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Resum

Aquest treball de fi de carrera descriu el disseny i el desenvolupament d'un sistema d'anàlisis

de la xarxa elèctrica amb detecció d'harmònics i THD (distorsió harmònica total).El sistema esta

composat per un dispositiu integrat de control amb connexió UART i WI-FI, placa d'adaptació

de senyal i una aplicació de gestió per el control i visualització de les dades.

El dispositiu de control esta basat en un sistema encastat LPC1769, al que se li ha connectat

una placa dissenyada expressament per aquest projecte que incorpora un adaptador de nivells

de la xarxa elèctrica,un convertidor uart-usb que permet connexió serie amb el PC , i un mòdul

WI-FI que permet l'accés a les dades i control del sistema mitjançant xarxa de dades(Local,

Internet). El sistema encastat analitza la xarxa a petició de l'aplicació , poden treballar en dos

modes en mesures simples i mesures continues.

En mode de mesures simples el sistema encastat ens mesura l'espectre freqüencial un sol

cop , i el processat ens representara l'espectre freqüencial de la petició.

El mode de mesures continues el sistema encastat ens mesurara l'espectre freqüencial fins que

en demanda finalitzem la petició. 

El conjunt de mesures es complementa amb una interfície web on podrem visualitzar les dades

corresponent dels dos modes de mesura i alhora interactuar amb el sistema encastat fent-li

peticions de modes de treball.  Aquesta part  ens servira  per poder analitzar les dades que

rebem en temps real i poder analitzar l'estat de la xarxa elèctrica.

Paraules clau : Sistemes Encastats , LPC1769, Wifly RN-XV, FFT , THD ,CP2102 ,FreeRTOS, 

Socket TCP , Django,Compressió de dades, LZW.

TFC: Sistemes Encastats ,Enginyeria Tècnica de Telecomunicació Telemàtica ,UOC
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1.Introducció

Aquest treball descriu el disseny i desenvolupament d'un sistema d'anàlisis de la xarxa elèctrica

orientat a la detecció d'harmònics i la seva taxa de distorsió harmònica.

Les següents línies descriuen la motivació i justificació d'aquest treball. Els apartats en que es

farà una exposició mes extensa seran la descripció tècnica , funcionalitat del sistema complert,

objectius , planificació i per finalitzar l'execució del conjunt del sistema global.

1.1. Justificació

Recentment s'observa un increment en la demanda de les empreses per mesurar la quantitat

de energia consumida amb l'objectiu d'optimitzar els seus recursos energètics tant de producció

o serveis. Atès que les solucions per mesurar el consum elèctric estan ja disponibles i tenen un

preu raonable , s'observa la manca d'un producte similar i competitiu en l'anàlisi de les xarxes

elèctriques.

Els aspectes negatius en la qualitat del subministrament elèctric segons es recull a la norma

EN-UNE-60150:1996 trobem : sobretensió ,interrupció de l'alimentació ,micro talls de tensió

,intermitències , forats de tensió i fluctuació de la tensió.

L'anàlisi de les xarxes elèctriques a nivell freqüencial es l'estudi de les pertorbacions en les

xarxes elèctriques mesurades en mitjana  de 10 segons,  aquestes  variacions provoquen el

incorrecte funcionament dels motors elèctrics , tant els asincrònics com els sincrònics , aparells

electrodomèstics , etc.

La norma esmentada defineix la tensió harmònica com : “una tensió sinusoïdal de la qual la

freqüència  es  múltiple  enter  de  la  freqüència  fonamental  de  la  tensió  d'alimentació  en  el

sistema”.

Els  harmònics generen carregues no lineals  que connectades a la  xarxa elèctrica  alterna i

sinusoïdal, absorbeixen corrents no lineals de les quals la seva amplitud i freqüència depèn de

la deformació de la ona de corrent al aplicar una tensió sinusoïdal. Em de tenir present que

aquestes carregues per el general son periòdiques.
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Els principals causants de les distorsions harmòniques son:

• Les reactàncies electromagnètiques i electròniques d'enllumenat.

• Equips de soldadura.

• Equips electrònics connectats a la xarxa monofàsica .

• Arrencadors elèctrics. 

• Variadors de velocitat.

Els principals efectes dels harmònics a la xarxa elèctrica els podem enumerar :

• Augment de la potencia a transportar. 

• Empitjorament del factor de potencia de la xarxa.

• Sobrecarrega de conductors.

• Vibració i sobrecarrega de les maquines.

• Inestabilitat elèctrica.

• Mesures errònies en equips de mesura.

• Penalització  de les companyies elèctriques als clients  que generen harmònics i  els

injecten a la xarxa.

• Disminució de la impedància dels condensadors per la correcció del factor de potencia

el que donara peu al fenomen de ressonància.

Les empreses de gestoria energètica estenen els dispositius de mesura en les instal·lacions del

client tant industrials com oficines. Per això, cal dissenyar i desenvolupar un aparell que s'ajusti

a les necessitats tant tecnològiques com econòmiques, i els sistemes encastats s'adapten per

poder  complir  aquest requisits ja que combinen tots i cadascun dels elements necessaris.

La  finalitat  d'aquest  projecte  es   desenvolupar  un  dispositiu  capaç  d'analitzar  les  xarxes

elèctriques a nivell freqüencial i que s'ajusti a un compromís de prestacions i baix cost.

Donada la necessitat, s'ha dotat el sistema encastat de les característiques necessàries per tal

de poder analitzar les xarxes elèctriques a nivell freqüencial i poder facilitar tant a instal·ladors ,

responsables de manteniment o enginyers una resposta econòmica i fiable, equipada amb tot el

necessari per poder obtenir les dades des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet o xarxa

local mitjançant un entorn basat en web.
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1.2. Descripció

El dispositiu dissenyat integra l'adquisició i la transmissió de dades. Per portar a terme aquesta

integració s'ha desenvolupat sobre una placa LPC1769 de ara en endavant LPC . Es fa us d'un

convertidor analògic digital incorporat al LPC amb un circuit dissenyat per adaptar  la tensió

elèctrica a nivells adequats, un modul CP2102 que ens donara un enllaç bidireccional 

UART-USB  per  tenir  un  sistema  de  “debugueig” i  un  mòdul  WIFI  tipus  Wifly  que  ens

proporcionara una connexió a la LAN corresponent fent us d'un socket TCP.

