [ºC] T1act Temperatura del sensor 1 -20..120 1 

... ... ... ... ... 

Temperatura 16 [ºC] T16act Temperatura del sensor 16 -20..120 1 

Taula. 7.6. Informació de monitorització. Font: CITCEA-UPC 

Per a traçar els gràfics i visualitzar les dades s’ha emprat el widget de Qt anomenat 
QCustomPlot. Aquesta llibreria escrita en C++ es troba documentada a la seva pròpia pàgina 
web i permet no només generar gràfics que es poden exportar en formats com arxiu PDF o 
imatge PNG o JPG, sinó que també permet generar gràfics de visualització en temps real dins 
d’una aplicació. 

La figura a continuació mostra l’aspecte resultant d’un gràfic generat emprant QCustomPlot. 
Grafica un dels exemples que ofereix el widget com a tutorial per familiaritzar-se amb la classe, 
en el que es solapen dos gràfics utilitzant colors diferenciats, amb el temps representat en l’eix 
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de les abscisses. 

 

Figura. 7.14.  Aspecte gràfic generat emprant QCustomPlot. Font: www.qcustomplot.com 

 



Disseny d’una interfície gràfica amb una Raspberry Pi  Pág. 53 

 

8. Comunicacions 

Una part molt important de la interfície gràfica d’usuari és la comunicació; doncs no té gaire 
sentit introduir valors a la configuració general, per exemple, si després amb aquesta informació 
no se’n fa res. No és el cas d’aquest projecte, on existeix una comunicació entre el ciclador i la 
Raspberry Pi que té lloc mitjançant el bus CAN. A través d’aquest canal s’envien les ordres i les 
dades que necessita el ciclador, i es reben paràmetres per a que quedin enregistrats. 

8.1. Funcionament 

Com s’ha comentat a l’apartat 7.5, les dades que es transfereixen per mitjà del CAN, es 
transfereixen codificades com a valors enters, ja que el CAN no treballa amb valors decimals. 
Tot i així, hi ha altres factors a tenir en compte, doncs les dades s’envien escrites en sistema 
binari, però s’acostumarà a definir el valor a ser enviat en sistema decimal, i a la monitorització 
amb el miniMon es veurà en sistema hexadecimal. Així doncs caldrà anar en compte i fixar-se 
en quin sistema està expressat cada element. 

Es recorda que el sistema hexadecimal és un sistema en base 16, on els seus dígits van del 0 
al 9 i de la lletra A a la F, sent la A en hexadecimal, el valor en 10 decimal. Quan es vulgui fer 
referència a aquest sistema s’escriurà davant “0x”, per tant es pot afirmar que 0xA=10. 

Per altra banda, el sistema binari és un sistema expressat en base 2, i està compost únicament 
de zeros i uns, on cadascun d’ells s’anomena bit. El conjunt de 8 bits formen l’anomenat byte, i 
pel bus CAN es podran transmetre fins a 8 bytes. Evidentment, no són necessaris 8 bytes per 
enviar el rang de valors que es mostra a les Taules 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5, i per això, en funció 
del rang de valors que pot prendre cada element se li assignen un o més bytes. En la Figura 
8.1 es mostra una part de l’arxiu Excel, on es troben representats tots els paràmetres a enviar o 
rebre, ordenats segons el seu identificador expressat en sistema hexadecimal i informant 
quants i quins bytes tenen assignats. 

A la figura, senyalat en taronja, s’observen els elements pertanyents a la configuració general, 
en gris els elements de la configuració de control d’equalització i en verd, els elements de la 
configuració de control de temperatures. S’observa que diversos elements comparteixen 
identificador, i que per tant codificat en 1 missatge es transfereix més d’un paràmetre en funció 
de la mida d’aquests. El primer element, Vnom per exemple, només necessita 2 bytes per ser 
expressat, i ocupa dins el missatge de identificador 0x80, els dos primers bytes 0 i 1. 
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Figura. 8.1. Taula informativa de les comunicacions amb el ciclador. Font: CITCEA-UPC 

Cal destacar que els paràmetres que inclouen dins el seu rang de valors permesos, valors 
inferiors a zero o negatius, s’expressen en complement a 2, on el primer bit indica si es tracta 
d’un número negatiu (1) o positiu (0). En aquests casos un byte enlloc de representar valors en 
decimal de des de 0 fins a 255, representarà valors de des de -128 a 127, i per tant necessitarà 
més bytes per expressar valors elevats. 

