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RESUM 
 

En aquest document es pretén oferir un escrit detallat del disseny realitzat tant de hardware 

com de software en el control del canvi pneumàtic del CAT03. Es divideix en dues parts, per 

una banda el disseny detallat del hardware realitzat, que inclou des de l’inici de les 

especificacions i objectius del disseny fins a la seva fabricació final, i finalment la programació 

de la centraleta en C. 

Primerament, es realitza una breu explicació del canvi de marxes del vehicle i les 

característiques principals d’aquest, així com les electrovàlvules seleccionades pels companys 

de la secció de canvi de marxes del CAT03. Seguidament, s’exposa de forma acurada els 

components que formen l’esquemàtic i les seves característiques i les raons de la seva selecció. 

Per últim, es mostra la programació realitzada a la centraleta, argumentant i justificant 

aquesta, comentant les llibreries utilitzades de Microchip i les creades per l’autor.  

A més a més, el document inclou els antecedents de hardware dissenyats anteriorment per 

arribar al disseny actual, especificant els errors comesos i les millores aplicades per suplantar-

los. 
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A.3. INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta part del document s’exposa les solucions proposades per al control d’un canvi 

pneumàtic pel vehicle CAT03. L’objectiu del disseny és que l’usuari pugui pujar i baixar la 

marxa del vehicle utilitzant unes lleves que es troben ubicades al volant, sense preocupar-se ni 

dels temps de pujada i de baixada de vàlvules ni d’accionar cap sistema d’embragatge o 

similars. El control es realitza en llaç tancat, ja que s’inclou un sensor de la marxa del vehicle 

per conèixer i assegurar un bon funcionament del sistema. Primer s’inclou un petit resum de 

les característiques principals del canvi de marxes a controlar, les vàlvules pneumàtiques i 

finalment el disseny proposat pel control del canvi de marxes i el seu condicionament al 

vehicle. 

A.4. CANVI DE MARXES DEL VEHICLE 
 

El canvi de marxes del vehicle és el de sèrie del motor Honda CBR 600, canvi de marxes 

seqüencial de 6 velocitats. A continuació es mostren les diferents parts del canvi de marxes. 

Caixa de canvis 

A una caixa de canvis seqüencial hi ha tres eixos. Per una banda, l’eix de sortida del motor, on 

trobem sis rodes dentades que estan permanentment engranades amb altres sis rodes 

dentades, concèntriques a  l‘eix secundari, que és el que transmet la potència al diferencial. En 

tot moment, com a màxim una d’aquestes rodes dentades és solidària a aquest eix (la de la 

marxa engranada). Últim eix que trobem és el tambor selector de marxes o desmodròmic, 

aquest permet escollir una marxa o altre mitjançant unes forquilles grogues, que desplacen els 

selectors de marxa. A continuació a la figura A.4.1 es mostra un CAD de la caixa de canvis. 
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Figura A.4.1: CAD de la caixa de canvis del CAT 03. 

 

La forquilla segueix les ranures del tambor i imposa el moviment del selector de marxes. A la 

figura A.4.2 es pot observar una vista més detallada d’aquest tercer eix. 

 

Figura A.4.2: Vista del tambor de selecció de marxes o desmodròmic. 

Embragatge 

El embragatge és un dispositiu que conté molts discos rugosos muntats sobre un eix. Aquests 

discos es troben pressionats per unes molles, de manera que no hi ha moviment relatiu entre 

ells. Per una banda, reben la potència procedent del motor i per l’altre, la transmeten a l’eix de 

la caixa de canvis. A continuació a la figura A.4.3 es mostra un sistema d’embragatge. 
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Figura A.4.3: CAD d'un embragatge característic de Yamaha. 

 

Aquesta figura mostra l’embragatge d’una Yamaha, però el principi de funcionament és similar 

per la resta d’embragues de motocicleta. Al pressionar la palanca, es comprimeix les molles 

entre el clutch boss i el clutch housing, de forma que els discos es poden desplaçar 

relativament entre si i es desembraga el sistema.  

Modificacions realitzades 

La seqüència de marxes de la caixa de canvis de sèrie és el següent: 1-N-2-3-4-5-6. Com es pot 

observar, el punt mort del sistema es troba entra la primera i la segona marxa, per tant, 

teòricament per passar de primera a segona cal passar primer pel punt mort, aquest fet però 

no es cert ja que per poder accedir al punt mort cal realitzar un gir menor de l’habitual amb el 

selector de marxes (desmodròmic). 

Com que amb les vàlvules pneumàtiques no és possible controlar la posició del pistó (és tot o 

res), aquest fet provoca que no es pugui accedir al punt mort del vehicle, ja que el recorregut 

del pistó del punt mort amb la resta de marxes és diferent. Per tal de poder accedir al punt 

mort mitjançant vàlvules pneumàtiques, els membres de la secció de canvi de l’equip van 

modificar el canvi de marxes, retirant l’engranatge de la sisena marxa (ja que en competició 

rarament s’utilitza)  i per tant anul·lant la transmissió de par, donant lloc a la següent 

seqüència de marxes: 1-n-2-3-4-5-N. Aquesta nova configuració encara no és adequada ja que 

per poder entrar en punt mort cal passar primer per la cinquena marxa. Per tant, cal modificar 

el desmodròmic o tambor selector de marxa. A aquest se li apliquen dues modificacions, per 

una banda es retiren els topalls que no permeten girar el tambor completament, fent que 

d’aquesta forma sigui possible passar de la nova marxa N a la 1a. A la figura A.4.4 es marquen 

en vermell els topalls modificats. 
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Figura A.4.4: Modificacions realitzades al tambor selector de marxes.  

Per últim,  cal evitar que el tambor pugui passar de la marxa 5 al punt mort, per realitzar-ho, es 

retira un dels cilindres de l’estrella del tambor. D’aquesta manera, no es pot girar el tambor 

quan s’acciona el canvi. 

Per tant, gràcies a les modificacions realitzades a la caixa de canvis s’obté un sistema amb una 

seqüència N-1-2-3-4-5, sistema relativament fàcil de controlar amb un sistema pneumàtic. 

Pel que fa a l’embragatge, cal remarcar que el sistema pneumàtic és insuficient pel seu control, 

ja que com es comenta anteriorment, les vàlvules no permeten controlar la posició del cilindre, 

per tant no es té cap tipus de tacte del sistema en l’arrancada del vehicle, donant lloc a que el 

motor es pari a l’entrar la primera marxa. Per poder evitar aquest fet, es realitza una palanca 

connectada al sistema d’embragatge que s’ubica a la part frontal del vehicle, just al costat del 

volant. Aquesta palanca s’utilitza només a l’arrencar el vehicle, ja que en la resta de canvis de 

marxa es realitza mitjançant el tall d’encesa de motor (pujada de marxa) i vàlvula 

d’embragatge (baixada de marxa). 
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A.5. VÀLVULES UTILITZADES PER A L’ACCIONAMENT 
Per a l’accionament del canvi de marxes i poder pujar i baixar marxa i accionar el sistema 

d’embragatge s’utilitzen unes vàlvules pneumàtiques. Per a la selecció d’aquestes, els 

membres de la secció de canvi de l’equip realitzen primerament un estudi de les forces 

necessàries per pujar i baixar marxa i desembragar el sistema.  A continuació es mostren a la 

taula A.5.1 el resum  de forces obtinguts experimentalment i que s’utilitzen pel 

dimensionament de les vàlvules. 

Força màxima 
baixada marxa (N) 

Força màxima 
pujada marxa (N) 

Força màxima 
desembragatge (N) 

240 N 210 N 290 N 
Taula A.5.1: Forces necessàries de les vàlvules pneumàtiques. 

  

Mitjançant les forces anteriors, i aplicant un coeficient de seguretat de 1.2, es dimensiona un 

diàmetre de pistó de 24,7 mm  i una pressió de 6 bars. 

Les vàlvules seleccionades són de l’empresa Metal Works, de la sèrie 70. A la figura A.5.1 es 

poden les característiques principals de les electrovàlvules seleccionades. 

 

Figura A.5.1: Característiques vàlvules pneumàtiques. 

Aquestes funcionen per lògica positiva amb un senyal de 12V i 2W de potència. La posició 

exacta dels cilindres no és controlable, i per tant només podem seleccionar dos posicions, la 

d’oberta o la de tancada. 