El sistema s'ha d'ubicar en un lloc on tinguem accés al cablejat de la instal·lació que es desitgi

analitzar. Per fer la instal·lació del sistema i posada a punt, caldrà connectar-ho a una xarxa

elèctrica de tipus monofàsic fase-neutre o sistema trifàsic mantenint el neutre i alternant les

fases.

Un cop situat el LPC i encès , aquest automàticament es connectara mitjançant WIFI al servidor

que l'haguem predefinit  als  paràmetres de configuració.  Un cop el  servidor  i  el  LPC tenen

establert el socket podrem entrar a la interfície web i operar amb el LPC.

Un cop dins de la interfície podem demanar una mostra de dades , el servidor enviara una

ordre al LPC i aquest començara a adquirir les dades del convertidor analògic digital. Un cop te

les dades aquestes passaran a ser processades per executar finalment la FFT (Transformada

rapida de Fourier)  amb el  que s'aconsegueix obtenir  la freqüència i  magnitud del  senyal a

analitzar.

Un cop s'ha obtingut les mostres processades de la FFT aquestes son enviades mitjançant el

socket TCP al servidor i aquest les conformara per tal d'analitzar les dades rebudes.

Al finalitzar la conformació de les dades aquestes són mostrades per pantalla, podent un altre

cop tornant a demanar un altre mostra o seleccionar el mode continu que farà que el sistema

reculli dades en intervals de 10 segons.
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1.3. Objectius

Els objectius principals que es volen desenvolupar són els següents:

• Adequació del senyal

El circuit de adaptació ha de transformar el senyal de 220V AC a un senyal de 

[0V...3,3V] on el senyal ha de estar centrat a 1,65 V

• Conversió analògica digital ADC

El LPC convertira el senyal analògic del circuit d'adaptació a un senyal quantificat entre

0 i 4095

• Processat  FFT

Les dades ja digitalitzades passaran el processat i aplicació de la transformada rapida 

de Fourier.

• Enviament de dades i recepció de comandes d'operacions

El sistema ha de poder obtenir comandes d'operació enviades per l'usuari com ara 

mostrejar , mostreig continu, aturada. Un cop finalitzada l'operació de processat de la 

FFT ha de poder enviar les dades al servidor.

• Establiment automàtic d'un socket TCP amb el servidor

El sistema establira al iniciar un socket TCP amb el servidor mitjançant l'enllaç WIFI

• Interfície i representació de les dades

Un cop rebudes les dades aquestes seran processades per l'aplicació servidor i 

enviades al servidor web que les representara en un gràfic i adjuntara una taula amb 

els paràmetres rellevants
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1.4. Enfocament

La formació prèvia ha sigut fonamental per tal d'assolir els objectius proposats. En la fase de

formació  s'adquirit  els  coneixements necessaris  de funcionament  i  us  dels  dispositius  i  les

peculiaritats pròpies del programari del LPC i perifèrics.

Un cop finalitzada la fase d'aprenentatge s'ha planificat la fase de projecte , on s'ha definit cada

fita assolir , les tasques de desenvolupament i la redacció de la literatura relacionada amb el

projecte.

Entrant  en  la  fase  de  desenvolupament  del  programari  i  maquinari  s'han  tingut  de  fer

modificacions a les fites i  tasques. Al estar encavalcades unes amb les altres i  per retards

sorgits, arrel de problemes en el desenvolupament, ha calgut redefinir les fites i les tasques.

Per  finalitzar  ,  vaig  integrar  cada  part  desenvolupada  i  realitzar  diverses  proves  amb  un

sintetitzador de tons per comprovar que el dispositiu funciones correctament , ja que la xarxa

elèctrica que tinc accés esta filtrada i no podria mesurar en exactitud el seu funcionament.

1.5. Planificació

Diagrama de gantt proposat al inici del projecte :
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Diagrama de gantt real :

En el diagrama proposat i diagrama real podem apreciar a simple cop d'ull les diferencies mes 

significatives que han portat a terme la desviació en temps.

La primera i mes rellevant ha sigut la no possible integració de la compressió tot i trobar la 

solució fent us de la memòria SRAM del LPC , que finalment per temps no va ser possible.

La segona va ser ampliar la conversió analògica digital de mode “burst” a fer us de les 

interrupcions. Tot i en mode “burst” funcionava be, ampliant a les interrupcions aporta al 

projecte mes precisió i mes control sobre el ADC.
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1.6. Recursos emprats

Els recursos de maquinari emprats són :

• Placa de prototipatge LPCXpresso LPC1769

Sistema encastat amb processador Cortex M3 

• Wifly RN-XV 171 

Modul WIFI amb connexió UART

13

Il·lustració 3 LPC1769
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• Adaptador Serie USB tipus CP2102

Convertidor UART-USB 

• Potenciòmetres

1,5KΩ i 10KΩ

• Resistències

2,2KΩ , 3,3KΩ i 560Ω
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1.7. Productes Obtinguts

Hardware:

El conjunt del sistema esta basat en la placa LPC1769 en el que se li ha incorporat un modul

WIFI tipus Wifly rn-xv , un modul UART-USB CP2102 que permet visualitzar el comportament

del LPC en mode log i finalment un adaptador de nivells per els senyals. 

L'adaptador de nivells ens convertira el senyal analògic de la xarxa elèctrica de 220V AC a un

senyal que com a màxim tindrà 3,3V i mínim 0V altrament tindrem un senyal centrat a 1,65V

per mitjan de un off-set.

Tanmateix podrem modificar els paramentes de l'adaptació mitjançant els potenciòmetres.

Software:

L'aplicació de comunicació i interfície esta composada per dues  parts. La part de comunicació

manté i estableix el socket TCP i alhora rep les comandes de l'aplicació web .També processa

les dades rebudes per el LPC  per enviar-les al servidor web, que es on esta la interfície.

La  interfície  es  basa  en  una  aplicació  web  responsiva(s'adapta  a  qualsevol  dispositiu)  i

mitjançant una petita aplicació REST envia i rep les dades a l'aplicació de comunicació.

Finalment un cop el servidor web rep les dades , aquest les representa per pantalla.

1.8. Descripció dels altres capítols de la memòria

En el següent capítol de la memòria s'analitzen i es comparen les tecnologies utilitzades en el

disseny del producte final amb altres tecnologies i dispositius disponibles al mercat. En el tercer

capítol  es descriurà d'una manera mes funcional  tot  el  desenvolupat ,  donant peu al  quart

capítol on s'entrara en mes detall de cada part  i alhora donant èmfasi als detalls tècnics de

cadascuna de les implementacions desenvolupades.