En el programa Qt Creator s’utilitza la classe CanFrame per llegir i enviar missatges. Aquesta 
és la mateixa classe que s’utilitza amb el PC-Embedded i ha estat proporcionada pel CITCEA. 
Dins la classe CanFrame tot el que entra i surt del bus CAN ho fa en forma de QByteArray, un 
vector de bytes. A més a més, la classe te definides diferents funcions que permeten tant definir 
com conèixer quin és l’identificador d’un missatge, i com definir o demanar les dades del 
missatge. Aquestes funcions són les següents respectivament: setIdentifier() i getIdentifier(), i 
setData() i getData(). 

8.2. Transferència configuració 

Tots els paràmetres que es defineixen a la configuració són enviats al ciclador. Es van enviant 
per seccions o pestanyes del QTabWidget a mesura que aquestes es van completant. A la 
Figura 8.2 es mostra un extracte del codi de la funció tab3(), on s’envien els paràmetres de la 
quarta pestanya, corresponent al mode de ciclat control de tensió/corrent. 

A la funció només es mostren com exemple 2 dels missatges que s’envien, corresponents als 
QByteArray data1 i data2. Primerament es declara el punter frame de la classe CanFrame i el 
QByteArray, seguidament es defineix l’identificador del missatge, en aquest cas pren per valor 
192 expressat en sistema decimal. Més endavant s’extreuen els valors a enviar dels seus 
QLineEdit respectius i després de convertir-los a variables tipus float es multipliquen per la seva 
resolució. Aquests valors es guarden en les variables enteres “a” i “b”. Tot seguit, se’ls assigna 
la seva posició dins el vector de bytes; la variable “a” té assignat els bytes 0 i 1, i la variable “b” 
els bytes 2 i 3. 
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Per assignar els valors al vector data1 cal tenir en compte que s’expressen en sistema binari i 
per això s’utilitzen els operadors de bits “&” i “>>”. El primer operador correspon a l’operador 
binari AND, i per tant en multiplicar la variable “a” per 255, el que s’està aconseguint és quedar-
se només amb els últims 8 bits de la variable. Aquest fet es deu a que el número 255 decimal, 
s’expressa com a 0000 0000 1111 1111 en binari (de 2 bytes), i per tant els primers 8 bits 
queden multiplicats per 0. Els últims 8 bits o últim byte de la variable, se li assignen lògicament 
al segon element del vector de bytes data1 (al byte 1). 

Al primer element o byte 0, se li assigna els primers 8 bits mitjançant l’operador de canvi binari 
dret “>>”, que treu el nombre de bits que s’escrigui darrere el caràcter. Així doncs l’expressió 
“a>>8” dóna com a resultat els primers 8 bits de la variable “a” (ja que és una variable de 
només 16 bits). 

Per últim mitjançant la funció setData() s’escriu el vector de bytes al frame, que es enviat amb 
la línia de codi número 1165. La assignació del segon missatge data2 és més senzilla, gràcies 
a que només s’ha d’enviar el número corresponent a la opció del QBomboBox escollida, que es 
comprova mitjançat el slot públic currentIndex(). Per a tots els paràmetres que s’han d’enviar es 
procedeix de manera similar. 

 

Figura. 8.2. Extracte de codi de la funció tab3(). Font: elaboració pròpia 
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8.3. Lectura i transferència de fitxer 

Durant la última etapa de definició de la configuració, en el mode de ciclat “Perfil de 
corrent/potència” es penja un arxiu amb el perfil que es vol que el ciclador segueixi. Al final de 
l’apartat 7.3 s’explicava com seleccionar aquest fitxer emprant la classe QFileDialog. Ara però, 
caldrà llegir l’arxiu i transmetre la informació via el bus CAN. 

Es recorda que quan es selecciona un arxiu, el seu path o camí s’escriu en un QLineEdit. 
Aquest fet no només s’ha dissenyat així per a que l’usuari pugui observar si ha escollit el fitxer 
desitjat, sinó que també s’utilitza per obrir el fitxer, tal i com es pot observar a la segona línia 
(núm global:1329) de la Figura 8.3, on es mostra l’extracte del codi de la funció loadTextFile(). 