S’instal·len dos electrovàlvules al vehicle, una de les quals és de doble efecte (com la exposada 

anteriorment) que s’utilitza per pujar i baixar la marxa del vehicle. Finalment, trobem una 

vàlvula de simple efecte que acciona el sistema d’embragatge del vehicle, amb característiques 

elèctriques idèntiques a l’anterior.  

Pel que fa a la font d’alimentació del circuit, s’utilitza una bombona de l’empresa STAKO, de 

fibra de carboni per tal de reduir al màxim el pes del sistema. Aquest se l’hi inclou un regulador 

de baixa pressió de 450 psi (totes les bombones d’alta capacitat treballen amb pressions molt 
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elevades), seguit d’un vàlvula d’obertura del sistema pneumàtic per seguretat. Per últim, cal 

afegir una altre regulació de pressió, per passar dels 200 bars de la bombona als 6 bar del 

sistema pneumàtic.  

 

 

 

 

 

Per últim, a la figura A.5.3 es mostra el circuit pneumàtic del sistema. 

 

Figura A.5.3: Circuit pneumàtic del sistema de canvi de marxes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.5.2: Vista de la bombona alimentadora del circuit pneumàtic. 
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A.6. DISSENY ECU CONTROL CANVI PNEUMÀTIC  

 

1.1 Objectius i característiques de disseny 

Per poder realitzar el disseny, cal definir quines característiques i objectius ha de complir. 

Aquestes es mostren a continuació. 

-Dos entrades per accionar l’ordre de pujar i de baixar marxa.  

-Tres sortides per al control de les vàlvules. Senyals en lògica positiva de 12V i 2W de potència. 

-Control total dels temps de manteniment de vàlvules i fàcilment programable. 

-Comunicació exterior mitjançant CAN BUS. 

-Entrada per accionar canvi automàtic en la prova d’acceleració. 

-Disseny flexible per possibles modificacions. 

-Control en llaç tancat. Cal realitzar un sensor de la marxa del vehicle. 

 

1.2 Solució proposada 

Com s’anomena a l’apartat anterior, una de les característiques principals del dispositiu és que 

sigui fàcilment programable. Aquest fet, fa que es consideri una bona solució l’ús d’un 

microcontrolador, ja que són dispositius de baix cost, amb unes característiques tècniques 

adequades al problema, robustos i sobretot molt flexibles, característiques molt adequades al 

problema proposat anteriorment. El microcontrolador seleccionat per l’ ECU és el PIC18F258 

de l’empresa Microchip, ja que l’equip disposa d’un programador per aquests dispositius i 

tenen un cost molt competitiu. Per la comunicació del dispositiu amb la resta de centraletes 

que es disposen dins el vehicle, es decideix usar el CAN BUS, ja que és la utilitzada per la 

centraleta del motor. Per aquesta raó se selecciona la gamma de processadors 18f2xx8 ja que 

disposen d’aquesta comunicació com a perifèric del controlador i a més a més, de llibreries 

lliures de programació del dispositiu.  

Pel que fa a la part de potència, es decideix utilitzar una matriu Darligton, el uln28031 de la 

companyia Toshiba, un dispositiu que treballa amb tecnologia TTL o C-MOS i que pot 

subministrar senyals de fins a 50V i 500mA, molt superiors a les característiques mínimes 

necessàries. 

                                                           
1
 http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010281 
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La comunicació CAN BUS es realitza mitjançant el microcontrolador, però és necessari un “CAN 

BUS Transceiver” que codifiqui els senyals transmissió i recepció als de transmissió CAN high i 

CAN low. En aquest cas es decideix utilitzar el MCP-25512 de l’empresa Microchip. 

Pel que fa a les proteccions al circuit, es decideix usar una PTC en sèrie amb l’alimentació per 

tallar totes les alimentacions en cas de curtcircuit, un varistor per absorbir els pics de tensió i 

un diode en sèrie per evitar intensitats negatives a les alimentacions. 

Al sistema trobem entrades i sortides tant digitals com analògiques, donant al disseny molta 

flexibilitat i que posteriorment és utilitzada per altres aplicacions al vehicle. A més a més, 

disposa de cinc entrades amb resistència de pull-up, per permetre l’ús d’interruptors 

alimentats directament des de l’ECU de control i utilitzades en els senyals de pujada i baixada 

de marxa del vehicle. Pel que fa a les sortides de potència, la placa disposa de cinc que poden 

subministrar fins a 50V i 500mA, tot i que pel control del canvi només s’utilitzen tres. La raó 

d’aquest fet és donar encara més flexibilitat al disseny.  

Finalment pel que fa a les connexions, es proposa l’ús de tres connectors tipus subd. La raó 

d’aquest fet és perquè són connectors de baix cost, robustos i capaços de suportar les 

possibles vibracions del vehicle. Al disseny s’utilitza un connector per als senyals de potència i 

alimentacions, un pels senyals de baixa potència i l’últim per la comunicació CAN BUS. La raó 

d’aquest fet és evitar la possible transmissió del soroll dels senyals d’alta potència a les de 

baixa.         

1.3 Esquemàtic 

En aquesta secció es mostra les diferents parts de l’esquemàtic del disseny proposat amb una 

breu explicació de la raó de disseny. Pel disseny tant del esquemàtic com el layout s’utilitza el 

software EAGLE Layout Editor 5.7.03, ja que per dissenys de dues cares i dimensions limitades 

és lliure i permet un disseny ràpid i adequat. 

Alimentació. 

Per assegurar un funcionament correcte del disseny cal disposar d’un sistema d’alimentació 

adequat. Com l’alimentació de tot el vehicle és mitjançant una bateria convencional de 12V, 

cal afegir un convertidor per disposar de les dues tensions necessàries: 12V per la alimentació 

de potència i 5V per la alimentació de senyal. A la figura A.6.1 es pot observar el esquemàtic 

proposat. 

 

Figura A.6.1: Esquemàtic de l’alimentació de l’ECU de control del canvi de marxes. 

                                                           
2
 http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010405 

3
 http://www.cadsoft.de/ 



Pàg. 14                                                          Annex A. Hardware i Software dissenyat pel control del canvi pneumàtic 

 

 

Com s’observa a la figura, l’ECU disposa de tres sistemes de protecció, una PTC de 24V i 1,5A 

de corrent de manteniment (ja que l’ECU permet activar fins a 3 vàlvules a 500mA per vàlvula) 

que talla l’alimentació de l’electrònica en cas de curtcircuit, un diode 1N5817 per evitar 

recirculacions negatives d’intensitat i finalment un varistor P6KE12A per absorbir els possibles 

sobre pics de tensió provinents de la bateria.  

Pel que fa a l’alimentació de 5V, es proposa l’ús d’un regulador lineal, ja que tot i que el seu 

rendiment energètic és molt baix, com el seu ús és l’alimentació del microcontrolador i alguns 

leds, presentarà un consum molt baix i per tant, pèrdues molt poc significatives. El regulador 

seleccionat és el REG1117-5 de la companyia Texas Instruments. Trobem també dos 

condensadors de tàntal de 10µF, per estabilitzar les tensions d’entrada i sortida del regulador, 

recomanats pel fabricant. 

Finalment el disseny inclou un led per la visualització d’arribada d’alimentació al dispositiu.  

Microcontrolador 

Com s’anomena anteriorment, el microcontrolador utilitzat pel control de l’ECU és el 

PIC18f2584. A continuació es mostra l’esquemàtic a la figura A.6.2. 

 

Figura A.6.2: Esquemàtic del microcontrolador de l’ECU de control del canvi de marxes. 

A la figura es pot observar les entrades i sortides que disposa l’ECU. Per una banda trobem els 

senyals AN0,AN1,AN2 i AN3, que es poden utilitzar tant com sortides o com entrades analògics 

o digitals i DIG1 senyal en resistència de pull-up. A més a més s’observen els senyals V1,V2 i V3, 

que activen els Darligton per les vàlvules i AUX1 i AUX2, senyals auxiliars també de potència 

per donar més flexibilitat a l’ECU. Els senyals MCLR, PGD i PGC són utilitzats pel programador 

MPLAB ICD2, que posteriorment s’explica. Pel que fa als senyals UP i DOWN, són les entrades 

en resistència de pull-up de pujada i baixada de marxa. Finalment trobem el senyal 

                                                           
4
 http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010281 
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TALL_ENCESA, que té com objectiu enviar a la centraleta de motor l’ordre de tallar l’injecció al 

pujar la marxa, per així evitar l’ús del sistema d’embragatge i guanyar d’aquesta forma, 

velocitat en el canvi de la marxa. 

