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RESUM 
 

Aquest document descriu les etapes realitzades en el disseny, execució i posada a punt del 

sistema de visualització inclòs en el prototip CAT03 al llarg de les temporades 2010 i 2011. 

El document inclou primerament una descripció dels components que formen el sistema: el 

microcontrolador, el circuit de control i la pantalla LCD. Seguidament s’explica el disseny de 

circuit dissenyat per a la comunicació amb la centraleta de motor mitjançant Bus CAN, el 

suport dissenyat per ubicar la pantalla al volant del vehicle així com la connexió realitzada i 

finalment la programació del dispositiu, amb explicacions detallades de les llibreries 

utilitzades, les modificacions realitzades a aquestes i la creació de noves. 

A més a més, el document inclou anteriors dissenys de les diverses parts del sistema, 

necessaris per assolir el sistema actual i argumentant les modificacions realitzades per tal de 

millorar-lo. 
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B.3. Disseny d’un dispositiu de visualització 

3.1. Introducció i objectius  

En aquesta secció es pretén mostra tot el disseny tant de hardware com de software realitzat 

al dispositiu de visualització que incorpora el CAT03. L’objectiu principal d’aquest disseny és 

crear un sistema flexible, de funcionament senzill i intuïtiu que permeti a l’usuari visualitzar 

tots els senyals disponibles dins del vehicle, així com la forma com realitzar-ho. Arribats en 

aquest punt, cal definir clarament els objectius d’aquest disseny, per d’aquesta forma, 

aconseguir la solució més òptima. A continuació es mostra una llista dels principals objectius 

del projecte. 

-Visualització dels senyals disponibles a la centraleta del motor. 

-Programable: El usuari ha de poder decidir quins senyals desitja veure i la forma com realitzar-

ho. 

-Utilització senzilla i ràpida. 

-Possibilitat d’emmagatzemar les dades rebudes. 

-Comunicació exterior amb la centraleta del motor. 

3.2. Solució proposada: AC164127-3 

Un cop definits i estudiats els objectius del projecte, es considera que la solució més adequada 

al problema és la incorporació d’una pantalla al vehicle. Tot i que es podria incorporar altres 

indicadors al sistema (com dispositius analògics o digitals mitjançant indicadors numèrics), 

aquest serien poc flexibles i per tant no complirien un dels objectius.  

Arribat en aquest punt, es cerquen els possibles fabricants que podrien complir les 

especificacions. L’opció que es considera adequada per l’aplicació és un sistema de 

desenvolupament de l’empresa Microchip, la Graphics PICtail Plus Daughter Board with 3.2 

Display Kit  (AC164127-3). Un sistema de desenvolupament és un dispositiu comercial que 

inclou tot el hardware per poder realitzar la tasca que li correspon, en aquest cas el control 

d’un sistema de visualització tàctil. D’aquesta forma, l’autor pot programar el sistema sense 

preocupar-se de possibles errors d’hardware d’un sistema tan complex i aconseguir uns 

resultats força satisfactoris. Naturalment aquest sistema també té algun desavantatge, ja que 

degut a que el hardware és realitzat de forma comercial, aquest no és tant flexible com es 

desitjaria, provocant en aquest cas que no disposi de comunicació externa (com podria ser Bus 

CAN o LIN). Per aquesta raó, a més a més de la programació del sistema, també cal realitzar un 

disseny d’adequació del sistema pel vehicle, tant per la comunicació externa com la seva 

implementació mecànica dins el vehicle. Un altre dels avantatges d’aquest dispositiu és que té 

un cost relativament petit (160€ aproximadament), que fa que sigui molt competitiu. 
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El AC164127-3 està format per una pantalla tàctil de 3,2” i el seu corresponent controlador. A 

continuació a la taula B.3.1 es mostren les característiques principals del dispositiu. 

Característiques principals AC164127-3 

Pantalla QVGA de 3,2” resolució 320x240 TFT LCD  
Tàctil resistiva de quatre canals 

Controlador de pantalla Solomon Systech SSD1926 
Entrada targeta SD/MMC connectada al SDD1926 

Memòria addicional Flash de 16Mbytes (2Mx8)  
Connector compatible amb diferents pantalles 
Connexió PIC32 Starter Kit per la programació 

Taula B.3.1: Característiques principals Graphics PICtail Plus Daughter Board with 3.2” Display Kit. 

A continuació a la figura B.3.1 es pot visualitzar el dispositiu seleccionat. 

 

Figura B.3.1: Graphics PICtail Plus Daughter Board with 3.2” Display Kit. 

Als següents apartats del document s’expliquen els diferents components del sistema. 

3.2.1. Descripció AC164127-4: LCD TFT 3,2” i sistema tàctil” 

En aquesta secció es pretén donar una breu explicació de la pantalla seleccionada així com la 

comunicació pel seu control. 

El dispositiu seleccionat és el AC164127-4, que inclou una pantalla LCD de 3,2” QVGA amb 

resolució de 320x240 píxels amb interfície RGB amb 18 bits paral·lels, així com el sistema tàctil 

resistiu de quatre canals. Tot i que el lector podria pensar que una pantalla de 3,2” és d’una 

dimensió molt limitada per visualitzar els senyals del vehicle, el fet de que la pantalla sigui 

tàctil dona al sistema una flexibilitat que permet seleccionar en qualsevol moment el que es 

vol visualitzar, i per tant, la secció del sistema de visualització ja no és tan crítica. A la figura 

B.3.2 es pot visualitzar una imatge de la pantalla seleccionada. 
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Figura B.3.2: Pantalla TFT LCD del dispositiu de visualització en funcionament. 

Com s’observa a la figura anterior, el dispositiu inclou en una PCB la unió de la pantalla amb el 

sistema tàctil, així com el seu condicionament i la seva corresponent connexió per la placa de 

control. 

Pel que fa al sistema tàctil, donat que és un sistema resistiu, aquest presenta un cost baix i de 

precisió adequada per l’aplicació, però no permet tenir informació multipunt, és a dir, només 

pot determinar una posició dins la secció de visualització per a cada instant. A continuació a la 

figura B.3.3 es mostra el seu corresponent esquemàtic. 

 

Figura B.3.3: Esquemàtic sistema tàctil resistiu de quatre canals. 

Com s’observa a la figura trobem quatre senyals per determinar la posició (X+,X-,Y+,Y-), 

aquests són senyals analògics que segons la posició on pressionem la pantalla, la resistència 

entre elles varia i per tant tindrem tensions diferents. Coneixent les tensions als extrems de la 

pantalla (a l’hora de calibrar-la), podem extrapolar linealment la posició. Com s’observa 

l’alimentació del sistema tàctil és de 3,3V ja que el microcontrolador del PIC32 Starter Kit 

treballa amb aquesta tensió i per tant el seu convertidor A/D necessita senyals dins d’aquest 

rang.  

La il·luminació de la LCD TFT es realitza mitjançant cinc leds blancs que es troben a la part 

inferior. A la figura B.3.4 es pot visualitzar la posició d’aquest.  
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Figura B.3.4: Posició dels leds il·luminació pantalla LCD. 

Per poder activar aquest leds, el circuit inclou un driver de corrent, el LT1937ESS. La sortida del 

driver és utilitzat per les entrades LED-A i LED-K que reben una intensitat constant per poder 

il·luminar els cinc leds de la pantalla. A la figura B.3.5 es pot observar l’esquemàtic d’aquest 

component. 

 

Figura B.3.5: Esquemàtic driver de corrent per il·luminació leds LCD TFT 

On els valors de la resta de components són els recomanats pel fabricant. Per a més 

informació es pot consultar l’Annex D. Datasheets i manuals comercials tant del driver de 

corrent com el de la pantalla. 
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Finalment, pel que fa a la connexió externa pel control del dispositiu, a continuació a la figura 

B.3.6 es mostra l’esquemàtic d’aquest. 

 

 

 

Com s’observa, trobem un total de 32 pins digitals i tres 

alimentacions, de 9V, de 5V i finament de 3,3V. Cal remarcar 

però que l’alimentació de 9V no s’utilitza dins del dispositiu 

(l’esquemàtic complet es troba a l’Annex D. Datasheets i 

manuals comercials), aquest fet és important per a la futura 

connexió de la pantalla LCD i el seu controlador, ja que 

s’utilitza un altre connector de 36 pins, per a d’aquesta 

manera, minimitzar el número de cables de la connexió i per 

tant, les seves problemàtiques de soroll i de vibracions. El 

disseny complet d’aquesta connexió s’explica posteriorment 

en aquest document.    

 

 

 

 

3.2.2. Descripció controlador de pantalla: AC164127-5 

En aquest apartat es fa una descripció de les característiques principals del circuit de control 

de la pantalla LCD TFT. El component més destacat d’aquest és el controlador de pantalla 

Solomon Systech SSD1926, a continuació a la taula B.3.2 es pot observar les seves principals 

característiques. 

Característiques Salomon Systech SSD1926 

Descodificador JPEG d’alta velocitat fins resolucions de 1280x1024 

Gràfics 2D (rectes, rectangles, el·lipses, rotacions imatges de 90º) 

Definició de colors de 1,2,4,8,16 o 32 bits (capacitat de canal alpha) 

Interfície 18bits HR-TFT 

Lectura i Escriptura LCD de fins a 2GBytes 

256K bytes SRAM 

Taula B.3.2: Característiques Salomon Systech SSD1926. 