Finalment en els altres capítols , s'analitzara la viabilitat tècnica de la proposta i els costos

associats al desenvolupament. Per acabar es presentaran les conclusions del projecte a mes

de donar solucions de millora associades aquest.
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2.Antecedents

Els sistemes encastats son un conjunt de dispositius que conformen un sistema informàtic d'us

especific. A diferencia d'altres sistemes informàtics aquest esta tot encapsulat  i tenen com a

finalitat realitzar tasques especifiques i predefinides. Un dels trets que caracteritza els sistemes

encastats es que no compten amb grans velocitats de rellotge , memòria ni emmagatzematge.

Tot i així compten amb un ampli mercat ja que com s'ha esmentat , estan destinats a realitzar

funcions  especifiques.  En  diferencia  dels  circuits  ASIC(acrònim:circuit  integrat  d'aplicació

específica) els sistemes encastats son programables i poden canviar el seu funcionament.

Els sistemes encastats no se'ls instal·la un sistema operatiu sinó es grava (flash) un firmware ,

que es on esta el software compilat amb les seves tasques i funcions especifiques.

Una de les característiques mes importants donada les limitacions de hardware que tenen, els

sistemes encastats es el disseny de un codi font optim i durable al llarg dels anys.

2.1. Estat de l'art

 En aquest apartat s'analitzaran les diferents característiques dels sistemes equivalents al 

proposat en aquest projecte. En aquest anàlisi es compraran diferents sistemes encastats , 

mòduls de connectivitat , i circuits condicionadors. 

• Sistemes encastats

La meva pròpia experiència en l'aprenentatge i us m'ha fet passar dels sistemes 

integrats i microcontroladors com ara el PIC16F84A de la casa Microchip , PSoC 

CY8C29466 de la casa Cypress o mes recentment el  AM335x ARM de nom Sitara en 

els darrers temps.

L'evolució d'aquest sistemes passen per tenir prestacions cada cop mes altes i passem

de sistemes de 8 bits - 16 bits a  32 i 64 bits en les versions mes avançades 

actualment.

En la següent taula es presenta una comparativa entre els diferents sistemes 

Cortex-M3  ja que es el nucli del que em treballat al projecte. En aquesta comparativa 

figuren el LPC1769 , Arduino Due i PSoC 5LP

LPC1769 Arduino Due PSoC 5LP
CPU 100MHz 84MHz 80MHz
Flash 512KB 512KB 256KB
SRAM 64KB 96KB 64KB
Cost 30€ 39€ 64€
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En aquestes  comparativa  s'ha  tingut  en  compte  els  tipus  de  processadors  i  s'han

comparat els de la mateixa família M3 ja que no tindria sentit comprar d'un altre família

o tipus del que no s'ha treballat .

En aquesta comparativa el mes rellevant de cara al projecte es la conversió analògica

digital. Aixo comporta avaluar quin tipus de convertidors disposen , el nombre de canals

velocitat màxima de mostres per segon , nombre de bits.

En la següent taula es fa una comparativa del perifèric ADC de cada sistema

LPC1769 Arduino Due PSoC 5LP
Mostres segon 200Ksps 1000Ksps 1000Ksps

Bits 12 12 12
Canals 8 16 62

Rang de senyal 0-3,3 V 0-3,3V 0-5,5V
Extres - - 20-bit delta sigma

En resum , apreciem que el 5LP es el que ens ofereix unes prestacions mes avançades

ja que incorpora un modulador delta-sigma i el seu rang d'adquisició es molt mes gran. 

Tot i així no s'ha de perdre de vista que en el disseny s'han de tenir en compte les 

necessitats que tenim i no pas de les prestacions que ens donara cada sistema, per 

tant en el cas del projecte el qualsevol dels tres ens seria útil.

Entrant en mes detall a nivell de programació el mes fàcil seria el Arduino Due però 

treballaríem en mode “Burst” i ens interessa poder treballar amb interrupcions. El que 

faria que ens decantem per el 5LP o el LPC.

• Circuit adaptació nivells de tensió

El circuit d'adaptació de nivells de tensió donada la seva senzillesa només es pot 

millorar amb la qualitat de les resistències que fem us i fent us de toleràncies molt 

petites. Per el circuit dissenyat s'han fet servir toleràncies del 5% de la casa Ariston.

• Comunicació sense fils

Per satisfer els paràmetres de comunicació entre el sistema desenvolupat i l'aplicació 

servidor em de tenir present que tindrem requeriments sobre les dades processades 

per la FFT (64 , 256 i 1024 mostres).

Com que el volum màxim de dades per defecte es de 26640 Bytes la solució d'afegir un

modul WIFI s'ajusta als requeriments. Per focalitzar la comparativa es prenen com a 

referencia tots aquells mòduls amb disposició de UART.
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XBee WiFi Module WiFly GSX 802.11b/g RN-XV WiFly Module
Velocitat màxima UART 1Mbps 1 Mbps 464Kbps

Consum 309mA 30mA 38mA
Comandes AT o API Si Si Si

Cost 34€ 39€ 25€

Com es pot apreciar a la taula tenim 3 dispositius amb característiques diferents, per el

propòsit  del  projecte  i  atès  que  el  volum  de  dades  pot  augmentar  ,  seria  mes

convenient fer us del Wifly GSX. S'ha de tenir en compte que tot i el radio enllaç pugui

obtenir ratis de mes de 54Mbps el que s'ha de tenir present es la velocitat de la UART.

Un altre factor ha tenir en compte també, es el consum, ja que si el sistema es dota de

bateries hem de vigilar de que no les esgoti ràpidament. Com ha conclusió si esperem

recollir  mes de 1024 mostres ens decantarem per el  Wifly GSX ,  si  per el  contrari

recollirem 256 com es el nostre cas escollirem del Wifly RN-XV. 

2.2. Estudi de mercat

Per tenir una visió de quins productes comercials existeixen i atès que les característiques han 

de ser similars, me centrat en equips de gama baixa que s'aproximen al producte final que s'ha 

obtingut.