El fitxer es llegirà i se n’enviarà la informació quan el ciclador ho demani. De fet, el ciclador 
demana punt per punt enviant un missatge buit a la interfície amb un identificador de codi 
determinat. Quan es rep aquest missatge es crida la funció loadTextFile() que retorna un punt 
del perfil corresponent a una mesura de temps i una mesura de corrent o potènica en funció de 
com s’hagi definit a la configuració. Per tant, abans de començar a llegir el fitxer es comprova a 
quin tipus de perfil correspon (veure línies del codi 1337 fins 1341) i es defineix la variable 
entera “scale” que multiplicarà el corrent o la potència per la seva resolució adequada.  

Per a que cada vegada que es cridi la funció loadTextFile() no s’envii el mateix punt, sinó el 
següent, es crea la variable entera estàtica (static) “i”, que actua com a comptador i indica a la 
funció for() quan s’ha d’aturar. Quan el fitxer s’hagi acabat de llegir i el ciclador torni a demanar-
ne un punt, se li enviarà el missatge 0xFFFFFFFF per indicar-li que no resten més punts per 
enviar. Per verificar si s’ha arribat al final del fitxer s’utilitza la funció .atEnd() de la classe QFile. 
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Figura. 8.3. Extracte de codi de la funció loadTextFile(). Font: elaboració pròpia 

 

8.4. Enregistrament  

En quan a l’enregistrament de la tensió i del corrent de la bateria, així com de les tensions de 
cel·la i temperatures, es procedeix de manera molt semblant als casos anteriors. Aquest cop 
quan s’obre el fitxer amb la classe QFile, s’obre només en mode d’escriptura i d’agregació 
(append), aconseguint així que cada vegada que es cridi la funció comenci a escriure al final 
del document. L’explicació s’acompanya de la Figura 8.4 que mostra l’extracte de codi d’una 
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part de la funció processCanFrame() que es troba a la classe Procés. 

En aquest cas enlloc d’assignar valors al QByteArray, s’extreuen d’ell; per això s’utilitza 
l’operador de canvi binari esquerre “<<” enlloc del dret. Aquest li afegeix a la variable tants 0’s 
com indiqui el valor que s’escriu darrere l’operador. Mitjançant la suma dels bytes s’obté el valor 
decimal que s’assigna a les variables enteres “t”, “v” i “c” en la primera part del codi. 

Aquestes variables enteres es re-assignen a les variables tipus float “timeabs”, “voltage” i 
“current" per a que puguin ser dividides per la seva resolució quan s’escriuen al fitxer. Cal 
destacar que l’operador “<<” torna a aparèixer, però en aquest cas correspon a l’ordre 
d’escriptura de la classe QTextStream que s’empra juntament amb la classe QFile per editar el 
fitxer. 

A la Figura 8.4, a partir de la línia número 54 comença la segona part de la funció, que escriu al 
segon fitxer de les tensions de cel·la i temperatures. Es vol destacar que en aquest cas no es 
va escrivint el fitxer a mesura que es reben les dades, sinó que s’escriuen totes de cop quan ja 
s’han rebut tots els valors; per això es crea la variable estàtica entera “i”, que actua com a 
comptador i quan pren per valor un número múltiple de 32 (número de tensions de cel·la) escriu 
totes les tensions al fitxer. 

A més a més, aquest segon fitxer presenta una altra diferència, i és que les tensions i les 
temperatures només s’enregistren si així ha estat habilitat a la configuració. Per comprovar-ho 
s’utilitza la variable pública “flag_voltageState”. Mitjançant una cadena de senyals i slots 
provinents de la classe Configuració, que passen per la classe MainWindow, arriba a Procés 
una variable booleana que defineix la variable estat “flag_voltageState”. Consegüentment, quan 
a la línia de codi número 61 s’executa la funció if(), s’està verificant si es vol enregistrar o no les 
tensions de cel·la. El mateix succeeix amb les temperatures, tot i que en aquest cas, no només 
es comprova si estan habilitades, sinó també quines ho estan. 
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Figura. 8.4. Extracte de codi de la funció processCanFrame(). Font: elaboració pròpia 
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9. Obstacles trobats 

Al llarg del projecte s’han trobat diversos obstacles que s’han anat superant més o menys 
fàcilment. En aquest apartat es destaca un dels obstacles que és també un dels elements més 
important i imprescindible en la realització del projecte, el compilador creuat o cross compiler. 