Com es pot observar a la taula anterior, el dispositiu té la capacitat de descodificar imatges 

JPEG a una velocitat molt elevada, aquest fet i sumat a que té una capacitat de SRAM força 

important, fa que la interfície gràfica del sistema es realitzi mitjançant la superposició 

d’imatges, ja que d’aquesta manera, s’aconsegueixin uns resultats visuals força espectaculars i 

Figura B.3.6: Esquemàtic connector del 
dispositiu AC164127-4. 
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amb una velocitat de refresc de pantalla adequada, fet que seria molt difícil d’aconseguir 

mitjançant la creació d’una llibreria gràfica o utilitzant la llibreria de Microchip (l’aspecte visual 

de la llibreria és molt pobre i lluny de l’aconseguit mitjançant la superposició d’imatges). Per 

últim un altre característica a destacar és la capacitat del dispositiu de poder treballar amb una 

targeta SD. Aquest fet permet emmagatzemar un gran nombre d’imatges a la targeta de 

memòria, que el controlador les llegeix i codifica per poder realitzar la interfície gràfica. A més 

a més, com el dispositiu pot escriure i llegir arxius de text a la targeta, aquesta característica 

s’utilitza per realitzar l’adquisició de dades del sistema, així com el sistema d’arxius per 

emmagatzemar configuracions.  

Un controlador per si sol no pot realitzar el sistema de visualització desitjat, necessita un 

microcontrolador que doni les ordres a realitzar en cada instant. Per aquesta raó, la placa de 

control té dues connexions exteriors, una pel sistema de desenvolupament Explorer 16 i l’altra 

pel PIC32 Starter Kit. En el punt següent s’explica les raons de l’elecció PIC32 Starter Kit.  

Pel que fa la resta de característiques del sistema de control, destacar que incorpora una 

memòria addicional (a part de la ranura per una targeta SD) una memòria Flash de 2Mx8bits, 

però que no s’utilitza en aquest projecte perquè la capacitat de la memòria SD ja és més que 

suficient.   

3.2.3. Descripció del microcontrolador: PIC32 Starter Kit 

Com s’esmenta anteriorment, el sistema de control permet l’ús de dos microcontroladors, per 

una banda el sistema de desenvolupament Explorer 16 i per l’altre, el PIC32 StarterKit. L’elecció 

del segon és principalment per dues raons, primer perquè el microcontrolador és més potent 

(l’últim té un processador de 32 bits mentre que l’altre un de 16 de sèrie, tot i que es pot 

canviar), i segon perquè el sistema és molt més compacte. Tot i que les dues afirmacions 

anteriors poden semblar contradictòries, aquest fet és degut a que Explorer 16 inclou molts 

components addicionals a més del microcontrolador, com una pantalla LCD alfanumèrica de 

dues línies, connectors externs,... fet del tot innecessari per a l’aplicació desitjada. A més a més 

un dels grans avantatges del sistema de desenvolupament PIC32 Starter Kit és que la secció 

ocupada per aquest no augmenta el total del sistema de control, ja que la connexió d’aquest 

es troba dins del sistema de control i no de forma externa. A continuació a la figura B.3.7 es 

pot visualitzar l’aspecte del PIC32 Starter Kit. 

 

Figura B.3.7: Aspecte del sistema de desenvolupament PIC32 Starter Kit. 
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Com es pot observar a la figura anterior aquest presenta una connexió USB. Aquesta s’utilitza 

per a la programació del dispositiu, de forma directa connectant a l’ordinador, ja que el 

programador es troba inclòs dins del circuit imprès.  

Pel que fa al microcontrolador que incorpora el sistema és el PIC32MX360F512L, les seves 

principals característiques es poden visualitzar a la taula B.3.3. 

Característiques PIC32MX360F512L 

Màxima velocitat 80 MHz 
Memòria de programa 512 
Memòria Ram 32 
Canals SPI 2 
Canals I2C 2 
Canals A/D 16 
Pins Entrada/Sortida 85 
Oscil·lador intern 8MHz, 32KHz 
Alimentació 3,3V 

Taula B.3.3: Característiques principals PIC32MX360F512L. 

Per últim, el sistema inclou tres leds de visualització, tres polsadors de control i un rellotge de 

cristall de quars de 8MHz. Mitjançant la programació de la PLL inclosa al microcontrolador es 

pot arribar a la màxima velocitat del microcontrolador de 80MHz. 

  

3.3. Sistema de comunicació: Bus CAN 

Com s’esmenta anteriorment, el sistema de desenvolupament no té cap tipus de comunicació 

amb l’exterior (exceptuant el sistema tàctil), aquest fet obliga a dissenyar un sistema que 

permeti comunicar el sistema de visualització amb la centraleta del motor. Donat que la 

centraleta de control del motor té comunicació per Bus CAN, es decideix dissenyar una 

electrònica que permeti utilitzar aquest bus de comunicació al sistema de visualització. A 

continuació es detalla tot el disseny de hardware realitzat. 

3.3.1. Esquemàtic 

 Per poder donar al sistema de visualització la capacitat d’ús del Bus CAN, és necessari el 

disseny d’una PCB que es comuniqui directament amb el microcontrolador. Donat que ni el 

AC164127-5 ni el PIC32 Starter Kit tenen entrades ni sortides, es considera com a millor solució 

soldar directament les connexions a les vies de la PCB del PIC32 Starter Kit. Per tant, cal 

estudiar l’esquemàtic del AC164127-5 i veure quins ports no s’utilitzen del PIC32. Analitzant els 

seus corresponents esquemàtics, s’observa que un dels canals SPI del microcontrolador no és 

utilitzat pel control del sistema de visualització, concretament el canal 1. A l’Annex D. 

Datasheets i manuals comercials es poden consultar els respectius infosheets.  

Com el microcontrolador té disponible un canal SPI, es decideix utilitzar un convertidor SPI-

CAN, el MCP2515 de Microchip. Les seves principals característiques es mostren a la taula 

B.3.4. 
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Característiques MCP2515 

Versió CAN 2.0b 
Buffers Tx 3 
Buffers Rx 2 
Masqueres 2 
Sortida d’interrupció 1 
Filtres 6 
Alimentació 2,7-5.5V 

Taula B.3.4: Característiques principals MCP2515. 

Finalment, el sistema necessita un CAN transceiver, per poder obtenir els senyals CANL i CANH 

per ser enviades pel bus, el dispositiu utilitzat és el SN65HVD230D de Texas Intruments. Aquest 

treballa amb tensions de 3,3V. Cal remarcar que el Bus CAN és un bus diferencial i per tant 

CANL i CANH són senyals entre 1,5V i 3,5V (són invertides i superposant-les s’obté un senyal de 

5V) i per tant el dispositiu pot generar el senyal. 

Explicats els principals components del sistema, es pot presentar a la figura B.3.8 l’esquemàtic 

obtingut. 

 

Figura B.3.8: Esquemàtic hardware Bus CAN sistema visualització. 

Com es pot observar a la figura anterior, a part dels dos components ja esmentats, trobem una 

resistència acabadora amb el seu corresponent jumper (per reduir el soroll del bus), un cristall 

de quars de 20MHz (la màxima velocitat de treball del MCP2515), uns leds indicadors pels 

senyals de transmetre, rebre i interrupció i finalment els condensadors ceràmics de 0,1µF per 

absorbir possibles pics de tensió a les alimentacions dels dos xips.  

Pel que fa a les connexions, s’utilitza un subd9 amb la configuració estàndard de CAN (CANL al 

pin 2 i CANH al pin 7), i un connector de cable pla per a les entrades del microcontrolador, on 

posteriorment es solden els cables provinents de les vies del PIC32.  
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Cal remarcar que degut a que el sistema de visualització no envia cap tipus de missatge pel 

sistema CAN, els TXnRTS del MCP2515 no s’utilitzen (aquests pins permeten seleccionar quin 

missatge s’envia dels disponibles al buffer). Pel que fa als pins RXnBF, aquests s’utilitzen per 

determinar si els missatges que es troben al buffer d’entrada són vàlids (útils en cas d’utilitzar 

interrupcions). Com la freqüència d’enviament de missatges de la centraleta de motor no és 

molt elevada, i per tant no s’aturen el buffer, no es considera l’ús d’interrupcions. Per tant, el 

MCP2515 té com entrades les provinents del microcontrolador el rellotge (SK), el chip select 

(CS) i l’entrada (SI) del SPI (ja que actua d’esclau), així com el Rx del CAN. Pel que fa a les 

sortides, trobem les Tx del CAN i sortida del SPI (SO). 

Per últim, remarcar que el valor de les resistències dels leds és de 470Ω per tenir una 

il·luminació suficient (7 mA), de 10kΩ en el pin d’interrupció i reset per disminuir el consum i 

finalment el valor de la resistència acabadora de 120Ω ja que és un valor estàndard.  

3.3.2. Circuit imprès 

En aquesta secció es mostra el disseny realitzat en circuit imprès. Com en la PCB del control del 

canvi de marxes pneumàtic, els components seleccionats són amb encapsulat SMD, ja que 

d’aquesta forma, els components són més resistents a les vibracions i a més a més, ocupen 

una secció molt inferior. Pel que fa al encapsulat dels xips, són del tipus SOIC, mentre que el 

encapsulat de les resistències i condensadors ceràmics és del tipus 1206, ja que són les mides 

de dimensions més reduïdes i fàcilment soldables manualment. A continuació a la figura B.3.9 

es pot visualitzar el posicionament dels components esmentats anteriorment. 

 

Figura B.3.9: Distribució dels components en la comunicació CAN del sistema de visualització. 