PCE-PA 9500 Solució TFC CA8230
Rang operació 10V - 600V 220V 20V - 600V
Connectivitat NO Si (WIFI) USB

Resolució 1 Hz 1,56 Hz 1 Hz
Seguretat  CAT III 600V - CAT III 600V

Resposta mesures 2 a 7200 segons 13 segons 2 a 3000 segons
Emmagatzematge Si (SD) NO Flash 512KBytes

Cost 2050,96€ - 1808,95€

Els  analitzadors  comercials  mostrats  tenen  característiques  molt  superiors  al  que  s'ha

desenvolupat,  altrament  i  econòmicament  parlant  son  molt  mes  cars.  Una  de  les

característiques encara que no sigui el focus del projecte i que s'ha de tenir molt en compte es

la seguretat ja que treballem en rangs elèctrics que poden fer mal a l'usuari. Pel sol fet de

certificar un dispositiu d'aquestes característiques ens encarira molt el preu i s'ha de tenir en

compte que la certificació es obligatòria per poder-ho comercialitzar.

A nivell tècnic la limitació ens be donada per els ADC que te el LPC i no es pot competir amb

els productes comercials presentats. Tot i així els resultats obtinguts seran força semblants i

qualitatius.

Un altre característica en que no es pot competir es l'adaptació dinàmica del rang de tensió de

entrada , ja que la proposta desenvolupada esta limitada a 220V.
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3. Descripció funcional
Aquest capítol presentara el disseny de la solució proposada i s'exposa des de un punt de vista

funcional. Primer es presentara el sistema complert , posteriorment es mostrara la aplicació 

desenvolupada al sistema encastat i per acabar l'aplicació servidor.

3.1. Sistema encastat de quantificació harmònica de l'energia elèctrica 

El sistema esta format per un conjunt de blocs que interactuen entre si , en aquest apartat 

s'exposara com interactuen en una perspectiva global.
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3.1.1 Diagrama de blocs

20

Il·lustració 8 Diagrama de blocs aplicació general



El diagrama presentat  detalla de forma generalista els blocs que intervenen. Per començar

podem veure  el  bloc  de  quantificació  d'harmònics  que  el  composa  el  LPC1769,  el  circuit

adquiridor i adaptador de senyal , el modul Wifly i per acabar el dispositiu UART-USB per el log

del LPC.El sistema de log ens permetrà veure per consola el funcionament intern del LPC , i

comprovar que el seu funcionament es correcte.

Aquesta primera part del sistema s'encarrega de gestionar les comandes entrants i de convertir

el  senyal adquirit  a un senyal digital.  Un cop te el  senyal,  aquest es processara per FFT i

s'enviara mitjançant WIFI a l'aplicació servidor.

Pel que fa a la part de connectivitat del primer bloc , aquest un cop encès, intentara connectar-

se al servidor predefinit als paràmetres interns. Un cop establert el socket TCP amb el servidor ,

el dispositiu romandrà en estat d'espera a l'arribada de les comandes d'operació. En el moment

que li arribi la comanda de mostreig començara el proces i enviara els resultats al servidor.  

El bloc servidor s'encarrega de gestionar la part de connectivitat amb el quantificador i alhora

gestiona les comandes arribades per el servidor web. El servidor TCP també s'encarrega de

processar les dades arribades del sistema quantificador i enviar-les al servidor Web.

Un cop  les dades del bloc servidor TCP son enviades al servidor Web , el servidor web les

mostrara en pantalla. El servidor web es comunica amb el servidor TCP mitjançant comandes

POST/GET ,  un cop la  comanda de mostreig  es enviada el  servidor  genera en segon pla

l'escolta de les dades que ha d'enviar el servidor TCP.
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3.1.2 Disposició del circuit d'adquisició i condicionament del senyal

22

Il·lustració 9: adequació senyal 220V

Il·lustració 10: adequació senyal targeta de so



Pel que fa aquest dos diagrames en el primer es presenta els blocs que intervenen en cada

part del circuit , en aquest primer ens cal escalar el senyal per tal que el convertidor el pugi

arribar a llegir i no malmeti el LPC. En aquest primer diagrama podem veure un díode Zener

que esta a mode de protecció i un off-set per centrar el senyal.

En el segon diagrama es el que s'ha fet servir per demostrar i testejar la capacitat de detecció

dels harmònics, aquest circuit i diagrama mes senzill cal destacar un petit off-set per tal que el

senyal quedi centrat per la correcta quantificació del ADC.
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3.2. Disseny de l'aplicació integrada al sistema encastat

En aquest apartat es descriu en forma de diagrama de blocs el disseny de l'aplicació integrada

al LPC i s'explica com funciona cada bloc que  intervé.
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Il·lustració 11: Diagrama de blocs aplicació



El diagrama presentat mostra per un costat el LPC amb els perifèrics que fa servir i per altra el

software suplementari que fa funcionar cada dispositiu. El desenvolupament es pot veure com

un conjunt de tres grans blocs que conformen l'aplicació, llibreries i controladors.

• Aplicació  :  Es  on  es  defineix  i  implementades  les  funcionalitats  del  sistema  que

interactuen amb les llibreries

• Llibreries  :  Conte  les  funcionalitats  ,  mètodes  i  atributs  per  accedir  als  diferents

perifèrics com ara la UART i ADC. Alhora prove els mètodes per interactuar amb el

Wifly,CP2102 i FFT.

• Controladors i CMSIS: La capa d'abstracció del hardware de baix nivell esta continguda

aquí , que la proveeix NXP.  

3.3. Disseny de l'aplicació de monitorització i gestió del sistema d'anàlisis

En aquest apartat es descriu la funcionalitat en blocs de l'aplicació servidor TCP i l'aplicació

web on conte la interfície.

Diagrama de l'aplicació servidor TCP 
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Il·lustració 12: Diagrama de blocs aplicació servidor TCP



Diagrama aplicació Web 

El desenvolupament d'aquestes dues aplicacions s'ha realitzat en python i en la part web s'ha

fet us de javascript.

Tal i com s'ha explicat anteriorment l'aplicació servidor TCP aten a les comunicacions del LPC

com del servidor web de manera asíncrona.

La part del servidor TCP esta composada un socket en mode “listen” i dissenyat contra fallades

en les comunicacions. Alhora llegeix les comandes que envia el servidor web mitjançant http i

les envia pel socket establert.