9.1. Compilador creuat 

Per entendre la necessitat del compilador creuat cal parlar dels 2 tipus de CPU o processadors 
amb els que es treballen, el x86 o AMD64 i el ARM. El tipus de CPU més comú en equips 
d’escriptori és el x86, basat en l’estructura CISC (Complex Instruction Set Computing) que com 
es dedueix pel seu nom suporta instruccions més complexes encara que també més lentes, 
necessita de més espai físic i consumeix més energia però a canvi té un alt acompliment. El 
AMD64 és un sistema basat en x86 desenvolupat per manejar estructures de 64-bits. 
L’ordinador amb el que s’ha treballat té un processador Intel Core i5, que és del tipus x86 per 
estructures de 64-bits. 

D’altra banda, l’arquitectura ARM està basada en l’estructura RISC (Reduced Instruction Set 
Computing) que suporta instruccions més senzilles, necessita menys espai i té un consum 
d’energia inferior, encara que és menys potent. Aquestes característiques l’han convertit en 
l’arquitectura predominant en el mercat de l’electrònica mòbil i integrada, trobant-se en 
microprocessadors i microcontroladors. Així doncs, la Raspberry Pi, els PC-Embedded, les 
tauletes i els telèfons mòbils entre molts altres, empren aquest tipus de processadors. 

A l’hora de treballar amb el Qt i “construir” (build) el programa dissenyat per a que pugui ser 
executat a la Raspberry Pi, es tenen dues opcions; instal·lar el programa Qt a la mateixa placa i 
construir-lo localment o bé treballar des de l’equip habitual i construir el programa de manera 
especial per a que es pugui executar a la Raspberry Pi. La primera opció és més senzilla 
d’implementar però també menys eficaç, ja que la Raspberry Pi, al posseir una arquitectura 
ARM té una capacitat inferior a la d’un ordinador regular, i la compilació local necessita més 
temps. La segona opció en canvi, consisteix en emprar un compilador creuat; aquest tipus de 
progama és capaç de crear codi executable per una plataforma diferent de la que s’executa el 
compilador, és a dir, és capaç de convertir el codi escrit per arquitectura x86 en codi capaç 
d’executar-se en una arquitectura ARM. 

La compilació creuada però té algun desavantatge, requereix una configuració i organització 
prèvia, que en el cas d’aquest projecte ha necessitat bastant de temps i paciència. De fet, s’han 
dut a terme dos tipus de compilació creuada. La primera, la transformació per arquitectura ARM 
inicial de les llibreries que utilitza Qt Creator, que han de trobar-se instal·lades tant a la 
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Raspberry Pi com a l’ordinador de treball; i la segona, la compilació del programa des de Qt 
Creator per convertir el codi en codi executable en una Raspberry Pi. Aquesta última s’ha dut a 
terme tants cops com vegades s’ha editat i provat la interfície. 

Procediment 

Per aconseguir realitzar la compilació creuada s’ha procedit seguint un dels manuals que 
ofereix la comunitat Qt, juntament amb guies d’usuaris individuals a través de GitHub, Inc. A 
continuació s’expliquen sense entrar en detall alguns dels passos seguits. 

Primerament, s’han instal·lat a la Raspberry Pi les dependències de Qt. Seguidament s’han 
emprat les toolchains o cadenes d’eines que proporciona GitHub, Inc., que s’han instal·lat a 
l’equip, i s’ha usat l’estructura de directori sysroot per generar la carpeta on es construirà 
l’executable creuat. En aquest directori s’hi han d’instal·lar les llibreries i els fitxers header que 
s’utilitzin en la interfície (mitjançant el #include), així com el cross compiler. Mitjançant el SSH i 
l’eina rsync esmentada a l’apartat 6.4 s’ha sincronitzat la carpeta amb la Raspberry Pi. Després 
s’ha instal·lat també a l’equip el mòdul Qt Base, que conté les classes pels dispositius 
embeguts de Linux com la Raspberry Pi, es poden instal·lar els mòduls que es vulguin segons 
les necessitats de cadascú, i aquests també es poden extreure de GitHub, Inc. 