Com s’observa a la figura anterior, el connector de CAN es troba a la part superior  esquerra, i 

els pinheads de connexió amb el microcontrolador a la part superior dreta. Aquesta distribució 

és deguda a que a la caixa que conté tota l’electrònica de control, el hardware de CAN es situa 

a la part dreta del controlador, i d’aquesta manera el connector de CAN es troba a la part 

externa de la caixa per facilitar la seva connexió. Els cables de connexió, amb aquesta 

disposició, han de creuar tot el hardware de CAN, aquest fet s’utilitza per poder fixar els cables 

a la PCB i d’aquesta forma fer més robust el sistema amb les vibracions. 
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Finalment es realitza l’ autoroute de la PCB. El resultat es pot visualitzar a la figura B.3.10. 

 

Figura B.3.10: Layout del hardware de CAN del sistema de visualització. 

Com s’observa el circuit imprès té una densitat de pistes baixa. Això és degut a que la mida de 

la PCB no és crítica com s’observa posteriorment en el disseny del suport de la ECU, i per tant, 

s’intenta reduir el nombre de vies ja que se solden manualment  i d’aquesta forma, es facilita 

el procés. Pel que fa a les característiques de les pistes, es realitzen totes d’ un gruix de 0,5 mm 

i una distància entre pistes de 0,4 mm. Per últim,  el diàmetre de vies és de 0,61 mm. En 

aquest cas no es diferencien les mides de pista ja que totes són d’un gruix considerable. 

3.3.3. Característiques protocol Bus CAN centraleta motor. 
 

En aquest punt es presenten les principals característiques del protocol de comunicació 

utilitzat per la centraleta del motor. 

El Bus CAN de la centraleta utilitza el protocol 2.0 i té una velocitat de 1Mbps. Els missatges 

poden ser standard (identificador de longitud de 11 bits) o extended message (longitud de 29 

bits) i la seva programació es realitza amb el software de la centraleta. Ja que la quantitat de 

missatges del bus es molt reduïda, es decideix utilitzar el format estàndard ja que d’aquesta 

forma es redueix el temps de lectura i d’enviament. Pel que fa al format dels missatges 

segueixen la directiva de Intel. A continuació a la taula següent es mostren els missatges 

disponibles al bus que s’utilitzen al sistema de visualització. Si es desitja més informació de la 

resta de missatges de la centraleta, es pot consultar datasheet de la centraleta de motor inclòs 

a l’ Annex D. Datasheets i manuals comercials. 
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Identificador 
estàndard 

Bytes de 
dades 

Variable Unitat 

0x301 0-1 RPM 1/sec 
0x301 4-5 Lambda Lambda*1000 
0x302 0-1 Posició accelerador Graus*10 
0x303 4-5 Pressió admissió hPa 

0x304 0-1 Temperatura motor ºC*10 

0x304 2-3 Temperatura admissió ºC*10 

0x305 0-1 Nivell bateria V*1000 

0x308 0 Marxa - 

0x309 0 Velocitat lineal Km/h 
Taula B.3.5: Característiques missatges del Bus CAN. 

 

3.4. Connexió de la placa control amb la pantalla LCD 

Un cop es té tot el hardware del sistema preparat per funcionar, es planteja la seva ubicació al 

vehicle. Apareixen dues possible solucions, una ubicar tot el sistema al dash o panell de 

control, i l’altre ubicar-lo dins del volant. La primera opció és de realització molt més senzilla 

però afegeix el problema de la baixa visibilitat del dispositiu i per aquesta raó es descarta. Per 

aquesta raó, es decideix ubicar el sistema de visualització al volant del vehicle.    

Arribats en aquest punt, cal realitzar un estudi de com ubicar el sistema al volant. Donat que el 

volant és de dimensions reduïdes (és un volant de kart), no és possible ubicar al volant la 

pantalla i el sistema de control per la gran secció que ocupen. Per tant, cal realitzar una 

connexió entre el sistema de control i la pantalla LCD, que sigui robust i resistent a les 

vibracions i al soroll electromagnètic. Per poder decidir quin tipus de connexió es realitza, es 

necessari primer analitzar els esquemàtics tant del sistema de control com de la pantalla LCD 

per veure quantes connexions són necessàries. Observant els dos esquemàtics (disponibles als 

corresponents infosheets que es troben a l’Annex D), es pot comprovar que el sistema de 

control utilitza molts més pins que la pantalla LCD. Això és degut a que el dispositiu pot 

controlar diferents tipus de pantalles LCD, i per poder fer el sistema tan flexible és necessari un 

número més elevat de pins. Com en el nostre cas la pantalla LCD és la exposada anteriorment i 

no es desitja utilitzar cap altre dispositiu, l’autor es centra amb l’esquemàtic de la pantalla TFT 

presentada anteriorment. A continuació a la figura B.3.11 es mostra l’esquemàtic del 

connector. 
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Figura B.3.11: Esquemàtic connector pantalla. 

Com s’observa es necessari un total de 36 pins (si només s’utilitza un terra comú per tots). Per 

evitar possibles problemes de soroll, es considera adequat enviar les alimentacions per 

parelles (positiu i negatiu) tot i que augmenta el número de pins fins a 38. Aquest fet però es 

pot millorar observant més detingudament l’esquemàtic, on es comprova que l’alimentació de 

9V no s’utilitza. Per tant, finalment es necessari un total de 36 pins, quatre dels quals són 

d’alimentació, de 5 i 3,3 V. 

Un cop definits el nombre de pins necessaris per a la visualització de la pantalla LCD TFT, cal 

decidir el tipus de connexió. Com el nombre de pins és molt elevat, es pot descartar l’ús d’una 

pinya de contactes com els vehicles de competició. Per tant, cal utilitzar connexió per cable a 

poder ser del tipus telefònic per ajudar a evitar esforços del cable. Avaluant les opcions de 

mercat, no hi ha disponibles cables del tipus telefònic amb un nombre tan elevat de pins, és 

per això que és necessari disposar d’un cable de la mínima secció possible, robust, resistent a 

tensions mecàniques i protegit d’interferències electromagnètiques. Com realitzar un cable 

d’aquestes característiques de forma manual és complicat i sobretot és difícil d’obtenir una 

resistència mecànica suficient, s’explora el mercat per buscar un de comercial.  

Per poder seleccionar el tipus de cable, primer cal escollir el tipus de connector, aquest com en 

el cas anterior, ha de ser robust i resistent a les vibracions, per la qual cosa, és necessari un 

connector que subjecti el cable ja sigui de forma cargolada o giratòria. Analitzant el mercat, 

per aquest nombre tant elevat de pins trobem tres tipus de connectors, els subd36, els MDR36 

(Mini D Ribbon) i per últim els circulars. Els primers es descarten directament per la gran secció 

ocupada per aquest número de pins, i per tant, cal escollir entre els circulars i el MDR36. 

Observant el mercat s’observa que el cost dels connectors circulars es molt superior al MDR36, 
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a més que es molt difícil de trobar cables ja assemblats amb el connector. Per tant, tot i que la 

secció ocupada pel connector és significadament superior (però suficient per la seva 

utilització), el fet de disminuir considerablement el cost provoca aquesta elecció.  

Finalment, el cable escollit és el 14T36-SZ6B-100-0HC de la companyia 3M, les seves principals 

característiques es troben a la taula B.3.6. 

Característiques principals cable assemblat 3M 14T36-SZ6B-100-0HC 

1 metre de longitud 
Diàmetre 28AGW (per cada pin) 

10 parelles de pins trenats i apantallats 
Pantalla externa aïllada de les pantalles internes 

6 posicions amb apantallament individual 
Taula B.3.6: Característiques principals cable assemblat 3M 14T36-SZ6B-100-0HC. 

Per a més informació es pot consultar el datasheet inclòs a l’Annex D. Analitzant 

detalladament el datasheet del cable assemblat anterior, s’observa que no tots els pins es 

troben disponibles (8 en concret), aquest fet provoca que en realitat en el connector es té un 

total de 28 pins. Aquest fet junt amb els problemes de soroll ocasionats per les alimentacions 

del dispositiu (fet explicat al apartat antecedents), provoca que es consideri l’ús de dos cables, 

un MDR36 i un cable VGA convencional (connexió subd-15), enviant els senyals dèbils pel 

cablejat MDR36 ja que la majoria d’ells es troben apantallats per parelles, i els senyals més 

robustos pel cablejat VGA. 

Un cop escollit el cablejat ha utilitzar, cal dissenyar la connexió entre el sistema de control 

cable, i pantalla cable. Per realitzar-ho es decideix dissenyar dos circuits impresos que uneixin 

les dues connexions corresponents, a continuació s’expliquen cada un d’aquests dissenys. 

3.4.1. Connexió cable amb el sistema de control 

En aquesta connexió, la mida del circuit imprès no és tan crític com en el cas de la connexió del 

cable amb la pantalla LCD TFT. Com es pot observar al infosheet de l’Annex D, la placa de 

control del sistema de visualització utilitza una connexió placa a placa de l’empresa FCI, 

aquesta connexió per la banda de la pantalla LCD es realitza mitjançant un layout concret al 

circuit imprès. Per últim, cal afegir els connectors per la connexió per cable comentats 

anteriorment, un MDR36 mascle i un subd-15 femella. 

Un cop definits els components, s’estudien els senyals que s’envien per cada tipus de 

connexió, els que es consideren dèbils s’envien per la connexió MDR-36, els més robustos per 

la connexió subd-15. Per poder realitzar un bon connexionat es necessari conèixer quina funció 

realitza cadascun dels senyals que s’envien així com la freqüència que s’envien. Estudiant els 

datasheets del controlador de pantalla així com el de la TFT inclosos a l’Annex D .Datasheets i 

manuals comercials, s’obté la taula següent: 
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Senyal Nom TFT Funció Tipus 

LCD_RESET RESET  Senyal robust. 
LCD_FRAME  Sincronització vertical Senyal feble. Alta freqüència. 