El servidor web serveix la interfície que ha estat programada sobre un framework (django) i

serveix els fitxers html i javascript. El fet de fer-ho amb el mateix llenguatge de programació

facilita la feina i podem intercanviar objectes de dades amb mes facilitat.
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Il·lustració 13: Diagrama de blocs servidor Web



4.Descripció detallada
En aquest capítol es descriu el sistema complert dissenyat de manera tècnica i detallada. En

primer  lloc  s'exposa  el  funcionament  de  l'aplicació  desenvolupada  al  LPC  basat  en  el

FreeRTOS , per després entrar en mes detall de cada part que el composa.

A continuació es tractara l'apartat del ADC  com es configura ,  paràmetres que intervenen,

diagrama corresponent al seu funcionament i continuant amb la implementació del FFT i els

seus paràmetres interns.

Seguidament es detallaran els aspectes de la comunicació entre el sistema integrat i el servidor

TCP on s'exposara el detall de les trames enviades i com s'ha desenvolupat.

Per finalitzar s'exposara detalladament el desenvolupament del servidor web i la comunicació

amb el servidor TCP

4.1. Disseny de l'aplicació integrada al sistema encastats visió global

En aquest apartat es descriu el funcionament de l'aplicació desenvolupada al LPC, detallant les

llibreries creades i les tasques que possibiliten el seu funcionament.

4.1.1 Diagrama de blocs

El següent diagrama , es mostra el detall de les llibreries i tasques creades i la comunicació e 

interacció entre elles.
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Il·lustració 14: Diagrama de blocs del sistema complert



4.1.2 Llibreria de controladors i tasques 

La llibreria de controladors ha seguit un disseny modular i per capes,en la que cada controlador

te uns mètodes acotats i atributs exclusius.

Controladors de capa baixa :

• UART : Aquesta llibreria esta basada en la de NXP , incorpora les funcions de 

inicialització , escriptura/lectura i flush. Es fa servir mitjançant els ports 0 i 3.

• ADC : llibreria basada en NXP incorpora les funcions de inicialització , selecció del 

canal del ADC , flag d'interrupció finalitzada, vector de lectura i modes de operació 

burts i interrupció.

Controladors de capa Alta :

• Printf: Llibreria que permet inicialitzar  una UART seleccionada i escriure mitjançant el 

numero de UART i dades enviades per paràmetres.

• Scanf: llibreria que permet llegir les dades de la UART mitjançant el numero de UART 

a llegir.

• Analitzador: Aquesta llibreria inicialitza els perifèrics a utilitzar com ara les UART i el 

ADC.

• Wifly : Es el controlador del modul Wifly , incorpora les funcions necessàries per 

interactuar amb els dispositius mitjançant la UART. Permet establir un enllaç WIFI, 

crear un socket TCP contra una adreça IP que estigui en mode escolta alhora permet 

l'enviament i recepció de dades.

• FFT : Aquesta llibreria permet extreure les freqüències i les magnituds de un escombrat

de N mostres mitjançant ADC mitjançant la transformada rapida de Fourier. Permet 

treballar en mode de 64 , 256 i 1024 mostres. 
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L'aplicació  s'ha desenvolupat  utilitzant  els mètodes que subministra  el  FreeRTOS ,com ara

tasques, semàfors ,cues i prioritats.

Les funcionalitats del dispositiu s'han implementat com a tasques que realitzaran funcionalitats

diferents i es comuniquen entre elles mitjançant cues. Aquestes tasques es llençaran al principi

de inicialitzar l'aplicació mitjançant el “scheduler” intern que incorpora el propi sistema operatiu.

Les tasques estan ponderades mitjançant prioritats , però en el disseny d'aquesta aplicació s'ha

ponderat per igual , ja que per característiques de disseny així ho requereix.

L'aplicació  la  conformen  dues  tasques  una  destinada  a  l'escolta  de  comandes  i  l'altre  a

l'execució de la FFT. Totes dues tasques treballen amb la mateixa cua.

xQueueDadaRebuda:  La cua es de dimensió 5 i  de tipus Integer, s'inicialitza al principi de

l'aplicació

vCommReadTask:  Tasca encarregada d'escoltar les comandes arribades per el socket TCP.

En el moment que la tasca rep dades , aquesta comprova que sigui una comanda esperada i

en el cas afirmatiu la insereix a la cua de dades.

Per fer aquest procés primer mira si la cua esta plena , en cas que la cua sigui buida mirara al

buffer  d'arribada de dades mitjançant  la  llibreria  scanf i  el  mètode  scanf_uart0 .  Com s'ha

esmentat anteriorment en el cas que tinguem dades , es comprovara si les dades corresponen

a una comanda coneguda. En el cas afirmatiu s'inserira dins la cua , i es comprovara que la

inserció s'ha fet correctament.

vFFTTask:  Aquesta tasca s'encarrega de executar tot  el procés de la FFT , en primer lloc

comprovara que la cua no estigui buida. En el cas que la cua no estigui buida, extraurà una

posició i comprovara quina comanda ha de processar. Per fer aquesta comprovació avalua si

l'extracció es correcte i la comanda alhora. Si l'avaluació es correcte procedeix actualitzar la el

valor que ens indica la velocitat de rellotge del sistema ja que posteriorment el ADC requereix

que aquest valor estigui actualitzat. Un cop s'ha actualitzar, la tasca suspèn totes les altres

tasques del sistema ja que aquesta tasca requereix que els recursos de CPU estiguin reservats

exclusivament per el seu us. Aixo es degut a que si no reservem tota la CPU per aquesta tasca

en el moment d'executar el ADC ens varia la velocitat de mostreig , generara retard i la FFT

generara un vector de dades incorrecte. Dit això s'executara el mètode FFTScan.

Un cop finalitza el mètode FFTScan el sistema reempren totes les tasques des de el punt ho les

va suspendre.
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4.1.3 Inicialització del dispositiu

Un cop s'encén el dispositiu , el que primer farà el sistema es reservar els recursos assignats a

priori  i  executar  el  mètode  AnalitzadorInici. Aquest  mètode  esta  destinat  a  inicialitzar  els

diferents perifèrics que composa el sistema de comunicació. Un cop inicialitzat comença el

procés d'associació amb la WIFI amb els paràmetres que te definits al codi. Si l'associació s'ha

realitzat amb èxit es configurara el mode TCP desactivant els caràcters (*HELLO*) inicials que

envia a l'inici de cada transmissió. Finalitzada la part de desactivació de la cadena de caràcters

inicials , es procedeix a configurar el host i port per al socket.

Un cop realitzats satisfactòriament els passos anteriors el sistema intentara establir el socket

TCP amb el host i port predefinit.