Pel que fa a la freqüència del rellotge del microcontrolador, es considera l’ús d’un cristall de 

quars de 10MHz, ja que són elements de cost raonable i de funcionament correcte i senzill. És 

selecciona aquesta freqüència ja que el dispositiu pot usar un multiplicador PLL de quatre i 

d’aquesta forma, es pot treballar a la freqüència màxima del dispositiu que és de 40MHz. Els 

condensadors són de 22pF ceràmics ja que són els recomanats pel fabricant de cristall.  

A més a més, es pot observar el CAN transceiver MCP2551 que transforma els senyals de 

transmetre (TX) i recepció (RX) als senyals de comunicació CANL i CANH. Per últim trobem el 

condensador ceràmic C3 de 0,1µF que és utilitzat per estabilitzar la tensió d’entrada del 

microcontrolador i absorbir els possibles sobrepics de tensió provinents de l’alimentació.    

Programador 

Per a la programació de l’ECU s’utilitza el programador de la companyia Microchip MPLAB 

ICD25, instrument que permet, a part de la programació, depurar el codi en temps real (permet 

realitzar breakpoints per comprovar una programació correcte). Per la connexió del 

programador amb l’ECU s’utilitza un connector RJ11-6, on només cinc d’aquest pins són 

utilitzats per aquest. La connexió del programador al PC es realitza mitjançant USB i utilitzant 

el software MPLAB IDE.  A la figura 10 es pot observar una imatge del programador utilitzat. 

 

Figura A.6.3: Imatge del programador MPLAB ICD2, utilitzat per la programació del microcontrolador. 

A continuació a la figura A.6.3 es pot observar un esquemàtic de la connexió de l’ECU per a la 

seva programació. 

 

Figura A.6.4: Esquemàtic connexió ECU per la seva programació. 

                                                           
5
 http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010046 
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S’observa que el pin 1 és utilitzat per realitzar el reset al dispositiu per poder iniciar la 

programació. Tant el valor de la resistència com la del condensador ceràmic són els 

recomanats pel fabricant. Els pins PGD i PGC són utilitzats per a la programació del dispositiu. 

Finalment, trobem entrada d’alimentació, que tot i que es pot utilitzar el ICD2 sense alimentar 

l’ ECU, no és recomanable per a un funcionament correcte.  

Indicadors 

L’ECU disposa d’indicadors led per ajudar a l’usuari a l’hora de programar la placa i permet 

evitar connectar les vàlvules per veure si el funcionament a nivell de software és correcte. 

L’esquemàtic d’aquesta part es pot visualitzar a la figura A.6.4 següent: 

 

Figura A.6.5: Esquemàtic dels indicadors de l’ECU. 

Com s’observa a la figura anterior, trobem indicadors per les tres vàlvules i pels senyals de 

transmissió i recepció del CAN BUS. Cal remarcar que a la secció d’alimentació també trobem 

un indicador led. El valor de les resistències és de 470Ω per imposar d’aquesta manera, un 

consum d’uns 10mA, suficient per visualitzar els leds.   

Elevador de potència 

Donat que per l’activació de les vàlvules és necessari un senyal de 12V i 2W, una potència que 

el microcontrolador no pot subministrar directament, és necessari l’ús d’un dispositiu que 

amplifiqui la potència del senyal provinent del microcontrolador. Per solucionar el problema, 

es considera l’ús de una matriu Darligton, que són dispositius de baix cost i que poden 

funcionar tant en tecnologia TTL com C-MOS. El dispositiu seleccionat és el ULN2803 de la 

companyia Toshiba. Aquest permet subministrar senyals de fins a 50V i 500mA per a cada 

canal. A la figura A.6.6 es pot observar la part de l’esquemàtic corresponent. 
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Figura A.6.6: Amplificador de potència. Matriu de Darligtons. 

Es pot observar a la figura anterior com a l’alimentació s’afegeix un condensador ceràmic de 

0,1µF per absorbir possibles sobrepics de tensió. També es pot comprovar els cinc senyals de 

potència disponibles a l’ECU, tres de les quals són les de les tres vàlvules. 

Per últim, és necessari comprovar com afecta la temperatura al dispositiu, ja que es provable 

que la temperatura del component quan es trobi el vehicle en funcionament sigui força 

superior a l’ambient i per tant, el dispositiu no pugui dissipar tota la potència tèrmica 

provinent del corrent consumit per les vàlvules. A la figura A.6.7 es pot observar una gràfica 

que relaciona la potència que dissipar el dispositiu (abans de patir danys irreversibles) amb la 

temperatura de l’ambient. 

 

Figura A.6.7: Relació potència dissipada amb la temperatura ambient del ULN2803. 

Suposant una temperatura de 75ºC, s’observa que la potència que pot dissipar el dispositiu 

passa a ser la meitat, i per tant, suposant una relació lineal, en aquest ambient el component 

només és capaç de cedir un corrent la meitat del seu màxim absolut. Com es comenta 

anteriorment, la màx ima corrent que pot subministrar és de 500mA per cada sortida, per tant, 

en aquestes condicions el màxim corrent permès és de 250mA, força superior al necessari per 

cada vàlvula que és un valor al entorn de 170mA.  

Comentar que aquest dispositiu ha d’obrir i tancar les vàlvules del sistema pneumàtic, com 

aquestes són una carga inductiva, cal tenir present els pics de corrent que es generen a l’obrir i 
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tancar el circuit. Les corresponents proteccions per evitar malmetre el semiconductor es 

troben a les vàlvules incloses dins el vehicle i per aquesta raó no s’inclouen en el circuit descrit 

anteriorment. A més a més, en cas de que aquestes fallessin, la PTC inclosa a l’alimentació del 

dispositiu obre el circuit per corrents superiors a 1,5A i per tant protegiria el semiconductor.  

Connexions exteriors 

Com es comenta anteriorment, es proposa l’ús de tres connectors subd, ja que són connectors 

de baix cost, robustos i adequats per absorbir les possibles vibracions del vehicle. A 

continuació a la figura A.6.8 es pot observar l’esquemàtic de les connexions de la centraleta. 

 

Figura A.6.8: Esquemàtic de les connexions de l’ECU canvi de marxes. 

On s’observa un connector subd9 pels senyals de potència de control de les vàlvules i 

l’alimentació de la centraleta. Pel que fa a la connexió de senyal s’utilitza un subd15 on també 

trobem les dos alimentacions disponibles de l’ ECU (5 i 12V). Finalment trobem un connector 

sudb9 pel CAN BUS, on s’observa que entre el CANL i el CANH s’introdueix una resistència de 

120Ω i un jumper per obrir o tancar el circuit. Aquesta resistència, que té un valor 

estandarditza’t, s’utilitza en cas de que aquest punt del CAN sigui inici o final del bus, per 

d’aquesta forma ajudar a reduir el soroll del bus. Remarcar que els pins utilitzats al subd9 són 

els universals del CAN BUS, ubicant el CANL al pin 2 i l CANH al pin 7. Pel que fa al valor de les 

resistències de pull-up, s’escull el valor de 9.9KΩ, per reduir el consum dels senyals d’entrada a 

només 5mA. Finalment, remarcar que el subd-9 del CAN BUS s’utilitza un connector femella, 

mentre que amb el de potència un mascle, per d’aquesta forma, evitar connexions errònies de 

la centraleta que la poguessin malmetre. 
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Esquemàtic complet 

A continuació a la figura A.6.9 es mostra l’esquemàtic complet del disseny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.6.9: Esquemàtic complet de l’ECU del canvi de marxes. 
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1.4 Circuit imprès 

A continuació a la figura A.6.10 es mostra la distribució dels components del disseny. 

 

Figura A.6.10: Distribució dels components de l’ECU del canvi de marxes. 