Gran emissor de soroll. 
LCD_LINE  Sincronització horitzontal Senyal feble. Alta freqüència. 

Gran emissor de soroll. 
LCD_SHIFT DOT_CLK Rellotge extern necessari pel 

funcionament 
Senyal feble. Alta freqüència. 

Gran emissor de soroll. 
LCD_DEN DEN Display enabled. Lògica negativa Senyal robust. 

LCD_DATA0 R5 Bit 5 del color vermell Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA1 R4 Bit 4 del color vermell Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA2 R3 Bit 3 del color vermell Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA3 G5 Bit 5 del color verd Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA4 G4 Bit 4 del color verd Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA5 G3 Bit 3 del color verd Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA6 B5 Bit 5 del color blau Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA7 B4 Bit 4 del color blau Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA8 B3 Bit 3 del color blau Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA9 R2 Bit 2 del color vermell Senyal feble. Alta freqüència. 

LCD_DATA10 R1 Bit 1 del color vermell Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA11 R0 Bit 0 del color vermell Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA12 G2 Bit 2 del color verd Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA13 G1 Bit 1 del color verd Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA14 G0 Bit 0 del color verd Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA15 B2 Bit 2 del color blau Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA16 B1 Bit 1 del color blau Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_DATA17 B0 Bit 0 del color blau Senyal feble. Alta freqüència. 

LCD_DC GPIO3 Data or comand Senyal robust. 
LCD_MOSI GPIO2 Entrada comunicació sèrie Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_SCK GPIO1 Rellotge comunicació sèrie Senyal feble. Alta freqüència. 
LCD_CS GPIO0 Chip Select comunicació sèrie Senyal robust. 

Taula B.3.7: Característiques i funcións senyals LCD. 

Analitzant els senyals detingudament, es conclou que els anomenats LCD_DATAx són febles i 

de freqüència força elevada, aquest fet provoca que s’enviïn als ports amb apantallament per 

parelles (per d’aquesta forma no provoquin soroll a la resta). Pel que fa als senyals LCD_LINE, 

LCD_SHIFT, LCD_FRAME i LCD_SCK, es comprova experimentalment en dissenys anteriors que 

són uns grans emissors de soroll (sobretot LCD_LINE), aquest fet provoca que s’enviïn pels 

ports amb apantallament individual (pins Wx del cablejat MDR36). Finalment per concloure el 

connexionat dèbil, s’assignen els terres als pins 6 i 31 (pins connectats als apantallaments 

interns) i els senyals LCD_CS i LCD_RESET, a dos pins amb apantallament en parelles tot i que 

són robustos i poc generadors de soroll. Pel que fa al connexionat de senyal robust, s’envien 

les alimentacions (tant positius com negatius), el senyal BKLHT_PWM (senyal que activa els 

leds d’il·luminació de la pantalla LCD), i els senyals analògics tàctils. Per tal d’evitar sorolls de 

l’alimentació als senyals analògics aquests s’allunyen el màxim possible dels d’alimentació.  
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A la figura B.3.12 es pot observar l’esquemàtic del connexionat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim a la figura B.3.13 es mostra el layout de la PCB. 

 

Figura B.3.13: Layout de connexió cable amb el sistema de control. 

Pel que fa a les característiques d’aquesta PCB remarcar que la mida de pista és de 0,35 mm i 

la distància entre pistes és de 0,21 mm (mida mínima permesa pel procés de fabricació). El 

diàmetre de via s’escull a 0,6 mm. Aquesta 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. 

Figura B.3.12: Esquemàtic de connexió cable amb el sistema de control. 
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3.4.2. Connexió cable amb la pantalla LCD 

En aquesta secció es parla del disseny entre la pantalla LCD TFT amb el cable exposat 

anteriorment. En aquest disseny però interaccionen altres elements del vehicle de forma molt 

significativa, com són el volant i la comoditat de conducció d’aquest. Per tant, abans de poder 

dissenyar aquest circuit imprès és necessari realitzar un estudi de com posicionar la pantalla 

LCD al volant i com es subjectarà, i un cop definits aquestes característiques, es pot conèixer 

les limitacions de secció de la PCB de connexió.  

Per poder fixar la pantalla al volant, es decideix realitzar un suport de poliamida mitjançant el 

procés de fabricació rapid prototyping, ja que és un procés molt flexible, que permet realitzar 

geometries molt complexes amb un cost relativament baix. A més a més, un dels principals 

patrocinadors de l’equip, La fundació CIM, realitzava aquesta fabricació de forma gratuïta. El 

disseny consisteix en realitzar un suport que s’uneix al volant de forma cargolada i sobre 

d’aquest es cargola tant la pantalla com els indicadors de revolucions (disseny exposat 

posteriorment). Tant la pantalla LCD com els indicadors de revolucions es cobreixen amb una 

planxa de fibra de carboni de 0,3 mm de gruix. Es pot trobar informació més detallada 

d’aquest disseny a l’apartat 3.5 d’aquest document. 

Un cop definit el suport i per tant, la posició de la pantalla LCD, es pot iniciar el disseny del 

circuit imprès d’unió de la pantalla amb el cable assemblat anterior. Les limitacions d’espai es 

poden definir amb un cub de secció de 70 x 51 mm i una altura màxima de 25 mm (sense 

incloure el connector del cable assemblat). A la figura B.3.14 es pot visualitzar un CAD del 

suport de pantalla realitzat i l’espai disponible pel circuit imprès de connexió. 

 

Figura B.3.14: Vistes del CAD del suport de la pantalla. 

Per tant, com s’observa a la figura anterior, l’espai disponible és força llarg però estret, és 

necessari doncs una connexió del tipus perpendicular a la pantalla TFT LCD i una altra connexió 

perpendicular per la connexió del cable assemblat. El connector de la PCB de la pantalla és del 

tipus PCB-PCB, on la part de la pantalla és una connexió realitzada directament amb les pistes 

del circuit, i la placa de control utilitza un connector de l’empresa FCI  del tipus paral·lel, 

connector que no compleix les necessitats explicades anteriorment. Cercant el mercat es troba 

un connector de l’empresa FCI que compleix les especificacions, el 10018783-11111TLF, de 
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cost molt baix i del tipus perpendicular through hole. A l’annex D es pot consultar el datasheet 

complet del connector. Pel que fa a la connexió del cable assemblat, s’utilitza el connector de 

la companyia 3M, el 10236-6212PC també del tipus perpendicular through hole i un connector 

subd-15 femella horitzontal convencional.  

Pel que fa a l’esquemàtic realitzat és idèntic a l’explica’t al punt 3.4.1. A la figura B.3.15 es pot 

observar el layout obtingut. 

 

Figura B.3.15: Layout de la connexió cable pantalla. 

Com en la placa de connexió cable control, s’utilitzen les mateixes regles de disseny amb 0,35 

mm de gruix de pista i distància entre elles de 0,21mm. El diàmetre de via s’escull a 0,6 mm. 

Pel que fa a la realització de les pistes, com en el cas anterior, es realitza primerament de 

forma automàtica amb els algoritmes del programari, i seguidament, de forma manual per 

augmentar la distància entre pistes en punts crítics, i reduir el nombre de vies per tal 

d’aconseguir un circuit més fàcil de fabricar i soldar. 

3.4.3. Antecedents 
Per poder aconseguir el resultat anterior, primerament es va realitzar un altre tipus de 

connexió. En aquest es van cometre alguns errors que en aquesta secció es presenten i es 

justifiquen les millores realitzades. 

Un dels objectius principals del anterior disseny i que va provocar una gran quantitat de 

problemes, és que es va decidir realitzar una connexió flexible. Com es comenta anteriorment, 

el sistema de control permet gestionar diferents tipus de pantalles LCD i per aquesta raó té un 

nombre més elevat de pins de connexió (un total de 61 pins), en el primer disseny es va 

considera que mantenir aquesta flexibilitat era un gran punt a favor al producte tot i que seria 

molt més complex. Aquest fet va provocar que no es poguessin trobar al mercat cables 

assemblats d’un número tant elevat de pins (o tenien un cost prohibitiu), i per tant es va tenir 

de realitzar la connexió de forma manual. A més a més, el fet de tenir un nombre tan elevat de 

pins, les limitacions d’espai només van permetre l’ús d’un tipus de connector, un circular CPC 

de 63 pins de la companyia Tyco Electronics. Aquest connector presentava unes 
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característiques molt adequades a l’aplicació, gran robustesa, resistència mecànica i a les 

vibracions, però tenia el gran inconvenient que per realitzar el cable assemblat de forma 

adequada, era necessària una eina fast-on  especial de cost molt elevat i que no es va utilitzar. 

Aquest fet va provocar que un cop realitzat el cable assemblat, a l’introduir-lo al vehicle alguns 

pins sortien (degut a la mala connexió per no disposar d’eines adequades).  

Aquest disseny però va permetre conèixer els problemes de soroll d’alguns pins (com el 

LCD_LINE) que emet a una freqüència força més elevada que la resta i que provoca 

interferències amb la resta de senyals. Aquest pin ocasionava que la imatge de la LCD no fos 

neta i apareixien línies blanques oscil·lants. Per arreglar aquest fet es va realitzar una connexió 

amb pantalla independent de les altres connectada a terra, i es va assemblar el cable de nou, 

aconseguint d’aquesta forma que el senyal enviat fos adequat.       