Flux programa principal :
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Il·lustració 15:  Flux programa principal



Flux  AnalitzadorInici:
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Il·lustració 16: Flux AnalitzadorInici



4.2. Implementació del convertidor analògic digital 

En aquest apartat en primer lloc s'explicara com es configura el convertidor analògic digital en

els  dos  modes  que  s'han  fet  servir  durant  el  projecte  i  la  configuració  final  utilitzada.

Seguidament s'exposara el diagrama funcional del convertidor analògic digital.

4.2.1 Configuració del ADC

El ADC del LPC pot treballar en dos modes de funcionament ,  burst i  interrupcions. En un

primer disseny es va optar per utilitzar el mode burst que fent us de la màxima velocitat de

mostreig arriba a les 200Kmps(mostres per segon). Aquest mode però no garanteix que sempre

es mostregi a la mateixa velocitat i les necessitats del projecte requerien que la velocitat de

mostreig sigui sempre igual. Aquest mètode es eficient quan només volem convertir un senyal

on les variacions son petites i no ens cal tenir en compte la finalització de la conversió .  

El mode per interrupcions ens permet ajustar la freqüència de mostreig , a mes ens avisara un

cop finalitzi la conversió completa mitjançant un flag. Per tal de configurar correctament el ADC

em de tenir present les següents restriccions i paràmetres.

• Rellotge del ADC : Mai ha de ser superior o igual a 13MHz 

• Divisor de CPU :  El preescaler de la CPU serà de 1/2 , 1/4 o 1/8

• Divisor Clock ADC : Inferior a 255 i mantenint un rellotge del ADC <13MHz

Tenint clar aquest paràmetres i sabent que volem arribar a mesurar fins a 750Hz em d'aplicar el

teorema de mostreig de Nyquist on la freqüència de mostreig ha de ser mes gran o igual al

doble de la freqüència màxima.

Per tant la nostra freqüència de mostreig ha de ser superior a 1500Hz si la volem recuperar

correctament.

Un  cop  sabem  la  freqüència  de  mostreig  s'ha  de  calcular  i  ajustar  els  paràmetres  de

configuració  ,  per  fer-ho  mes  fàcil  exposo  una  formula  que  ajuda  a  comprendre  el  seu

funcionament.
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Il·lustració 17: Formula Nyquist



Formula calcul del preescaler del ADC:

CPU Clock
4

((ADC Clock )−1)
<255

On el ADC Clock ha de ser menor que 13MHz

Formula per saber el clock del ADC :

ADCClock
65

=Mostres/s

El 65, correspon el nombre de cicles que li cal al LPC per fer una conversió completa.

Per tal de tenir un pas de freqüència “agradable” cal tenir en compte el nombre de mostres que

prendrem i ha de ser el mes ajustat possible a un enter .Per tant si fem el calcul ràpid 65*1500

tindrem 97500 Hz del ADC_Clock , però he ajustat fins arribar un nombre que permeti arribar a

una resolució que sigui divisor  de 50Hz.

Resolent les equacions  i tenint com a premissa que ens la freqüència de mostreig a de ser

superior a  1500Hz tenim com a resultats :

ADC_CLOCK : 104166,7 Hz

Preescaler ADC :  239

Preescaler CPU : 25Mhz 

Freqüència de mostreig = 1602,6 Mostres per segon
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4.2.2 Diagrama de flux conversió analògica digital

Aquest flux correspon al convertidor analògic digital en mode interrupció
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Il·lustració 18:  Flux ADC mode
interrupció 



4.3. Implementació de la FFT 

En el següent apartat s'explicara en detall com s'ha portat a terme la implementació de la FFT i

quins paràmetres teòrics hi ha en el procés

4.3.1 Configuració de la FFT teoria i aplicació

Per portar a terme aquesta part s'ha fet us de la llibreria DSP que aporta NXP. El fet d'usar

aquest llibreria be donat per el conjunt d'eines matemàtiques que aporta i la facilitat d'us que te.

Com que el propòsit del projecte es detectar els harmònics imparells del senyal elèctric discret ,

s'ha d'analitzar l'espectre de freqüències múltiples de 50 Hz.

Tenint en compte que la transformada rapida de Fourier es un algoritme que redueix el temps

de calcul de les N² mostres a N· log2(N ) s'ha tingut en compte que les mostres de la serie

han de ser una potencia de 2. Dit això , el mètode implementat ens permet treballar en vectors

de series de longitud 64,256,1024.

Per  implementar  la  FFT  dins  de  l'aplicació  en  primer  lloc  s'inicialitzaran  dos  vectors  a  la

memòria  SRAM ,  un  per  les  mostres  d'entrada  que  seran  les  que  recollira  el  convertidor

analògic digital i un altre vector que serà el de sortida que conté la FFT calculada. Cada vector

s'inicialitzara en un banc diferent de memòria, si no es fa així no quedara prou espai en el

moment de calcular amb 1024 mostres.

Un cop inicialitzat les variables i vectors es mostreja en potencies de 2 i en el nostre cas a 256

mostres  .  Per  cada  cicle  de  mostreig  s'executa  una  lectura  al  ADC  i  el  valor  retornat

s'emmagatzema al vector de mostres d'entrada tenint en compte que la part real s'ha de fixar a

0.

Desprès de mostrejar, l'aplicació, envia a la llibreria DSP el vector de mostres d'entrada i ens

retornara el vector de mostres de sortida amb la FFT calculada. 

En el moment que tenim el vector de sortida calculat s'ha de procedir a calcular la magnitud

dels elements freqüencials que composa el vector de sortida. Per portar a terme aquest procés

s'ha  de  recórrer  el  vector  de  sortida  de  2  en  2   i  aplicar  mètode  quadràtic  (teorema  de

Pitàgores) ja que la serie es complexa.

Un cop obtinguda la magnitud es formata i s'envia per el socket de la forma [Numero de mostra

i magnitud ]
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Diagrama de flux FFT:
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4.4 Transmissió-Recepció

En el proper apartat detallaré quin son els elements que intervenen el la comunicació , la 

solució al problema sorgit en el emmagatzematge de les mostres calculades al FFT i la 

interacció entre les aplicacions. 