Com s’observa a la figura anterior, es decideix l’ús de dispositius del tipus SMD principalment 

per tres raons, per una banda per reduir de forma molt considerable la mida de l’ ECU, perquè 

són dispositius més resistents a les vibracions i finalment una distribució de temperatura més 

uniforme (fet important en el Darligton). Pel que fa al tipus de SMD utilitzat, es considera l’ús 

dels SOIC, ja que és un tipus de SMD fàcilment soldable a mà. Tant els leds, com les 

resistències i els condensadors ceràmics són de mida 1206, perquè, com en el cas anterior, són 

d’una mida raonable per soldar de forma manual. Pel que fa al regulador REG1117, el package 

utilitzat és el SOT-223, ja que el fabricant disposava d’aquest i d’un altre package de 

dimensions superiors (DDPAK), com el SOT-223 ja té una potència suficient, es decideix 

utilitzar aquest. El cristall de quars es considera l’ús del package HC49/S, ja que són de mida 

raonable i cost competitiu. Finalment el diode, el varistor i els condensadors de tàntal es 

decideix utilitzar el package through hole, ja que són els més utilitzats al mercat i tenen un cost 

molt competitiu.  

Pel que fa a les connexions exteriors, es decideix que el subd9 del CAN sigui mascle mentre 

que el sud9 de senyal, femella. Aquest fet és per evitar possibles connexions errònies a l’ ECU i 

evitar el perill de malmetre-la. El connector RJ-11 es decideix ubicar un del tipus vertical per 

facilitar la seva programació a l’obrir l’ECU, ja que la caixa protectora de l’ECU no es desitja que 

disposi d’aquesta sortida ja que el seu ús, en principi, no és usual. 
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Pel que fa a la distribució dels components de l'ECU, primer es fixen les posicions dels 

connectors, ja que són els que limiten la mida del sistema i s’han de trobar als extrems 

d’aquest per facilitar el disseny de la caixa que conté l’ECU. Es decideix per una banda ubicar 

tant el connector de potència com el de senyal a la part superior, mentre que la comunicació 

CAN a la part inferior. Finalment, el connector de programació s’ubica a la part central 

d’aquesta (ubicada també al extrem dret per permetre l’ús d’un connector horitzontal). El 

microcontrolador s’ubica al centre de l’ECU, ja que és el dispositiu amb més connexions. Pel 

que fa al ul28003, s’ubica proper al connector de potència, per facilitar el rutejat de la PCB. A 

la part inferior dreta del circuit, s’ubica l’alimentació del sistema, intentant reduir la secció 

ocupada per aquesta. 

Com s’observa a la figura, algunes resistències i condensadors es trobem a la part inferior de 

circuit imprès (botton). Aquest fet és degut a que el dissenyador intenta reduir el nombre de 

vies al circuit, on tots els components de forat passant (throuh hole) que tenen connexió 

directa amb components passius, aquest s’ubiquen a la capa inferior.  

Arribat aquest punt, cal realitzar el rutejat del circuit imprès. Aquest es realitza primerament 

de forma automàtica mitjançant els algoritmes disponibles al programari, seguidament es 

milloren els punts crítics de forma manual reduint d’aquesta forma el número de vies i 

augmentar les distàncies entre pistes en punts molt densos. El resultat obtingut es pot 

observar a la figura A.6.11 següent. 

 

 

Figura A.6.11: Aspecte de la PCB de l’ECU de control de marxes. 
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Com s’observa a la figura anterior, es realitza el router a dues cares, ja que la Universitat 

disposa d’una fresadora que permet fabricar-la, i d’aquesta forma, és redueix de forma 

considerable la mida del disseny. A la figura també podem observar uns requadres verds i 

vermells. Aquest són unes restriccions que se l’imposen al programa a la hora de  realitzar el 

autorouter per indicar-li que no realitzi vies sota els components (requadre verd) i que els 

connectors i components throuh hole els pins sempre es connectin al botton (requadre 

vermell). Aquest últim es realitza per donar a l’ECU la possibilitat de soldar les vies de forma 

manual ja que en els components throuh hole no es pot realitzar l’operació per falta d’espai, i 

si les pistes arriben per la capa top no hi hauria contacte elèctric. Pel que fa a les 

característiques de disseny, s’imposa un gruix de pista mínim de 0,4 mm i 0,5 mm per les 

alimentacions. Pel que fa a la distància entre pistes, s’imposa una distància mínima de 0,4 mm 

a excepció de les connexions al subd-15 que es realitza a 0.3 mm per limitacions d’espai. 

Finalment el diàmetre de les vies es realitza a 0,61 mm.   

Un cop realitzat tot el procés s’obtenen les següents característiques: 

Característica Nombre 

Pads 53 

Vies 99 

SMD’s a la capa Top 90 

SMD’s a la capa Botton 20 

Forats totals 162 

Dimensions 100 x 70 mm 
Taula A.6.1: Característiques layout ECU control canvi de marxes. 

Com s’observa l’ECU té un nombre força elevat de vies degut a que es vol reduir de forma 

considerable la mida del circuit.  

1.5 Procés de fabricació 

Pel que fa al procés de fabricació es decideix usar una fresadora CNC, ja que és un dels 

mètodes més utilitzat per a la realització de prototips per ser ràpid i amb un cost raonable. A 

més a més, un dels patrocinadors de l’equip ens oferia la possibilitat de realitzar la PCB de 

forma gratuïta.  

El procés de fabricació consisteix en fresar una planxa d’un material polimèric coberta tota de 

coure. L’eina extreu el coure i d’aquesta forma es pot aïllar dues parts del circuit gràcies al 

polímer que trobem sota d’aquest. La fresadora CNC és una màquina de control numèric, que 

cal introduir-li les passades i l’eina que ha d’utilitzar per realitzar les diferents pistes i pads del 

circuit. Per realitzar aquesta operació, és necessari crear uns arxius estàndards (Gerbers) des 

del programa de CAD i mitjançant el programa CircuitCam es calculen els aïllaments que ha de 

realitzar l’eina de la fresadora per realitzar les diferents parts del circuit. 
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Figura A.6.12: Fresadora CNC de la companyia LPKF. 

Per poder calcular les passades que ha de realitzar la fresadora, cal introduir tres arxius en 

format Gerber, un per la capa top, un altre per la capa botton, i finalment un arxiu per indicar 

els límits del circuit (aquest no és obligatori ja que es pot crear automàticament mitjançant el 

programa), anomenada board outline. Aquest arxius es poden crear automàticament utilitzant 

l’eina CAM que es troba dins del programari Eagle. Pel que fa a les vies i forats del circuit, 

s’utilitza el format d’arxius estàndards Excellon Rack, també inclòs dins el packet Eagle. Aquest 

està composat per un arxiu que indica les mides dels forats estàndards (T1,T2,...) i la seva 

posició dins el circuit. Un cop introduït l’arxiu dins del programari CircuitCam, cal indicar-li quin 

d’aquests són metal·litzats (capa DrillPlated) i els que no ho són (capa DrillUnplated). Quan 

totes les  capes del circuit estan definides al programa, cal seleccionar les eines disponibles i 

finalment calcular els aïllaments que ha de realitzar la fresadora, així com els talls que limiten 

el circuit, i importar el resultat a aquesta perquè calculi les passades que ha de realitzar. A la 

figura A.6.13 es pot observar els aïllaments realitzats. 

 

Figura A.6.13: Imatge dels aïllaments realitzats amb el CircuitCam. 
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Arribats en aquest punt, la fresadora ja pot realitzar les dos capes del circuit així com els forats 

d’aquest. Per poder realitzar el metal·litzat de vies, s’afegeix una pasta conductora als pins on 

es desitja i s’introdueix en un forn a uns 150ºC durant u

solden els diferents components, a la figura 

 

1.6 Antecedents

Per arribar al disseny exposat anteriorment, ha calgut realitzar un disseny previ i millorar els 

errors comesos. Aquesta secció pretén mostrar els errors comesos al disseny anterior

s’intenten solucionar, així com les millores aplicades al disseny.

El disseny presenta un error dins del esquem

Figura A.6.15: Error comés a

Es pot observar que el CAN transceiver

Aquest pin dona una tensió de referència (de 2,5V en cas d’alimentar
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Arribats en aquest punt, la fresadora ja pot realitzar les dos capes del circuit així com els forats 

d’aquest. Per poder realitzar el metal·litzat de vies, s’afegeix una pasta conductora als pins on 

es desitja i s’introdueix en un forn a uns 150ºC durant unes dues hores. Un cop fabricada, es 

rents components, a la figura A.6.14 es pot visualitzar el resultat final:

Figura A.6.14: Resultat final. 