3.5. Suport de la pantalla LCD TFT 

3.5.1. Objectius i característiques de disseny 
 

En aquest punt es pretén mostrar el disseny realitzat pel suport de la pantalla i l’indicador de 

revolucions que incorpora el prototip CAT03. Com es comenta anteriorment, l’objectiu 

d’aquest suport és poder incorporar tant la pantalla LCD com l’indicador al volant del vehicle 

per aquesta forma, facilitar la visualització dels sistemes al pilot. Per tal de disminuir el pes del 

component, es decideix dissenyar un suport de poliamida realitzat mitjançant el procés de 

fabricació rapid prototyping, ja que permet realitzar formes complexes amb una precisió molt 

acurada (0,1 mm). A més a més un dels principals patrocinadors de l’equip va permetre 

realitzar la fabricació del component de forma gratuïta. Per poder realitzar un disseny 

correcte, cal definir primerament que es pretén aconseguir amb aquests i quines 

característiques principals ha de complir per satisfer la necessitat.  La taula B.3.8 que es 

presenta a continuació mostra els objectius que ha satisfer el disseny. 

Objectius i característiques de disseny del suport de pantalla i indicador de revolucions 

Màxima visibilitat possible tant de la pantalla com de l’indicador de revolucions. 
Protegir l’electrònica dels agents exteriors (humitat, cops, partícules,....). 

No modificar ergonomia del volant. Conducció agradable. 
Suportar vibracions mecàniques del vehicle. 

Dos polsadors de control ECU canvi de marxes  
Permetre contacte tàctil de la pantalla LCD 

Mínima interacció conductor amb cable assemblat (connexió LCD control) 
Procés de fabricació amb rapid prototyping. 

Taula B.3.8: Objectius i característiques de disseny del suport de pantalla i indicador de revolucions. 
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3.5.2. Solució proposada 

Un cop definits els objectius de disseny i el procés de fabricació, es realitza un CAD de la peça 

que posteriorment s’introdueix a la màquina d'esterolitografia (SLA) SLA-7000, que aquesta 

produeix el suport mitjançant una poliamida blanca.  

Per poder realitzar el CAD del suport, és necessari realitzar uns altres models en CAD rigorosos 

de la resta de peces amb contacte amb aquest. El model del volant l’ofereix de forma gratuïta 

el fabricant, però la seva precisió no és del tot acurada (provocant algun petit error de 

dimensió del suport que posteriorment es comenta), la resta de models (la pantalla, l’indicador 

de revolucions i la connexió cable – pantalla) els realitza l’autor de forma manual prenent 

mides mitjançant un peu de rei. 

Arribats en aquest punt, cal definir a quina posició del volant es situarà la pantalla, i que per 

tant, marcarà el disseny del suport. La posició d’aquesta és una relació de compromís entre la 

visibilitat del dispositiu, la comoditat de conducció del pilot i per últim, la connexió amb la 

placa de control. A la figura B.3.16 es pot visualitzar la posició escollida per la pantalla. 

 

Figura B.3.16: Posició de la pantalla LCD TFT al volant. 

Com es pot observar, el primer criteri que s’utilitza per posicionar és que la secció de 

visualització (en la figura l’escut de l’equip) es trobi posicionada al centre del volant. Degut 

aquest fet i que el circuit imprès és asimètric, provoca una limitació d’espai crítica a la secció 

esquerra del volant (on trobem la connexió), que ens limita l’alçada màxima del LCD, ja que 

perpendicularment a aquesta trobem la PCB de connexió. Per tant, un cop estudiat més 

detingudament el problema, es té només dues possibles posicions de la pantalla LCD, a la part 

inferior (com la de la figura anterior), o a la part superior. La segona opció presenta la gran 

avantatge d’aconseguir una gran visibilitat del dispositiu, però provoca una ergonomia del 

volant molt dolenta, ja que l’usuari del vehicle no podria disposar de la posició més natural de 
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conducció. Per aquesta raó es descarta aquesta opció i per tant la posició final de la pantalla 

respecte el volant és la que es pot visualitzar a la figura B.3.16.  

Un cop definida la posició de la pantalla, cal posicionar la resta de components: l’indicador de 

revolucions i els polsadors. Aquests s’introdueixen al suport de forma que la nova secció 

ocupada pel suport sigui la mínima possible, ubicant l’indicador de revolucions a la zona amb 

major visibilitat (la superior) i els polsadors propers on es subjecta el volant per facilitar el seu 

accionament. Cal remarcar que el circuit imprès de l’indicador de revolucions es va realitzar 

amb forma d’arc per dues raons, d’una banda per reduir la secció ocupada pel suport, i per 

l’altra per qüestions estètiques (la corba és una continuïtat de la forma inicial del volant). El 

disseny detallat de l’indicador es pot consultar al següent punt d’aquest mateix document. 

Un cop es disposa de la posició de tots els components, s’inicia el disseny del suport de tots 

aquests. Es parteix de la pantalla LCD i es realitza el suport d’aquesta, on per evitar que les 

vibracions puguin afectar al dispositiu, s’introdueix un negatiu complet de la pantalla, que 

inclou els topalls de plàstic de la part inferior, així com l’alçada del circuit imprès. Donat que el 

procés de fabricació té una precisió de 0,1 mm, es decideix afegir una tolerància de 0,2 mm. A 

la figura B.3.17 es pot visualitzar un detall del suport de la pantalla.  

 

Figura B.3.17: Detall del negatiu de la pantalla al suport. 

Com s’observa, el suport inclou un negatiu dels topalls de la pantalla per ajudar a obtenir un 

subjecció més optima. A més a més, es pot visualitzar una canalització i una secció quadrada 

de reducció de material. La canalització és per permetre la col·locació de dos cables que 

provenen de la lleva esquerra del volant (que venen de l’orifici esquerre) i que s’envien fins  

l’orifici dret on es solden al circuit imprès de l’indicador de revolucions. La secció quadrada es 

realitza per disminuir el material del suport i d’aquesta forma el pes. A la figura també es pot 

observar a l’extrem dret del negatiu de la pantalla dos orificis, un a la part superior i l’altre a 

l’inferior. Aquests es fan per ajudar a realitzar les rosques amb les unions cargolades que han 

de subjectar la PCB de la pantalla. A la figura es pot observar també el negatiu del circuit 

imprès de l’indicador de revolucions. Aquest es troba a una altura superior a la pantalla 

(respecte al pla del volant) suficient perquè la PCB es trobi a una distància de 1 mm. També es 

poden observar dues estries a la part superior que permeten separar les tres seccions 

d’il·luminació i així evitar que els leds d’una secció il·luminin a la resta de seccions.  
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Un cop realitzat el negatiu de la pantalla, cal realitzar el material que suporta i es cargola al 

volant per subjectar-lo. Com en el cas anterior, per ajudar a tenir una subjecció millor i per 

tant, més resistència a les vibracions, es realitza un negatiu del volant. En aquest cas  però, el 

procediment és força més complicat, ja que el volant presenta una certa corba a les unions 

amb la tela, i no es pot definir el lloc geomètric amb un sol pla. Per aquesta raó, es realitzen 

diferents croquis de diferents plans de la corba per poder tenir un negatiu el més proper 

possible a la realitat. Com en el cas anterior s’afegeix una tolerància de 0,2 mm per les raons 

anteriors. A la figura B.3.18 es pot visualitzar un detall del negatiu obtingut. 

 

Figura B.3.18: Detall del negatiu del volant al suport. 

Com es pot observar a la figura anterior, el suport presenta el negatiu del volant a la part 

posterior i tres orificis en forma de triangle. Aquests es realitzen perquè el volant té tres 

unions cargolades per suportar la pinya que es superposarien amb el suport. També, es pot 

observar quatre orificis amb forma de femella. Aquests es realitzen perquè es puguin ubicar les 

femelles que subjecten les lleves del volant, així com en la figura B.3.17 es pot observar les tres 

femelles que subjecten els cargols d’unió entre el suport i el volant. Pel que fa a l’orifici 

rectangular, aquest es fa per a la connexió de l’indicador de revolucions amb l’ECU del canvi de 

marxes, aquest és un connector del tipus subd9. Per últim, remarcar que els orificis de menor 

diàmetre que es troben a sota de les femelles anteriors, es realitzen per poder traspassar els 

cables de les lleves del volant que es connecten a l’indicador de revolucions. 

Per acabar, cal realitzar el suport de la connexió entre la pantalla LCD i el seu controlador. 

Aquest també es realitza amb sinteritzat com el suport, amb una geometria en forma de L que 

cobreix completament la connexió, permetent el pas de les dues connexions. Remarcar que a 

la tapa se l’introdueix una ranura per on s’ubica una junta tòrica 1 mm de gruix i s’apliquen uns 

negatius de les dues connexions en direcció al circuit per tal evitar el pas d’agents externs i 

protegir d’aquesta forma el circuit imprès.      

Un cop realitzat els negatius dels diferents components, cal protegir-los dels agents externs. 

Aquesta protecció ha de permetre que es pugui visualitzar tant la pantalla com l’indicador de 

revolucions, i a més a més, que pugui ser accessible tant la pantalla tàctil com els polsadors. La 

solució que es proposa és la utilització d’una planxa comercial de fibra de carboni de 0,3 mm 

de gruix. Com aquesta és molt fina, la fibra és flexible i fàcil de retallar a més de presentar un 
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cost relativament baix. Per fixar la planxa de carboni al suport, es realitzen unes petites 

ranures als extrems del suport on s’introdueix la planxa per aquest. Aquestes ranures es poden 

visualitzar a la figura B.3.17 anterior. Gràcies a la flexibilitat de la planxa es pot introduir a les 

ranures així com retallar de forma manual les formes complexes que ha de tenir, obtenint un 

resultat estèticament agradable. Per tal que es pugui visualitzar tant la pantalla com  

l’indicador de revolucions, cal retallar unes seccions a la fibra de carboni, perden d’aquesta 

forma la protecció amb els agents exteriors. Per poder protegir de nou el sistema, es realitza 

una protecció transparent per a la pantalla i translúcida per l’indicador de revolucions.  