4.4.1 Flux de transmissió-recepció

En aquest apartat detallo el flux de la transmissió i recepció de les dades calculades per 

posteriorment en el següent apartat explicar per que s'ha dut a terme d'aquesta forma.
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Il·lustració 20:  Flux de transmissió dades FFT



4.4.2 Adequació i sistema de paquets

Per tal de transmetre les dades calculades s'ha optat per una opció de transmissió en paquets 

de 11 caràcters i al vol.

Un cop calculada la FFT s'ha presentat un problema en la gestió de l'espai de la memòria. Com

que els vectors estan a SRAM i si s'emmagatzemàvem les dades fora de la SRAM amb 1024 

mostres obteníem un error de tipus HardFault() s'ha dissenyat la transmissió al vol.

Per tal de transmetre'ls al vol s'han normalitzat les dades en paquets de 11 caràcters , 4 

caràcters per la posició del vector , 6 per la magnitud i 1 per el separador, que en aquest cas es

una coma. Si s'ha de transmetre el ultim paquet també s'afegira un salt de línia.

Tot i fer us de un socket TCP que el propi protocol esta dissenyat per no ser vulnerable a errors 

de transmissió , cal tenir present que del LPC al Wifly s'envien les dades per UART i aquestes 

si que son sensibles a errors. Per això s'ha afegit un retard per que les rafegues de sortida de 

dades no sobreescriguessin les dades que estan en la cua de sortida i alhora donar prou temps

per arribar a transmetre.

Aquestes ultimes descripcions de funcionament han solucionat el problema que es tenia alhora 

de enviar la gran quantitat de dades del LPC mitjançant el socket.
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4.5. Disseny aplicació PC

En aquest apartat s'explica l'aplicació servidor TCP i la servidor Web. Exposaré els diagrames 

de flux de cada aplicació i blocs i finalment s'explicara el seu funcionament.

4.5.1 Diagrama de Flux

Diagrama de flux aplicació servidor TCP
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Il·lustració 21: Diagram de flux aplicació Servidor TCP



Diagrama de flux de l'aplicació servidor WEB
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Il·lustració 22: Diagrama de flux aplicació web



4.5.2 Implementació i desenvolupament

El  desenvolupament  de  l'aplicació  servidor  TCP  com  anteriorment  s'ha  esmentat  s'ha

desenvolupat  en  el  llenguatge  de  programació  python  de  la  mateixa  manera  que  s'ha

desenvolupat l'aplicació al servidor Web.

El servidor TCP s'ha dissenyat per la part de comunicació amb el LPC amb les llibreries de

socket  UNIX i  pel  que fa a la comunicació  amb el  servidor  web s'ha fet  servir   la  llibreria

requests per poder fer accions de POST i GET.

Capes de disseny:

• Socket :  A l'aplicació  s'ha  implementat  un  servei  d'escolta  TCP amb capacitat  de

reutilització del mateix port. Aixo fa que si la connexió TCP es perd i el LPC intenta

tornar-se a connectar pugui reutilitzar el port evitant el bloqueig en mode TIME_WAIT.

Per tal d'inicialitzar el servidor d'escolta se li te de passar com a paràmetres la IP i el

port d'escolta, després cal fer un “bind” als paràmetres i  posar el objecte socket en

mode escolta “listen” amb paràmetre 1.

Tot seguit el servidor genera tans threads(fils) com connexions entrants tingui, amb això

es dota el sistema de poder utilitzar molts LPC contra un mateix servidor.

Un cop LPC sol·licita connexió i aquesta es acceptada, s'estableix el socket entre el

LPC i el servidor TCP. 

Pel  que  fa  al  enviament  i  recepció  de  dades s'implementen  amb  els  mètodes del

objecte connexió “send” i “recv”. En aquest cas la implementació, enviara les dades a la

IP que ha generat la connexió. La recepció s'ha limitat el buffer a 11 caràcters que com

s'ha comentat anteriorment son els paquets que enviara el LPC.

• Comunicació  Web :  Com que es fa  us  de la  llibreria  requests  ,  podem fàcilment

implementar mètodes que executin comandes POST i GET. 

La recepció de comandes es fa mitjançant el mètode “comandallegida” que executa un

GET a la url  'http://localhost:8000/tcpserver/'   el  contingut  d'aquesta sol·licitud es la

comanda que posteriorment s'envia per socket al LPC.

Pel que fa a l'enviament de les dades s'ha implementat un mètode “enviadades” que

executa una comanda POST amb les dades en format JSON. Aquestes dades son les

provinents del LPC per socket que s'han processat per tal de poder-les representar a la

interficie.
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• Processat de dades: Un cop les dades s'han rebut del LPC mitjançant el socket tcp ,

cal  processar-les  ja  que  ens  arriba  en  format  clau-valor.  La  clau  representa  la

freqüència que alhora es la posició del vector de dades mostres_sortida,  el valor, la

magnitud de la freqüència que representa la clau.

Un cop es te el paquet de dades de 11 caràcters s'extreu la clau i es multiplica per el

pas  de  freqüència  entre  mostres,  que  anteriorment  s'ha  parlat  en  l'apartat  de  la

configuració del ADC. Per tant el valor de la clau s'ha de multiplicar en aquest cas per

1,56 Hz i així sabrem que la nostra freqüència fonamental  es situa a la mostra 32.

Aquest procés es fa amb tot el vector de dades rebudes. La magnitud es converteix a

enter i es passa a escala logarítmica per tenir una representació dB/Hz.

Paral·lelament les dades de freqüència i magnitud en lineal se'ls aplica el mètode thd

(distorsió harmònica total) i es calcula. Un cop les dades son retornades per la funció

s'envien en un objecte al servidor Web.

El  servidor  Web esta  dissenyat  sobre  el  framework  django  ,  aquesta  aplicació  exposa  les

comandes d'interacció de la interfície mitjançant una url, i  rep les dades per un altre url on

espera un mètode POST del servidor TCP.

Mètodes que composa l'aplicació:

• comandes : mitjançant aquest mètode ens retornara la comanda seleccionada

mitjançant una comunicació asíncrona 

• lpctcpserver: recull les dades enviades per el servidor TCP

• home : renderitza el fitxer html que conte la interfície i el javascript.

Pel que fa a la interfície s'ha dissenyat un html on apareixen els botons d'interacció , els gràfics

i les dades relatives als harmònics.
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5.Viabilitat tècnica
El sistema dissenyat ofereix una solució suficient complerta a nivell de funcionalitat per el que 

ha estat dissenyada. Els resultats obtinguts en les proves fetes son suficientment precisos i 

tenen la validesa de ser fiables. El cost del prototip es totalment acceptable tenint una 

tendència de preu baix.