Antecedents 

Per arribar al disseny exposat anteriorment, ha calgut realitzar un disseny previ i millorar els 

Aquesta secció pretén mostrar els errors comesos al disseny anterior

s’intenten solucionar, així com les millores aplicades al disseny. 

l disseny presenta un error dins del esquemàtic, a la figura A.6.15 es pot visualitzar aquest.

 

: Error comés a l’esquemàtic en el primer disseny de l’ECU del canvi de marxes.

CAN transceiver el pin número 5 es troba connectat a terra per error. 

Aquest pin dona una tensió de referència (de 2,5V en cas d’alimentar-lo a 5V), i per tant hauria 

enyat pel control del canvi pneumàtic 

Arribats en aquest punt, la fresadora ja pot realitzar les dos capes del circuit així com els forats 

d’aquest. Per poder realitzar el metal·litzat de vies, s’afegeix una pasta conductora als pins on 

nes dues hores. Un cop fabricada, es 

es pot visualitzar el resultat final: 

 

Per arribar al disseny exposat anteriorment, ha calgut realitzar un disseny previ i millorar els 

Aquesta secció pretén mostrar els errors comesos al disseny anterior i com 

es pot visualitzar aquest. 

del canvi de marxes. 

el pin número 5 es troba connectat a terra per error. 

lo a 5V), i per tant hauria 
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de trobar-se lliure. Aquest error va provocar un mal funcionament del MCP2551 provocant que 

el CAN BUS de l’ECU no funcionés. Es va reparar fàcilment tallant la pista. 

Un altre error que es comet i que aquest va comportar modificar el disseny, és la mala selecció 

dels connectors de sortida del dispositiu. En aquell moment es va considera l’ús de pinheads, 

connectors no adequats per l’automoció, ja que són molt poc resistents a les vibracions. Per 

solucionar el problema, es va intentar soldar les connexions directament al circuit imprès, cosa 

que no va solucionar el problema ja que amb el cotxe en funcionament feien un contacte 

deficient. Ja que no es va poder solucionar el problema, es va decidir dissenyar de nou el   

circuit modificant els connectors donant lloc al disseny exposat anteriorment.  

A continuació s’exposen algunes millores realitzades al disseny. A la figura A.6.16 es pot 

visualitzar el layout del primer disseny. 

 

Figura A.6.16: Layout del primer disseny de l’ECU de canvi de marxes. 

Com s’observa a la figura anterior, trobem un component a la part superior dreta que no 

apareix en el disseny anterior. Es tracta d’un convertidor de continua elevador 12-24V. Aquest 

tenia la funció d’elevar la tensió de la sortida de vàlvules, ja que aquestes s’activaven per 

tensions a 24V. Inicialment es van utilitzar aquestes vàlvules perquè la companyia Bosch ens 

les cedia gratuïtament. En el disseny nou es va decidir utilitzar unes vàlvules a 12V per 

simplificar el disseny i per donar la possibilitat de controlar les vàlvules amb relés directes en 

cas de que l’ECU del canvi de marxes fallés.  

A la figura es poden observar petits detalls en el disseny que s’intenten millorar en el definitiu. 

S’observa que no trobem cap PTC (o fusible) al circuit, es decideix afegir per donar una 

seguretat superior a l’ECU. També es pot observar que l’alimentació es troba a un connector 

independent, en el disseny definitiu es considera una bona solució agrupar els senyals de 

potència amb les alimentacions per d’aquesta forma simplificar el disseny i reduir el seu cost. A 

més a més, s’observa que el jumper de la resistència del CAN es troba molt proper al 

connector de CAN, cosa que fa que sigui difícil d’extreure i col·locar amb comoditat. En el 

disseny definitiu es col·loca amb un espai suficient. Un altre modificació són els límits del 
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circuit, en aquest s’observa poc espai per realitzar les unions cargolades, i el connector subd9 

es troba totalment damunt del circuit, cosa que dificultava la seva connexió (es va tenir que 

extreure material de la part inferior per poder realitzar la connexió). En el disseny final 

s’inclouen les unions en el mateix disseny. Per últim, per donar al circuit més flexibilitat, es 

dona sortida a la majoria de pins del microcontrolador, així com sortides d’alimentacions de 

12V i 5 V, cosa que en el primer disseny no es va fer.  

Pel que fa a les dimensions del circuit del disseny final, s’intenta reduir al màxim per d’aquesta 

forma, minimitzar el pes del sistema, assolin unes dimensions de 100x70mm, molt similars al 

primer disseny (107x65mm). Cal tenir en compte que en el disseny definitiu les connexions són 

canviades per connectors subd que són molt més robustos i per tant, tenen una secció 

superior, a més d’afegir més entrades i sortides a l’ECU i més proteccions al circuit.       

1.7 Disseny mecànic: Suport de l’ECU 

Per poder implementar l’ECU al vehicle és necessari dissenyar un suport mecànic que el 

protegeixi dels agents externs ,així com de les interferències electromagnètiques i que es pugui 

subjectar fàcilment al vehicle. Per realitzar un suport adequat, es decideix realitzar un disseny 

mitjançant el programari CAD SolidWorks i fabricar-lo utilitzant el procés de fabricació Rapid 

Prototyping, ja que un dels patrocinador de l’equip, la Fundació Cim ens ho realitzava de forma 

gratuïta.  

La solució proposada al disseny consisteix en dos parts, per una banda un suport semblant a 

una caixa on s’introdueix la placa de forma horitzontal al pla i es cargola al suport, i finalment 

una tapa per cobrir i protegir l’electrònica dels agents externs. La primera d’aquestes, donat 

que presenta una geometria molt complexa, es realitza amb sinteritzat com es comenta 

anteriorment. La tapa en canvi, es realitza mitjançant fibra de carboni laminada per membres 

de l’equip mitjançant un motlle de guix i de 3 capes. Com el motlle es realitza amb una mida 

estàndard ja que diferents parts del vehicle inclouen fibra d’aquestes característiques, per tal 

d’obtenir la forma desitjada, aquesta es retalla manualment. Com es comenta anteriorment, el 

suport ha de permetre realitzar les connexions a l’exterior de forma senzilla i sense que els 

agents externs puguin accedir a l’electrònica de la centraleta. Per tal de realitzar aquest fet, 

primerament cal distingir quines connexions són utilitzades en el funcionament habitual del 

vehicle respecte a les que no s’utilitzen habitualment i per tant, la seva connexió no es 

necessariament fàcilment accessible. A la centraleta trobem quatre connexions exteriors: el 

connexionat de senyal (rebem els senyals provinents de les lleves i del sensor de marxes, i 

s’envien els senyals de comandament dels leds de revolucions), el connexionat de potència 

(l’alimentació de la centraleta i els senyals d’activació de les electrovàlvules), el connexionat de 

comunicació CAN BUS, i finalment el connexionat de programació del dispositiu. Ja que la 

programació de la centraleta no es realitza molt usualment, es decideix prescindir de connexió 

exterior, i per tant, per poder accedir a ella és necessari desmuntar la tapa del suport. 

Per tant,  trobem tres connexions exteriors accessibles: dos subd9 i un subd15. Per tal 

d’aconseguir una connexió segura i protegida dels agents externs, es considera una bona acció 

realitzar una extrusió que envolti el connector provinent del cable junt amb una ranura on se li 

introdueixi una junta tòrica encolada. A la figura A.6.17 es pot visualitzar els sortints realitzats. 
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Figura A.6.17: Sortints realitzats al suport de la centraleta com a protecció d’agents externs. 