Pel que fa al programa Qt Creator, també s’ha configurat perquè construeixi l’executable per la 
Raspberry Pi quan així se li indiqui. Per això s’editen les opcions del programa i s’hi afegeix un 
dispositiu, el compilador i depurador (debugger) del qual són els proporcionats a la cadena 
d’eines; al dispositiu també se li associa una versió del Qt, que serà la mateixa que la del mòdul 
Qt Base instal·lat. Tots aquest elements formen part d’un conjunt anomenat kit, de manera que 
quan es vulgui compilar l’aplicació per executar a la Raspberry Pi només calgui seleccionar el 
nou kit creat. 

9.2. Connexió Wi-Fi 

La connexió Wi-Fi també ha suposat un obstacle en la mesura que ha ralentit el projecte. Com 
s’ha comentat anteriorment, malgrat que la Raspberry Pi duu connexió Wi-Fi incorporada, s’ha 
utilitzat una antena per amplificar-ne el senyal. No obstant quan la PICAN2 CAN-Bus Board es 
troba connectada a la Raspberry Pi, l’antena Wi-Pi, que inclou un senyal lluminós per conèixer 
la seva operativitat, deixa de funcionar. Aquest fet ha provocat que en algunes ocasions 
connectar-se a Internet fos una activitat lenta o dificultosa, i conseqüentment l’ús del SSH s’ha 
vist restringit. 
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10. Estudi econòmic 

En aquest apartat del treball s’ha realitzat un estudi dels costos del projecte, derivats de les 
hores de treball del personal i del material emprat, i així queda plasmat a les taules a 
continuació. 

En primer lloc es tenen en compte els recursos humans, on s’ha considerat que el projecte l’ha 
realitzat un estudiant de pràctiques d’enginyeria amb un salari aproximat de 7,5€/h. Per a que 
s’ajusti a la realitat, també es tenen en compte les hores dedicades a l’aprenentatge previ dels 
elements participants en el projecte, com el llenguatge de programació C++, el programa Qt o 
el funcionament de la Raspberry Pi. Així doncs es comptabilitzen 4 mesos de feina, treballant 4 
hores diàries, i per tant 320 hores en total. També s’ha contemplat la figura d’un supervisor, que 
al tractar-se d’un enginyer suposa un cost de 40€/h, amb una dedicació aproximada de mitja 
hora al dia (10h/mes). 

En segon lloc s’han tingut en compte els costos del material adquirit pel projecte; cal destacar 
que tots els entorns de programació són lliures. I per últim altres recursos amortitzats com són 
l’ordinador que s’amortitza en 6 anys, la llicència de Microsoft Office que és anual i el mobiliari 
de la zona de treball i eines, que s’amortitzen en 8 anys. Es considera que tot el material 
s’utilitza 4 hores al dia, i per tant unes 880 hores anuals. 

 

Concepte Preu Amortització  Quantitat Cost [€] 

Recursos humans 

Aprenentatge programació 7,5€/h - 70h 525 

Elecció i posada en marxa del 
maquinari 

7€,5/h - 70h 525 

Desenvolupament GUI 7,5€/h - 80h 600 

Comunicacions 7,5€/h - 100h 750 

Redacció memòria 7,5€/h - 40h 300 

Tutoria supervisor 40€/h - 40h 1600 

Total  - - - 4300 
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Recursos materials 

Raspberry Pi 32,59€/u - 1u 32,59 

Pantalla tàctil 57,70€/u - 1u 57,70 

PICAN2 CAN-Bus Board 36€/u - 1u 36 

Interfície USB-to-CAN 150€/u - 1u 150 

Antena Wi-Pi 17,08€/u - 1u 17,08 

Cable USB-Micro USB 3€/u - 1u 3 

Total - - - 296,37 

Altres recursos 

Software (Raspbian, Qt, C++) 0€/u - 320 0 

Lliciència Microsoft Office 70€ 0,08€/h 40 3,2 

Ordinador 800€ 0,15€/h 360 54 

Zona de treball i eines 350€ 0,05€/h 320 16 

Total - - - 73,2 

TOTAL GLOBAL    4669,57 

Taula. 10.1. Costos del projecte. Font: elaboració pròpia 
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11. Impacte mediambiental 

En el cas d’aquest projecte no caldria realitzar una avaluació exhaustiva d’impacte 
mediambiental donat que el projecte no repercuteix significativament sobre el medi ambient. És 
a dir, al ser el producte resultant un programa informàtic, no es generen residus ni 
contaminants de forma directa sobre el medi.  