A continuació s'analitzen els punts forts i els punts febles de la solució:

Punts forts

• Es una solució complerta , que ens analitza i ens mostra els resultats mes significatius. 

Disposa de connectivitat sense fils atorgant major capacitat de situació alhora de fer un 

estudi tècnic. Disposa de una interfície web totalment responsiva , fet que possibilita la 

visualització de les dades des de qualsevol dispositiu. Es pot detectar fàcilment errors 

interns al LPC mitjançant la consola.

• El disseny realitzat permet ampliar el dispositiu amb noves característiques com ara 

sensors de consum.

• El disseny de l'aplicació servidor pot controlar un gran nombre de dispositius fet que 

permetria poder mesurar diferents punts d'una mateixa xarxa.

Punts febles

• Els paràmetres intern com ara els paràmetres del WIFI , paràmetres de host només es 

poden canviar si es torna a flashejar amb el codi actualitzat. Aixo impedeix que l'usuari 

pugui modificar els paràmetres amb facilitat.

• Pel que fa a la connectivitat no varia automàticament la potencia de transmissió fet que 

en entorns amb atenuacions grans de senyal la velocitat disminuirà o tindrem 

intermitències.

• El consum es molt alt per afegir una bateria , un estudi complert de la xarxa elèctrica 

pot durar dies.
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6.Valoració econòmica
En aquest apartat s'ha realitzat la valoració econòmica del projecte, on s'adjunta una taula que 

mostra la partida o concepte , les unitats , el cost unitari i el cost total. També s'adjuntat el 

nombre d'hores i els costos que comportaria.
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Partida Unitats Import Unitari Import Total
LPCXpresso LPC1769 1 20,00 € 20,00 €
Wifly RN-XV 2 31,95 € 63,90 €
CP2102 1 17,25 € 17,25 €
Shield per Wifly 1 2,50 € 2,50 €
Joc de resistències 1/4 de W 1 2,75 € 2,75 €
Joc de potenciòmetres 1 5,25 € 5,25 €
Hores de desenvolupament 160 26,00 € 4.160,00 €

Subtotal 4.271,65 €
IVA 897,05 €
Total 5.168,70 €



7.Conclusions
En aquest  apartat  s'exposen les conclusions del  projecte  un cop finalitzat  ,  es proposaran

millores en futures propostes de la solució i realitzara una autoavaluació dels coneixements

adquirits.

7.1 Conclusions del projecte

La  solució  dissenyada  i  desenvolupada  compleix  tots  els  objectius  definits  ,  després  dels

entrebancs trobats en la gestió de la memòria en els sistema de compressió. Aquest dispositiu

esta capacitat  per detectar els harmònics en una xarxa elèctrica en el  rang de freqüències

predefinides. 

El  fet  que  una  part  no  s'hagi  pogut  portar  a  terme  ha  fet  que  es  produís  una  desviació

significativa en temps però no ha fet minvar la qualitat del projecte final obtingut. Tot i tenir la

planificació acurada i detallada , les tasques definides a fet dificultós  aconseguir-ho a temps.

7.2 Proposta de millores

Tot i que el sistema desenvolupat compleix els objectius , tal com s'ha esmentat anteriorment te

alguns punts febles que es podrien millorar. Per tant les propostes de millora que exposo a

continuació contempla les debilitat detectades i aporta les solucions pertinent.

• Afegir una nova llibreria que permeti configurar el dispositiu externament, que entri en

mode punt d'accés i l'usuari es pugi connectar per configurar els paràmetres de WIFI,

host,ports.

• Afegir una funcionalitat que permeti a l'usuari afegir un identificador de dispositiu per

poder fer servir mes de un tipus , com ara l'emprat en xarxes modbus.

• Fer  entrar  el  Wifly  automàticament  en  mode  sleep  per  estalviar  energia  i  poder

redissenyar el sistema per portar bateries.

• Implementar  una  tasca  que  controli  el  enllaç  sense  fils  i  automàticament  ajusti  la

potencia transmesa.
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7.3 Autoavaluació

Considero que tot i els entrebancs de temps que he tingut i les modificacions al llarg del curs

han sigut significatives al final he aconseguit el que em vaig proposar des de un principi , que

era la detecció dels harmònics en les xarxes elèctriques.

Durant el transcurs del desenvolupament he tingut decepcions importants pel fet de no poder

desenvolupar una part que volia fer. Tot i així la solució la vaig trobar ja massa tard i no ha sigut

possible implementar-la.

La fase d'aprenentatge ha sigut crucial per tal de familiaritzar-se amb el dispositiu i sort del

professor que m'ha ajudat a donar mètode aquelles parts on el disseny no estava ben afinat.

Tot i haver treballat amb altres sistemes encastats i diferents sistemes operatius ,ha sigut una

novetat conèixer el FreeRTOS i les seves possibilitats. De fet he apres a treballar amb el propi

OS i no descarto fer-ho servir en un futur.
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8.Glossari

Django: Framework de desenvolupament web basat en MVC

HTTP: Protocol de la capa d'aplicació per a transaccions en el domini de la web

JSON: És un format lleuger d'intercanvi de dades com ara XML

Modbus: Protocol de comunicacions situat al nivell 2 de la capa OSI, basat en mestre/esclau 

Mútex: Indicadors binaris utilitzats per protegir recursos compartits

MVC :  Model  Vista  Controlador  ,  sistema  emprat  en  frameworks  web,  com ara  django  o

rubyonrails

Socket: punt final en una connexió del protocol de xarxa IP.

SRAM: Memòria estàtica d'accés aleatori

TCP: És un protocol orientat a la connexió dintre del nivell de transport del model OSI 

THD: Distorsió harmònica total

UART:  Universal Asynchronous Receiver-Transmiter. Estandar de hardware que permet 

comunicació bidireccional serie.

WIFI : És un conjunt d'estàndards de compatibilitat per a comunicacions per a xarxes locals 

sense fils (WLAN)
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10.Annexos
Esquema de l'electrònica dissenyada per el condicionament del senyal de 220 V
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Il·lustració 23: Esquema electrònica 220V



Esquema de l'electrònica dissenyada per el condicionament del senyal provinent de la targeta 

de so.
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Il·lustració 24: Esquema de l'electrònica per la targeta de so
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