Un cop dissenyat la base del suport, a aquest se li realitzen una sèrie de buidats a les zones 

amb més material per tal de reduir el pes d’aquest. La zona del suport on es fixa el circuit 

imprès, se li realitza primerament unes extrusions a les zones del circuit on no trobem ni 

components ni pins dels connectors. D’aquesta forma, el circuit es fixa completament 

horitzontal evitant problemes d’estrès mecànic al circuit, i amb molts punts de suport. Cal 

remarcar que el material utilitzat per la fabricació del suport és una poliamida aïllant. Com 

aquestes extrusions suposen un gruix molt superior de material, es realitzen els negatius 

d’aquest per la part inferior, donant d’aquesta forma un gruix molt inferior en tots els punts, 

de 1,5 mm (el mínim recomanat per una resistència mecànica òptima). Aquesta acció però, no 

es realitza a les unions circuit imprès i suport, donant gruixos de 3,5 mm, ja que d’aquesta 

forma es pot realitzar una unió resistent i robusta. Pel que fa als gruixos de les parets, aquestes 

es realitzen a 1,8 mm. A la figura A.6.18 es pot visualitzar el diferents buidats realitzats per tal 

de reduir el pes del suport. La  imatge de l’esquerra corresponent a la vista superior per on 

s’insereix el circuit imprès (on es poden observar les extrusions per una bona fixació del 

circuit), mentre que la imatge de la dreta corresponent a la part inferior del suport (on es 

mostren els negatius de les extrusions). 
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Figura A.6.18: Buidats realitzats al suport de la centraleta de canvi per reducció de pes. 

Finalment cal dissenyar la unió entre la tapa i el suport, aquesta es realitza de forma cargolada 

amb cargol i femella de mètrica 3. Per facilitar el muntatge, es realitza un negatiu de la femella 

a la part inferior del suport. Per últim remarcar que es realitza a la part superior de la tapa un 

carril de 1,5 mm de gruix per tal d’ubicar una junta tòrica encolada i així segellar la unió entre 

les dues parts. El resultat final es pot visualitzar a la figura A.6.19. 

 

Figura A.6.19: Renderitzat del suport de la centraleta del canvi de marxes. 

Per últim,  és necessari dissenyar la fixació entre la centraleta i el xassís del vehicle, i per tant, 

la ubicació d’aquesta. Per poder prendre aquesta decisió, és necessari analitzar l’espai 

disponible al package del vehicle, la reducció de la llargada dels cables de connexió per no 

augmentar el pes d’aquest i evitar problemes de soroll i finalment, un nivell de vibracions baix. 

Un cop analitzats tots aquests punts, es considera que la millor ubicació de la centraleta és 

l’espai entre firewall i seient. Les raons d’aquesta elecció, recauen en el fet que la centraleta es 

troba just darrera del motor, molt propera de les electrovàlvules i del sensor de marxes, a un 

lloc molt protegit d’agents externs ja que el firewall el protegeix del motor i el seient de 

l’exterior. Donat que el seient i el firewall són de composites i per tant no es poden foradar per 
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perill de malmetre’ls, es decideix fixar les centraletes mitjanç

disponible és molt reduït i per tant, no hi ha 

és fàcilment desmuntable. 

1.8 Característiques generals del disseny obtingut

A continuació a la taula A.6.2 

Característiques ECU control canvi marxes

5 sortides a 12V i fins a 6W/canal (control vàlvules)

5 entrades amb resistència de 

Alimentació a 12V amb protecció de curtcircuit

Programable mitjançant MPLAB ICD2

Taula A.6.2: Característiques generals de la centraleta del canvi de marxes.

Per últim a la figura A.6.20 es mostra

 

Figura A.6.20: Resultat final del disseny del suport de la centraleta del canvi de marxes.
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perill de malmetre’ls, es decideix fixar les centraletes mitjançant Velcro

disponible és molt reduït i per tant, no hi ha perill que la centraleta perdi fàcilment la fixació, i 

Característiques generals del disseny obtingut 

 es mostren les característiques principals del disseny obtingut:

Característiques ECU control canvi marxes 

Microcontrolador de 8 bits a 40MHz 
sortides a 12V i fins a 6W/canal (control vàlvules) 

Potència màxima global de 18W 
4 entrades analògiques 

6 entrades / sortides digitals 
5 entrades amb resistència de pull-up 

Comunicació CAN BUS 
Alimentació a 12V amb protecció de curtcircuit 

Sortides de 12V i 5V 
Programable mitjançant MPLAB ICD2 

Dimensions: 106 x 97 x 25 mm 
Pes: 300 grams 

: Característiques generals de la centraleta del canvi de marxes.

es mostra el resultat final del disseny obtingut. 

: Resultat final del disseny del suport de la centraleta del canvi de marxes.

Pàg. 29 

Velcro, ja que l’espai 

perdi fàcilment la fixació, i 

 

es mostren les característiques principals del disseny obtingut: 

: Característiques generals de la centraleta del canvi de marxes. 

 

: Resultat final del disseny del suport de la centraleta del canvi de marxes. 
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1.9 Programació de l’ECU del canvi de marxes 

Aquesta secció pretén explicar el programa principal del canvi, les funcions més importants 

que intervenen i les entrades i sortides que prenen part en el programa utilitzat a les 

competicions, sense mostrar el codi complet explícit.  

La unitat, a part de controlar el canvi de marxes, realitza dues funcions més. Per una banda, 

llegir la informació que arriba del sensor de marxa (posteriorment en aquesta secció s’explica 

el seu disseny), calcular la velocitat del vehicle llegint les revolucions del motor des del CAN, i 

enviar tant la marxa com la velocitat del vehicle pel CAN BUS (perquè es puguin llegir des del 

sistema de visualització). Per altra banda, controlar uns leds de revolucions que es troben al 

volant del vehicle, mitjançant dues senyals digitals (es té quatre estats). Aquest leds indiquen a 

l’usuari quin és el moment òptim de pujada i baixada de marxa segons les voltes del motor. El 

disseny dels leds es troba explicat a la secció 7 d’aquest document, on s’explica el sistema de 

visualització de senyals dissenyat. 

Inicialitzacions 

El programa està format principalment per una secció on s’inicialitza el microcontrolador, i un 

bucle infinit de control on s’executa les diferents funcions creades per l’autor. Dins la part 

d’inicialització, primer cal definir els ports del microcontrolador, així com definir els 

paràmetres del CAN BUS i del convertidor analògic-digital (A/D). Per poder definir els ports del 

sistema, primer cal definir quins ports s’utilitzen i la forma com ho realitzem (entrades, 

sortides, digitals, analògiques,...). A continuació s’enumeren els senyals utilitzats, com 

s’utilitzen, a quin port es troben i quina funció tenen al sistema. 

UP/DOWN: Són les entrades més importants del sistema. Provenen de les lleves del volant i 

donen l’ordre a la centraleta de pujar o de baixar marxa. Donat que és un senyal d’alta 

prioritat, s’envien als ports INT0 (RB0) i INT1 (RB1), ports que poden realitzar una interrupció 

per senyals d’entrada tant en flanc de baixada com de pujada. S’han de definir com a digitals i 

d’entrada. Actuen en lògica negativa (si utilitzem a les lleves un interruptor NO). 

V1, V2, V3: Són les sortides principals del sistema, activen les tres vàlvules del canvi. V1 per 

pujar marxa, V2 per baixar marxa i V3 per activar el sistema d’embragatge. Cal definir-les com 

a digitals i de sortida. Funcionen en lògica positiva (els leds de la centraleta funcionen en lògica 

negativa ja que es troben en resistència de pull-up). Es troben als ports RC4, RC5, RC6, 

respectivament. 

TALL_ENCESA: Sortida que activa el tall d’injecció a la centraleta de control del motor. S’utilitza 

tant per baixar com per pujar la marxa, i permet introduir la marxa sense utilitzar el sistema 

d’embragatge.  Es troba al port RC0 i cal definir-lo com a sortida i digital. La centraleta de 

motor necessita 0V en cas de no voler activar el tall i alta impedància o 5V si es vol activar.  

BIT0, BIT1: Sortides que activen els quatre estats dels leds de revolucions que trobem al volant. 

La taula A.6.3 següent mostra la lògica d’aquest senyal. Cal definir els ports RA4 i RA5 com a 

sortides digitals. 
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BIT1BIT0 Estat 

00 Leds blaus, grocs i vermells encesos 

01 Leds blaus i grocs encesos 

10 Leds blaus encesos 

11 Cap led encès 

Taula A.6.3: Lògica dels indicadors leds del volant. 

MARXA: Senyal analògic provinent del sensor de marxa dissenyat per l’autor exposat més 

endavant. Cal definir el port AN0 com a entrada analògica. 