La protecció de la pantalla consisteix en un rectangle d’un material plàstic transparent 

comercial d’un gruix de 0,2 mm. Aquest s’encola a la fibra de carboni, i gràcies a les 

dimensions tant reduïdes de gruix, permet utilitzar el sistema tàctil. Pel que fa al protector de 

l’indicador de revolucions, es realitza mitjançant el procés de fabricació en rapid prototyping 

però en aquest cas utilitzant un material translúcid, que permet visualitzar la llum dels leds 

però de forma més difosa per evitar enlluernar el pilot i aconseguint un indicador clar i 

d’estètica agradable. Com en la resta de suports, cal realitzar un CAD del protector de 

l’indicador de revolucions per poder fabricar la peça. 

3.5.3. Procés de fabricació 

Un cop dissenyats tots els CADs del suport, per tal de fabricar-lo cal importar el arxius a un 

format estàndard, el STL que la màquina de sintetitzat ja s’encarrega de realitzar el control 

numèric per a la seva fabricació. El procés consisteix en introduir una capa de pols, i mitjançant 

un llum laser, aquest s’escalfa i s’aconsegueix una resistència mecànica. Aquest procés es 

repeteix continuadament fins aconseguir l’altura desitjada. Cada capa afegeix una alçada de 

0,1 mm (la precisió màxima del procés), cosa que fa que el procés tingui una gran precisió, de 

formes molt complexes però un cost elevat. Cal remarcar que el cost del procés s’encareix de 

forma molt significativa segons l’altura de la peça, ja que marca el nombre de capes que s’han 

d’aplicar. Un altre fet a destacar és que aquest tipus de procés no permet fer peces amb una 

gran resistència mecànica, però suficient per a l’aplicació que es desitja, i que la poliamida té 

una resistència d’uns 100ºC. 

Per a la realització del protector de l’indicador de revolucions, el procés es lleugerament 

diferent a aquest, ja que és necessari obtenir una peça translúcida o transparent. Per tant, és 

necessari utilitzar un altre tipus de poliamida que tingui aquesta propietat, però perdent 

d’aquesta forma, resistència mecànica. Finalment, es decideix utilitzar una poliamida 

translúcida per d’aquesta manera evitar enlluernar al conductor i obtenir una senyalització 

d’estètica més agradable.    
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3.5.4. Resultat final 

Finalment s’obté el disseny final del suport. El resultat es pot visualitzar a la figura B.3.19. 

 

Figura B.3.19: Resultat final del Sistema de Visualització. 

 Un cop finalitzat el disseny, el producte té les següents característiques. 

Característiques Suport sistema de visualització 

Resistent al agents exteriors (humitat, partícules, vibracions,....). 
Indicador de revolucions de pujada i baixada de marxa. 

Dos polsadors de control de la centraleta canvi de marxes. 
Lleves de pujada i baixada de marxa. 

Permet l’ús del sistema tàctil de la pantalla. 
Connexió centraleta de control poc visible. 

Lleugera modificació de l’ergonomia del volant. 
Taula B.3.9: Característiques Suport sistema de visualització. 

3.6. Indicador de revolucions 
 

En aquest punt s’explica el disseny realitzat per l’indicador de les revolucions del motor del 

vehicle. Aquest s’ubica a la part superior del suport del volant del vehicle. Aquest té com 

objectiu indicar al pilot del vehicle el nivell de revolucions d’aquest, i d’aquesta forma indicar-li 

el moment òptim per la reducció o augment de la marxa del vehicle.  El control d’aquest es 

realitzat mitjançant dos senyals digitals provinents de la centraleta del canvi de marxes 

explicada anteriorment. La raó d’aquest fet és que es desitja un total de quatre estats, cap led 

encès, leds indicadors de baixes revolucions, leds indicadors de mitges revolucions i finalment 

leds indicadors d’altes revolucions.  
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Un cop definit el control desitjat i el nombre d’estats, es realitza una taula d’estat com la que 

es mostra a la taula B.3.10. 

Entrada 1 
(A) 

Entrada 2 
(B) 

Leds altes 
revolucions 

Leds mitges 
revolucions 

Leds baixes 
revolucions 

0 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 
1 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 

Taula B.3.10: Taula d’estats de l’ indicador de revolucions. 

Simplificant la taula anterior s’obtenen les funcions d’estat següents: 

)(: BARPMaltesLeds +  

)(: ARPMmitgesLeds  

)·(: BARPMbaixesLeds  

Donant lloc un total de 5 portes NAND. En aquest punt cal definir els leds a utilitzar, ja que es 

desitja una bona visualització d’aquest i amb una estètica agradable, es considera l’ús dels leds 

anomenats piranya. Aquest són de forma rectangular (7,6 x 7,6 mm) i transparents, és a dir, 

tots els leds són d’aparença idèntica tot i que il·luminen de colors diferents. Aquest tenen un 

consum de fins a 70 mA fet que els dona una gran lluminositat. Es comprova 

experimentalment però que amb un consum de 40 mA és més que suficient una lluminositat 

adequada a l’aplicació. Remarcar que aquest leds tenen una caiguda molt elevada, de 2.5V, fet 

que obliga l’ús d’una tensió de 12V, ja que es desitja ubicar els leds d’un mateix grup en sèrie. 

Pel que fa a les portes lògiques de l’indicador, s’utilitzen dos matrius de portes NAND del 

fabricant Texas amb referència SN74AHCT00PW i encapsulat TSSOP (la mida mínima que es 

pot soldar a mà), ja que l’espai disponible del circuit és mínim. Com aquest poden absorbir o 

cedir un corrent de fins a 20mA, és necessari afegir uns drivers de corrent a les sortides de les 

matriu NAND. S’utilitza uns transistors Mosfets de canal n per cedir al corrent els leds, els 

components escollits són dos transistors duals de la companyia Fairchield, el NDC7002N, 

transistor de fins 50V i 0,51 A per canal i encapsulat SOT-6. Pel que fa al valor de les 

resistències, s’escullen 75 Ω, ja que tenint en compte la caiguda de 2,5V corresponents a cada 

led, es té un consum de 60mA i una potència de 0,26W, per tant, s’escull l’encapsulat 1206 

(potència màxima de 0,5W). L’encapsulat escollit pels condensadors ceràmics és de 0805, per 

reduir superfície ocupada, mentre que els de tàntal són d’encapsulat SMA. Finalment, cal 

assignar les connexions del circuit, per l’alimentació i el seu control s’utilitza un subd-9 vertical, 

ja que com s’explica en punts anteriors, es considera un connector robust i de cost molt reduït. 

Per últim, s’introdueixen punts de soldadura de cables per rebre les entrades dels dos 

polsadors del volant que controlen el canvi pneumàtic. A la figura B.3.20 es pot visualitzar 

l’esquemàtic del circuit. 
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Un cop definit l’esquemàtic del circuit, es procedeix al disseny del circuit imprès d’aquest. En 

aquest cas però, els límits del sistema són molt crítics, ja que s’introdueix al suport del volant i 

l’espai d’aquest és molt limitat. Es desitja primerament una bona visualització dels leds, 

aquests per tant s’ubiquen a la part superior del volant, amb una geometria en forma d’arc per 

tal de donar un aspecte més atractiu al sistema. Un cop definida la ubicació dels leds, es limita 

la secció per a la resta de components, com a la part inferior del circuit trobem la pantalla del 

volant, l’amplada del circuit es molt reduïda fet que provoca que no es puguin ubicar la resta 

de components. Cal doncs, allargar el circuit per la part dreta d’aquest, (ja que a la part 

Figura B.3.20: Esquemàtic de l’indicador de revolucions. 
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esquerra trobem el connexionat de la pantalla), on s’ubiquen les connexions dels polsadors del 

volant i el connector subd-9 provinent de la centraleta del canvi pneumàtic. A continuació a la 

figura B.3.21 es mostra el circuit imprès obtingut. 

 

Figura B.3.21: Circuit imprès de l’indicador de revolucions. 

Com s’observa aquest es realitza a dues cares ja que no es pot assolir només amb una cara per 

la falta d’espai. Remarcar que al circuit trobem tres classes de mides de pista, per una banda 

les alimentacions i les pistes dels leds amb un gruix de 0,5 mm, una separació entre pistes de 

0,5mm i una mida de via de 0,8mm. Per l’altre trobem la classe per a les dos matrius de portes 

lògiques, ja que presenten un encapsulat TSSOP i per tant les dimensions de pista són molt 

reduïdes. Aquestes compleixen les dimensions mínimes pel procés de fabricació en fresadora, 

0,2mm de gruix de pista, 0,21 mm de separació i unes vies de 0,6mm de diàmetre. Per últim, 

trobem la classe estàndard per a la resta de pistes, amb un gruix de 0,3 mm, separació entre 

pistes de 0,3 mm i diàmetre de via de 0,6 mm. Cal remarcar que les pistes d’alimentació i dels 

leds es realitzen de forma manual junt amb algunes de senyal, la resta, automàticament 

mitjançant els algoritmes inclosos en el programari. 