Tanmateix, sí que existeix un consum d’electricitat per part dels diferents components elèctrics, 
així com un consum durant la realització del projecte de l’ús de l’electricitat necessària per 
alimentar l’ordinador i usar internet, juntament amb la requerida per il·luminar la zona de treball. 
Pel que fa la contaminació derivada de l’ús d’electricitat en forma d’il·luminació, es podria 
rebaixar procurant aprofitar al màxim la llum natural. 

Quant als components electrònics emprats, com són la Raspberry Pi, la pantalla tàctil i la 
PICAN2 CAN-Bus Board, l’antena Wi-Pi o la interfície USB-to-CAN, un cop s'acabi la seva vida 
útil, hauran de ser reciclats per tal de minimitzar l'impacte ambiental que aquests poden generar 
en el medi. El Real Decret 110/2015, del 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics, 
estableix un conjunt de normes aplicables a la fabricació del producte y altres relatives a la seva 
correcte gestió ambiental quan aquests es converteixen en residus, anomenats llavors RAEE 
(Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics). 

Així doncs una vegada aquests aparells esdevinguin residus, es té la responsabilitat de fer un 
correcte reciclatge, seguint la directiva que declara com a passos a seguir: primerament 
intentar reparar el dispositiu, seguidament i en cas de no ser possible la reaparició, dipositar-lo 
de manera gratuïta a un gestor autoritzat de tractaments de components electrònics de la 
Generalitat de Catalunya, per provar d’aprofitar les seves parts integrants. I per últim, i ja a 
càrrec del gestor, enviament de les parts sobrants que no s’han pogut reaprofitar a una planta 
de tractaments de capacitat superior. 
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Conclusions 

Els principals objectius d’aquest projecte eren la creació d’una interfície gràfica d’usuari i 
enregistrador de dades que complís un seguit de requisits, usant una Raspberry Pi enlloc d’un 
PC-Embedded. Un cop finalitzat el projecte es conclou que, efectivament és pot desenvolupar 
una interfície gràfica que realitzi les mateixes funcions amb una Raspberry Pi, i que a més no 
presenta cap clar desavantatge respecte el sistema que usa el PC-Embedded. 

S’ha comprovat que la Raspberry Pi és una eina molt versàtil i intuïtiva, però que per ella 
mateixa és també molt senzilla. Tot i així al mercat es disposen de molts i molt variats 
dispositius que se li poden acoblar, com la PICAN2 CAN-Bus Board en aquest cas, que li 
permeten sumar característiques i assolir les mateixes funcions que altres dispositius més 
complexos i cars. 

Es destaca la dificultat inesperada de la compilació creuada, configuració de la qual ha 
necessitat més temps del que s’esperava i ha tingut alguns efectes negatius sobre la Raspberry 
Pi, provocant que la seva interfície d’usuari es veiés afectada perdent alguna característica com 
ara la barra del menú. 

En relació amb el llenguatge de programació C++, encara que en un començament el seu 
estudi semblava complicat i es trobaven a faltar algunes característiques molt útils que presenta 
el llenguatge Python, al llarg del treball s’han anat descobrint de manera pràctica altres 
propietats d’aquest també molt interessants. A més a més, a nivell personal, al tractar-se d’un 
projecte pràctic i de resultat palpable, que ha permès un contacte real amb el llenguatge C++ i 
la programació, ha provocat no només una millor assimilació dels conceptes, sinó que també 
ha proporcionat un punt de vista diferent, un aprenentatge que mitjançant un treball teòric no 
s’hagués obtingut. 

Finalment i de cara al futur, es plantegen algunes millores de la GUI de caràcter estètic i 
funcional. Es proposa optimitzar la interfície fixant-se en les dimensions de la pantalla tàctil, 
procurant millorar la interacció usuari-màquina, fent la interfície més agradable i intuïtiva i 
adaptant els botons a la mida dels dits. 
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