P1,P2: Senyal digital provinent dels botons del volant. P1 junt amb DOWN s’utilitza per poder 

baixar de la marxa primera a neutre. D’aquesta manera no es pot baixar de primera a neutre 

només accionant la lleva de baixada i s’evita d’aquesta forma errors del pilot a mitja cursa. El 

polsador P2 no s’utilitza en aquesta centraleta actualment, en futures edicions es pretén que 

permeti selecciona canvi manual o automàtic en la prova d’acceleració. Aquesta opció no es 

pot implementar actualment per falta de proves amb el vehicle. 

CAN BUS (Tx i Rx): Sortida i entrada respectivament de la comunicació CAN BUS. Cal definir els 

ports com a digitals i sortida i entrada, respectivament. 

Un cop definits els senyals, a continuació s’explica al lector els registres que cal modificar per 

poder utilitzar els diferents ports del microcontrolador. Els microcontroladors PIC tenen tres 

tipus de registres relacionats amb els ports, el TRISx, LATx i PORTx. El TRISx és el tipus de 

registre on definim si els ports són d’entrada (1) o sortida (0). El LATx és el registre on 

s’introdueixen els valors que es desitgen a les sortides corresponents. El PORTx és on es 

llegeixen els valors de les entrades corresponents. Per simplificar l’ús d’aquest registres es 

defineixen unes macros que es troben incloses al codi complet del programa al final d’aquest 

document. 

Pel que fa a la inicialització del CAN BUS, s’utilitza la llibreria “Can18fxx8.h”, disponible de 

forma gratuïta a la web de Microchip. La funció que realitza aquesta acció és la següent: 

CANInitialize(1, 5, 10, 3, 1, CAN_CONFIG_VALID_STD_MSG); 

On es configura el bus amb missatges estàndards i la velocitat del bus a 1000kps modificant els 

valors dels registres SJW, BRP, PHSEG1, PHSEG2, PROPSEG. Es poden obtenir aquest valors 

utilitzant el software Microchip CANBit Timming Calculator
6 introduint la velocitat desitjada del 

bus i la velocitat del microcontrolador. 

Per últim, cal inicialitzar el convertidor A/D, per fer-ho s’utilitza la llibreria del 

microcontrolador, “18f458.h” disponible a la web de Microchip de forma gratuïta. A 

continuació es mostra la funció utilitzada: 

OpenADC(ADC_FOSC_64 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_8ANA_0REF, ADC_CH0 & ADC_CH1 & 

ADC_CH2 & ADC_INT_OFF); 

                                                           
6
 http://intrepidcs.com/support/mbtime.htm 
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La primera macro, ADC_FOSC_64 permet seleccionar el temps de conversió per cada bit del 

AD. El fabricant recomana un temps mínim de 1,6 µs, per tant, com la freqüència d’oscil·lació 

del microcontrolador és de 40Mhz (ja que tenim el PLL activat del microcontrolador), s’utilitza 

la constant de 64 ja que 64/40MHz = 1,6 µs. La macro ADC_RIGHT_JUST, s’utilitza per 

especificar que els 10 bits de conversió es justifiquen a la dreta. Pel que fa a la macro  

ADC_8ANA_REF, s’utilitza per indicar al convertidor del microcontrolador quina tensió de 

referència utilitza per realitzar la conversió, com que al sistema dissenyat no trobem cap tensió 

de referència, s’imposa al microcontrolador que utilitzi l’alimentació del microcontrolador. Cal 

remarcar que el convertidor AD del sistema s’utilitza per mesurar tensions provinents del 

potenciòmetre del sensor de marxes, i que els valors de tensions de cada marxa són molt 

llunyans (de l’ordre de 700 mV), per aquesta raó, el possible soroll provinent de l’alimentació 

del microcontrolador no es crític per l’aplicació. Finalment la resta de macros són per activar 

tres canals del convertidor (el 0, el 1 i el 2) i ADC_INT_OFF indica que s’utilitzen les 

interrupcions del convertidor. La raó per la qual no s’utilitzen les interrupcions del AD recau en 

el fet que el temps aproximat de conversió és de 12,86 µs (per una temperatura de 50ºC i 

impedància de 120 pF i 2,5 kΩ), com que aquest temps és molt petit respecte al temps de 

pujada i baixada de marxa (entrada més prioritària del sistema), es decideix esperar la 

finalització de la conversió amb un bucle infinit de control al codi. 

Codi principal programa 

El programa principal consisteix en un bucle infinit de control que realitza les següents 

funcions: 

While(1){ 

Llegir_RPM(&RPM); 

Llegir_Marxa(&marxa); 

Enviar_Marxa(marxa); 

Enviar_Velocitat(RPM,marxa); 

} 

A la següent figura es pot observar un esquema de blocs del sistema. 
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Figura A.6.21: Estructura programa principal centraleta canvi de marxes. 

Com es pot observar a la figura anterior, s’utilitza les interrupcions del microcontrolador per 

les entrades provinents de les lleves de pujada i baixada de marxa. En un inici el programa 

utilitzava aquesta característica, però degut a les vibracions del vehicle, les lleves de baixada i 

pujada enviaven un senyal oscil·lant, que el petit filtre que el microcontrolador incorpora a les 

entrades d’interrupció no absorbia. Això provocava que en alguns casos s’activessin les 

vàlvules del vehicle sense desitjar-ho. Per solucionar aquest problema s’opta afegir a la 

interrupció un filtre per software (de 50 cops de rellotge) per les dos senyals, i en funció del 

resultat activar o no les vàlvules corresponents. Tot i que no es recomanable realitzar rutines 

d’interrupció massa feixugues (ja que no permet que apareguin les interrupcions de més baixa 

prioritat), com que no trobem altres interrupcions que la interrupció de baixada o de pujada 

de marxa, i no es desitja en cap cas que es superposi una rutina amb l’altre (ja que si estem 

pujant o baixant una marxa no es desitja iniciar una altre rutina d’aquest tipus), es considera 

una bona solució aquest tipus de programació. 
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Funcions creades per l’autor 

Al programa trobem principalment quatre funcions que a continuació s’indica quines accions 

realitzen. 

Llegir_Marxa(&marxa):  Aquesta funció llegeix el senyal analògic del sensor de marxa i retorna 

el valor per la variable marxa. Donat que el sensor és un potenciòmetre lineal entre 0 i 5V, i 

l’angle girat pel tambor desmodròmic és el mateix per totes les marxes, les tensions 

relacionades en cada marxa ho fan de forma lineal. Aquestes es mostren a la taula A.6.5. 

Aquestes tensions es determinen experimentalment, ja que tant la longitud màxima com la 

mínima del cable, no arriba als extrems del potenciòmetre. Aquest fet provoca que els senyals 

provinents del sensor mai puguin prendre valors màxims (5V) o mínims (0V), evitant d’aquesta 

forma lectures errònies si el senyal es queda clavat a una tensió, donant al sistema més 

robustesa. En cas que la lectura sigui de 5 o 0 V, aquesta funció envia un valor de marxa igual a 

6 en cas de tensió 0V i de 7 en cas de tensió de 5V. Aquest valors posteriorment s’envien pel 

CAN BUS com a una lectura errònia.  

Número de marxa Tensió  (V) 

Punt neutre 0 

1 0,5-1,5 

2 1,5-2,5 

3 2,5-3,5 

4 3,5-4,5 

5 4,5-5 
Taula A.6.4: Tensions d’entrada provinents del sensor en funció de la marxa. 

La funció realitza una lectura del convertidor A/D utilitzant la funció següent de la llibreria de 

Microchip: 

LecturaADC= ReadADC(); 

Finalment s’assigna a la variable marxa el seu valor segons la taula anterior. 

Enviar_Marxa(marxa): Aquesta funció envia la marxa obtinguda anteriorment des del sensor 

de marxa i l’envia pel Bus CAN. Com es pot veure al diagrama de blocs del programa principal, 

aquesta només es crida si la marxa del vehicle ha variat respecte a l’estat actual. La raó 

d’aquest fet és evitar que el bus de comunicació es saturi. L’estructura de la funció es pot 

visualitzar al diagrama de blocs de la figura A.6.22: 
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Figura A.6.22:Estructura rutina d'enviament de la marxa pel Bus CAN. 