 

3.7. Suport mecànic de la centraleta de control 

En aquest punt es mostra el suport mecànic realitzat per ubicar la centraleta de control al 

vehicle. Per realitzar aquest disseny hi interfereixen diferents fets com el package del vehicle, 
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la necessitat que el control es trobi pròxim a la pantalla LCD per limitacions de transmissió del 

cable així com la robustesa del suport a les vibracions i agents externs. Com en el cas del 

suport de la pantalla al volant, es decideix realitzar el suport mitjançant la fabricació en Rapid 

prototyping, ja que permet realitzar formes molt complexes i de precisió molt elevada amb un 

cost relativament baix. A més a més, com en el cas anterior, un dels principals patrocinadors 

de l’equip va permetre realitzar la fabricació del component de forma gratuïta.  

Donat que el nivell de les vibracions del vehicle és força elevat, es considera aquest com a 

criteri principal per a la selecció definitiva del suport. Per tant, s’ubica el suport el més allunyat 

possible del motor, a la part frontal del vehicle. Com la longitud màxima del cable de connexió 

és de 1 metre, s’ubica la caixa a la part superior del xassís, ja que és l’única ubicació possible on 

no pot ser danyada pel usuari del vehicle. A la figura B.3.22 es pot observar la ubicació 

definitiva de la centraleta al xassís del vehicle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop definida la posició de la centraleta al xassís, es pot començar a definir les necessitats 

d’aquesta. Es desitja que la centraleta sigui fàcilment desmuntable i estanca, i pel que fa a les 

connexions, es desitja que el Bus CAN, el cablejat de senyal per la pantalla LCD, l’alimentació i 

la targeta SD siguin fàcilment accessibles. Per tal de tenir una subjecció robusta de l’ECU de 

control, es decideix realitzar un negatiu dels suports de goma d’aquesta, així com dels 

connectors. Un cop ubicada la placa central de control, cal afegir els circuits de connexió de la 

pantalla LCD i la de comunicació Bus CAN. Pel que fa a la placa de connexió LCD aquesta 

presenta els connectors verticals. La raó d’aquest fet recau en què d’aquesta forma es realitza 

la connexió per la part superior de la centraleta i els cables corresponents en direcció al volant 

es poden dirigir de forma molt senzilla per les barres del xassís. Pel que fa al circuit de 

comunicació, es decideix ubicar-lo a la part superior dreta respecte la centraleta general, ja 

que d’aquesta forma es redueix al mínim la secció del suport. Per últim, es necessari ubicar el 

circuit encarregat de l’alimentació de la centraleta. Ja que la centraleta necessita una 

alimentació de 9V i la bateria disponible al vehicle és de 12V, és necessari afegir un circuit que 

redueixi aquesta tensió. Aquest circuit està format per un regulador lineal i un conjunt de 

proteccions semblants a les que trobem a l’alimentació de la centraleta de control del canvi 

pneumàtic: un varistor per absorbir pics de tensió, un diode per evitar reflux negatiu de 

corrent, així com una PTC per protegir el sistema en cas de curtcircuit. Pel que fa al 

Figura B.3.22: Ubicació de la centraleta de control del sistema de visualització al xassís. 
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connexionat es considera l’ús d’un coaxial, ja que el corrent que circula és baix (menor de 1A) i 

és un connector robust. A la figura B.3.23 es pot observar l’esquemàtic i el layout del circuit. 

 

Figura B.3.23: Esquemàtic i layout del circuit d’alimentació del sistema de visualització. 

Per últim, remarcar que per realitzar la connexió de l’alimentació de 9V amb la centraleta de 

control es fa amb soldadura directa entre borns de connexió.  

Un cop es defineixen les posicions dels diferents circuits que formen el dispositiu, cal efectuar 

les obertures per on es realitzaran el connexionat de la centraleta amb l’exterior. Cal fer tres 

obertures: l’alimentació, el port CAN i la ranura SD. Aquestes es realitzen amb uns marxes 

d’obertura de 0,4mm, ja que tot i que la protecció d’agents externs és major, el connexionat és 

més senzill. Cal remarcar que la centraleta es troba tapada per la carrosseria del vehicle en 

totes direccions i que per tant, es troba estanca en vers l’exterior. A la figura B.3.24 es pot 

observar la distribució dels diferents circuits i el suport realitzat. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.3.24: Suport centraleta de control del sistema de visualització. 
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Com s’observa a la figura s’afegeixen al suport unes orelles de mètrica 3 per tal de facilitar la 

subjecció del suport en cas de futures modificacions, ja que com es comenta posteriorment, 

aquesta es realitza al xassís mitjançant la tapa.  

Un cop dissenyat el suport on es fixaran els diferents circuits que formen el sistema, cal 

dissenyar la coberta d’aquest. Aquesta coberta té dues funcions, per una banda protegir els 

circuits del agents externs, i per l’altre, la subjecció d’aquesta al xassís. Donat que la centraleta 

ja presenta un pes considerable, ja que per una bona resistència mecànica és necessari l’ús de 

gruixos considerables (3mm) del suport per la poliamida, es considera una bona solució 

realitzar la tapa amb una planxa de fibra de carboni. Aquesta es fa de forma manual per uns 

membres de l’equip. Es retalla per l’obtenció d’una forma semblant al suport i s’afegeixen les 

orelles on es cargolen els suports del xassís. Pel que al suport del xassís, s’elabora amb dos 

xapes de alumini doblegades en forma de U. Aquestes es cargolen a la tapa de fibra de carboni 

i es solden a l’estructura del xassís. Per últim remarcar que les xapes són tallades, doblegades i 

soldades per diferents membres del equip.  

3.8. Programació del sistema de visualització 

3.8.1. Introducció 
En aquesta secció es pretén mostrar la programació executada pel sistema de visualització. 

Inclou el sistema gràfic, l’adquisició de la informació mitjançant el bus de comunicació CAN així 

com el sistema d’arxius implementat per emmagatzemar dades i la configuració de l’usuari. 

Com s’esmenta anteriorment, el controlador de pantalla SSD1926 permet la lectura d’imatges 

en format jpg i la seva carga a la LCD és realitza a alta velocitat. Aquest fet i afegit a que el 

motor gràfic de la llibreria disponible de la companyia Microchip és estèticament fluix, es 

decideix basar el motor gràfic amb la superposició d’imatges, on per cada instant que és 

necessari una modificació de l’entorn, aquest refresca la imatge a la posició de la LCD. 

Aquest fet provoca que sigui necessari un gran nombre d’imatges i per tant, un espai on 

emmagatzemar-les. Com que el dispositiu SSD1926 permet la lectura d’informació des d’una 

targeta SD, es proposa l’ús d’aquesta memòria, ja que es tracta d’una memòria de fàcil accés 

(la majoria de PC actuals permeten gestionar arxius) i per tant es descarta l’ús de la memòria 

Flash disponible al sistema.  

Per concloure, cal remarcar que el fet de crear un entorn gràfic mitjançant imatges, facilita la 

complexitat de la programació de forma considerable, però cal realitzar un gran nombre 

d’imatges (per exemple un indicador de velocitat analògic està format per 70 imatges 

diferents). Aquestes són fetes integrament per l’autor mitjançant el programari Adobe 

Indesign. A l’annex C. Manual del sistema de visualització, es pot consultar tots els indicadors 

dissenyats així com els menús realitzats.   
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3.8.2. Entorn de programació 

Per poder programar el microcontrolador que gestiona el controlador de pantalla i el sistema 

tàctil, és necessari un entorn de programació així com el compilador i programador. Com 

s’esmenta anteriorment, el microcontrolador utilitzat és un PIC32MX360F250L, incorporat dins 

el sistema PIC32 Starter Kit que incorpora el programador i una sortida USB que permet la 

comunicació directa amb un PC, facilitant de forma molt considerable la seva programació. Per 

la programació s’utilitza el llenguatge de programació d’alt nivell C, ja que és el estàndard que 

s‘utilitza en tots els microcontroladors PIC per la seva senzillesa (comparat amb el llenguatge 

màquina o ensamblador) i per les possibilitats d’efectuar un codi potent, robust i amb poc 

consum (comparat amb altres d’alt nivell com Flash o Java). 

Pel que fa a l’entorn de programació, s’utilitza el programari gratuït MPLAB IDEv8.4, i el 

compilador PIC32 C-Compiler v1.05 inclòs dins del PIC32 Starter Kit. Aquest permet una gestió 

d’arxius mitjançant carpetes (molt útil donat el gran nombre de llibreries utilitzades), sistema 

de breakpoints que permeten parar el programa en els punts del codi que desitgem per poder 

visualitzar registres i variables de programa, entre altres. 

Donada la complexitat del dispositiu i per tant el seu control, es necessari l’ús d’unes llibreries 

que estan disponibles a la web de Microchip de forma gratuïta. Aquestes i algunes 

modificacions realitzades es detallen en els següents punts. 

 

3.8.3. Llibreries entorn gràfic i modificacions realitzades 

Com es comenta anteriorment es necessari una llibreria complexa per poder governar el 

controlador de pantalla SDD1926. Aquest component a més a més de ser un dispositiu 

complex que disposa d’un gran repertori de funcions, presenta el gran inconvenient de que no 

hi ha accessibles datasheets complets del seu control, i només es troben documents molt 

pobres sobre les seves característiques generals. Aquest fet provoca que l’autor es vegi obligat 

a utilitzar la llibreria gratuïta de Microchip, que presenta en general unes grans 

característiques però que té algun aspecte a millorar, com l’opció de posicionar les imatges on 

es desitgi o l’ús del canal de transparència o canal alpha.   