Primer el programa espera que el bus estigui lliure (o que s’esgoti un temps de 100 cops de 

rellotge, per evitar que es pari la centraleta en cas d’algun error del bus). Un cop que el bus 

està lliure per enviar un missatge, es crida la funció CANSendMessage indicant l’identificador 

del missatge, la mida d’aquest (el nombre de bytes que envia) i una taula de 8 bytes amb el 

missatge (ja que és el màxim que el bus permet enviar per cada missatge). Per últim indiquem 

que el missatge és estàndard. L’identificador escollit per la marxa és el 308 (en hexadecimal), 

ja que és l’identificador de valor més elevat (per tant mínima prioritat) seguit dels missatges de 

la centraleta del motor. A l’ Annex B. Hardware i Software dissenyat pel sistema de 

visualització trobem una secció amb els identificadors de tots els missatges i el seu format. Pel 

que fa al valor de la marxa (de 0 a 5 per tant un byte d’informació), s’envia dues vegades al 

missatge 0 i al 1. S’envia però un missatge de 8 bytes, ja que la centraleta de motor realitza 

aquesta metodologia tot i no utilitzar tots els bytes. 
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Llegir_RPM(&RPM): Aquesta funció llegeix les revolucions del motor provinent de la centraleta 

de motor mitjançant CAN BUS. A la figura A.6.23 es mostra l’estructura de la rutina. 

 

Figura A.6.23: Rutina de recepció de les rpm del motor i càlcul de la velocitat. 

Com es pot observar, primerament es comprova si el perifèric del microcontrolador ha rebut 

un missatge mitjançant la funció CANIsRxReady(). Seguidament es llegeix la informació del 

missatge utilitzant la funció CANReceiveMessage(&identificador, Missatge, &LongMissatge, 

&FlagsMissatge). Si el missatge rebut conté la informació amb l’identificador 301, es 

concatenen els missatges 0 i 1 a la variable RPM, ja que el missatge 0 inclou els 8 bits menys 

significatius mentre que el missatge 1 la resta de bits.  

Enviar_Velocitat(RPM,marxa,&velocitat): Aquesta funció envia per CAN BUS la velocitat del 

vehicle que prèviament calcula, amb la marxa, les revolucions del motor i radi de la roda. Per 

poder realitzar això cal una base de dades amb les relacions de transmissió de les marxes. 

Degut a que les relacions de transmissió del vehicle poden ser variables, ja que el diferencial 

del monoplaça permet modificar les relacions, es defineixen unes constants a l’inici de la 

llibreria amb cada un d’aquest valors, d’aquesta manera, aquest es poden modificar de forma 

senzilla. 

Aquesta és molt semblant a la funció enviar marxa, per tant només s’explica el format del 

missatge i l’identificador d’aquest. Remarcar que com en el cas de la marxa, només s’envia el 

valor de la velocitat del vehicle pel bus de comunicació si aquesta ha variat. 
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L’identificador seleccionat és el següent després de la marxa, el 309 en hexadecimal, per la 

mateixa raó que el cas anterior. Com la velocitat esta compresa entre 0 i 140 Km/h, és 

necessari 8 bits, ja que es desitja una resolució de 1 Km/h, ja que el sistema de visualització no 

té més resolució. Per tant s’envia tota la informació del senyal amb el primer byte (0) del 

missatge.   

Enviar_Indicador_Revolucions(RPM): Funció que envia la informació adient a les sortides BIT0 i 

BIT1 per activar els leds de revolucions en funció del nivell de voltes del motor. Es defineixen 

unes constants R0, R1 i R2 i en funció d’aquestes i les revolucions actuals, s’activen els leds 

corresponents seguint la lògica explicada anteriorment. 

Rutina interrupcions: Rutina que s’activa quan es rep un senyal de pujada o baixada de marxa. 

Rebuda una de les dues, es procedeix a realitzar un filtre per software de 110 cops de rellotge. 

Si aquest filtre es supera, es comprova primerament la marxa actual del vehicle, i en cas de 

que es pugui baixar o pujar marxa, s’inicia la rutina d’aquesta acció. Es pot pujar de marxa 

sempre que la marxa actual sigui inferior a la cinquena (ja que el vehicle no té més marxes), i 

es pot baixar en dos casos, si ens trobem a una marxa superior de la primera, o si ens trobem 

en primera i rebem juntament amb la lleva de baixada la senyal P1. 

A la següent figura es pot visualitzar un diagrama de blocs de les subrutines de pujada i 

baixada de marxa. 
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Figura A.6.24: Subrutines de pujada i baixada de marxa respectivament. 

 

1.10  Disseny auxiliar: Sensor de marxes. 

Donat que el vehicle no disposa de sensor de velocitat del vehicle, cal dissenyar un sistema per 

determinar la velocitat d’aquest. Per poder realitzar-ho és suficient conèixer les revolucions 

del motor, la marxa d’aquest i la seva corresponent relació de transmissió. Com es pot 

presentar que en algun cas alguna marxa no entri, i que per tant, el sistema no sàpiga el valor 

real de la marxa, és necessari introduir un sensor de marxa al vehicle, per fer el sistema més 

robust. Per realitzar aquest sensor s’introdueix un cable d’acer dins del tambor desmodròmic 

que gira solidari a aquest i surt per una unió cargolada no utilitzada del motor. Com es 

comenta en punts anteriors, el tambor desmodròmic és el tercer eix de la caixa de canvis del 

vehicle. Aquest té unes guies per on passen les forquilles que desplacen els selectors de marxa. 

En funció de l’angle girat del tambor, se selecciona una marxa o altre, per tant, com el cable 

d’acer es fixa en aquest i per tant hi gira solidari, a l’entrada del sensor de marxes es té un 
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cable que augmenta o disminueix la seva longitud en funció de la marxa actual del vehicle de 

forma lineal.  

Cal remarcar que tot el disseny mecànic d’aquesta part la realitzen Adrian Fischer, Jordi Rigol  i 

Enric Canal, companys de l’equip, i l’autor només es centra en el disseny electrònic del 

dispositiu. Per tant, el suport del circuit i la implementació del cable d’acer no s’explica en 

aquest document. 

Com es disposa d’un cable d’acer que en funció de la seva longitud es pot determinar la marxa 

del vehicle, es considera una bona solució l’ús d’un potenciòmetre lineal. El disseny a més a 

inclou un filtre analògic de primer ordre (filtre R-C) i un led d’indicació de funcionament. A 

continuació a la figura A.6.25 es mostra l’esquemàtic del circuit dissenyat. 

 

Figura A.6.25: Esquemàtic del sensor de marxa del vehicle. 

S’observa l’esquemàtic l’ús d’un connector subd9, ja que són robustos, resistents a les 

vibracions i un cost relativament baix. Pel que fa al filtre, es considera l’ús d’un filtre RC ja que 

és un filtre senzill i per tant barat, suficient pel disseny ja que hi ha diferències 1V entre els 

diferents valors de marxa. En un filtre d’aquest tipus la freqüència de tall segueix la llei 

següent. 

;
2

1

RC
fc

π
= Substituint els valors dels components (R = 9,9kΩ i C =  1,5 nF), s’obté una 

freqüència de tall de 0,93MHz, freqüència força elevada en comparació amb la que es realitzen 

les lectures del sensor (properes al 500kHz). Com s’observa l’alimentació del circuit és de 5V, 

provinents de l’alimentació de l’ECU de control del canvi marxes, ja que la lectura del A/D es 

pot realitzar per tensions entre 0 i 5V.  

Finalment es realitza el layout del circuit, el resultat es pot observar a la figura A.6.26. 
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Figura A.6.26: Layout del sensor de marxes. 

Com s’observa el disseny es realitza a una cara, per reduir el seu cost de fabricació. Com a la 

ECU del canvi de marxes, s’utilitzen resistències i condensadors amb package 1206, per les 

mateixes raons anteriors. Finalment, el potenciòmetre lineal és de 100 mm ja que el cable 

s’allarga una longitud de 85 mm.  

El suport mecànic del sensor de canvi de marxes es realitza com en anteriors casos mitjançant 

la fabricació en rapid prototyping ja que el patrocinador principal de l’equip ho fabrica de 

forma gratuïta. En aquest projecte no es detalla el seu disseny ja que aquest el realitza un altre 

membre de l’equip, Adrian Fischer amb el suport dels companys Jordi Rigol i Enric Canal.  

 