La llibreria principal de l’entorn gràfic és l’anomenada Microchip Graphics Library, aquesta 

inclou la inicialització del controlador de pantalla així com funcions bàsiques com la creació de 

figures geomètriques 2D simples com rectes i corbes. A més a més, aquesta inclou el sistema 

d’objectes GOL (Graphics Object Layer), aquest consisteix en la creació d’unes variables GOL 

que permeten modificar les seves característiques com per exemple el tipus (si es tracta d’un 

polsador, indicador,...), el color, la posició, el seu valor,.... Aquest gràfics però presenten una 

qualitat d’imatge molt baixa amb dissenys antiquats, i no mostren el potencial de la pantalla 

LCD i del seu controlador. Per aquesta raó es fa necessari ampliar aquesta llibreria afegint 

descodificadors d’imatges. Es recorda al lector que a l’Annex D. Datasheets i manuals 

comercials es pot ampliar la informació de la llibreria explicada anteriorment mitjançant els 

manuals de Microchip. 
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Per tant, per millorar la qualitat d’imatge de la llibreria cal afegir uns descodificadors d’imatge. 

Aquests també es troben disponibles a la web de Microchip de forma gratuïta. Hi ha 

disponibles dues llibreries, la ImageDecoder.h (i els seus respectius arxius) i la SSD1926_JPEG.h 

(i els seus respectius arxius). La primera permet la descodificació de nombrosos formats 

d’imatge, incloent GIF, JPEG i BMP, però presenta el problema que no utilitza el descodificador 

d’alta velocitat del controlador de pantalla SSD1926 mentre que la segona si que ho realitza. 

Aquest fet provoca que tot i la gran flexibilitat de la primera llibreria, aquesta no s’utilitzi quasi 

al disseny, ja que per la càrrega d’una imatge completa a la pantalla es necessari un temps 

d’uns 1,5 segons, fet inviable per l’aplicació desitjada. La gran lentitud de la llibreria és deguda 

a que es de caràcter general, i  no per a l’aplicació del SSD1926, efectuant una rutina no apta 

per al sistema. Aquesta rutina consisteix en primer enviar al microcontrolador la informació de 

la imatge a visualitzar provinent de la targeta SD  (que llegeix el SSD1926 per agrupacions ja 

que no té suficient RAM per poder gestionar la informació i enviar-la), el microcontrolador la 

transforma en una imatge BMP (o bitmap), és a dir amb una matriu de píxels amb els colors en 

RGB, i envia l’ordre al controlador del color de cada píxel a visualitzar. Com s’observa aquesta 

rutina no és gens eficient amb les característiques disponibles del controlador de pantalla, fet 

que millora considerablement la llibreria SSD1926_JPEG.h que s’explica a continuació. 

La llibreria SSD1926_JPEG.h va acompanyada de la llibreria SSD1926_SDCard.h, aquesta última 

s’encarrega de realitzar les lectures de les imatges que posteriorment descodifica la llibreria 

SSD1926_JPEG.h. La rutina consisteix en realitzar la lectura a memòria RAM del SSD1926, i 

donar-li l’ordre al dispositiu perquè apliqui els algoritmes d’alta velocitat de lectura de format 

JPEG i posteriorment la carregui a la pantalla LCD. D’aquesta manera, es redueix de forma 

considerable el cost d’operació perquè no enviem la informació al microcontrolador, sinó que 

el mateix controlador de pantalla realitza totes les tasques. A continuació es mostren una llista 

de les funcions principals de les llibreries explicades anteriorment i una breu descripció de la 

tasca que realitza. 

• JPEGSetRGB(void): Dona l’ordre al controlador que utilitzi el sistema de colors RGB per 

comunicar-se amb la pantalla. Aquesta funció és necessària si s’utilitza la llibreria 

ImageDecoder.h. Per defecte la LCD es comunica amb colors RGB.   

 

• JPEGSetYUV(void): Dona l’ordre al controlador que utilitzi el sistema de colors YUV. El 

model YUV és un espai de colors que té en compte la percepció humana, permeten 

utilitzar un ample de banda de crominància. D’aquesta manera, es pot comprimir la 

imatge sense que l’ull humà ho pugui percebre fàcilment. Aquest model és l’utilitzat en 

les imatges amb format JPEG. Per poder visualitzar correctament les imatges de la 

llibreria SSD1926_JPEG.h cal cridar inicialment aquesta funció ja que els algoritmes del 

dispositiu utilitzen aquest format de colors. 

 

• JPEGPutImage(FSFILE *arxiu_jpeg): La funció ubica la imatge que carreguem 

anteriorment (arxiu_jpeg) a la posició (0,0). En cas que la imatge tingui una mida 

superior a 320 x 240 píxels, aquesta funció la redimensiona. El tipus FSFILE és el 

corresponent al tipus FILE estàndard de codi programació C. La seva definició es troba 

a la llibreria estàndard FSIO.h, que és necessari per poder utilitzar la llibreria 
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SSD1926_SDCard.h. Aquesta funció s’utilitza com a base de la funció creada per l’autor 

Cargar_Imatge_JPEG, que posteriorment s’explica detalladament. 

 

• FSchdir(char *directori): Funció que permet seleccionar el directori on posteriorment 

llegirem o escriurem fitxers. Per accedir a l’arrel de la targeta SD cal introduir la cadena 

de caracters “.\\”i les diferents carpetes es separen amb el caràcter  “\\”. Per exemple 

si volem accedir a la carpeta IMATGES\PREDE, cal cridar la funció de la següent forma: 

 

FSchdir(.\\IMATGES\\PREDE); o també es pot encadenar dues funcions: 

FSchdir(.\\IMATGES); 

FSchdir(\\PREDE); 

 

• Fitxer = FSFopen(char *nom_arxiu, char *forma): Funció que carrega la informació del 

nom_arxiu a la variable Fitxer. En cas de no existir, la funció crea l’arxiu. La cadena de 

caràcters forma s’utilitza per indicar com s’obre el fitxer: de lectura (“r”) o d’escriptura 

(“w”). Cal utilitzar aquesta funció abans de poder utilitzar JPEGPutImage(FSFILE 

*fitxer). Cal remarcar que si es desitja obrir un arxiu que no es troba a l’arrel de la SD 

cal utilitzar FSchdir(char *directori) i seleccionar a quin directori es troba l’arxiu, ja que 

no es pot realitzar automàticament amb la funció anterior. 

Com s’observa a la llibreria no hi ha disponible cap funció que permeti carregar una imatge a la 

posició desitjada, fet imprescindible per l’aplicació perquè es volen ubicar en un mateix refresc 

de pantalla diferents indicadors, i per tant, diferents imatges ubicades a una posició 

determinada. Aquest fet provoca la necessitat de realitzar un estudi més profund de la 

llibreria, concretament de la funció JPEGPutImage(FSFILE *fitxer). En aquesta trobem el 

següent codi: 

BYTE JPEGPutImage(FSFILE *jpeg_file) 
{ 
 
SSD_JPEG_DECODE jpeg_decode; 
 
jpeg_decode.stream = (void *)jpeg_file; 
JPEGSetup(&jpeg_decode); 
JPEGHeader(&jpeg_decode); 
JPEGResize(&jpeg_decode); 
JPEGStart(); 
JPEGData(&jpeg_decode); 
JPEGStop(); 
FSfclose(jpeg_file); 
return (TRUE); 
} 
 

Com es pot observar, aquesta funció en realitat està formada per un conjunt extens de 

subfuncions. La rutina que realitza consisteix primer en transformar el tipus FSFILE al tipus 

SSD_JPEG_DECODE utilitzat pel controlador de pantalla. Seguidament amb la funció JPEGSetup 

es prepara el dispositiu SSD1926 (s’inicialitza) per començar a realitzar la descodificació de la 



Pàg. 38                                                                Annex B. Hardware i Software dissenyat pel sistema de visualització 

 

 

imatge i amb la funció JPEGHeader, carregar al dispositiu les capçaleres de la imatge JPEG. 

Com s’observa les funcions anteriors són accions directes amb l’arxiu o inicialitzacions, i per 

tant no tenen cap efecte sobre la posició final de la imatge. En aquest moment, s’utilitza la 

funció JPEGResize, aquesta com el seu nom indica, comprova si la imatge carregada té una 

mida superior a la màxima permesa per la pantalla LCD (en el nostre cas 320 x 240 píxels) i la 

redimensiona en cas que sigui necessari. Per tant, aquesta funció posiciona la imatge dins de la 

superfície de visualització, cal doncs, estudiar-la més detingudament. A continuació es mostra 

una secció del codi on es realitza la modificació. 

// set the source address 
    DWORD_VAL   destAddr; 
    DWORD       x, y; 
 
    x = 0; 
    y = 0; 
 

Com s’observa, s’assigna la direcció on s’ha d’iniciar el posicionament de la imatge a la 

coordenada (0,0). Finalment la resta de funcions de JPEGPutImage inicien la conversió, la 

carrega de la imatge a la LCD i per últim tanquen l’arxiu d’entrada. Per la qual cosa,  per 

obtenir la funció desitjada, cal introduir una variable del tipus DWORD a la capçalera de la 

funció JPEGResize i JPEGPutImage, d’aquesta forma es pot seleccionar la posició de la imatge a 

carregar substituint les variables a les assignacions del codi anterior. 

Per tal d’obtenir una funció més unificada, l’autor realitza dues funcions, una on s’introdueix el 

nom del fitxer de la imatge a visualitzar i la seva ubicació, i l’altre que a més a més, es pot 

introduir a quin directori es troba el arxiu. A continuació es mostren les funcions creades. 

void Cargar_Imatge_JPEG(char *directori,char *arxiu, int x, int y){ 

FSFILE *file; 
 
FSchdir(directori); 
file = FSfopen(arxiu, "r");     
JPEGPutImage(file, x, y); 
 
}   
void Cargar_JPEG_Sense_Directori(char *arxiu, int x, int y){ 

FSFILE *file; 
 
file = FSfopen(arxiu,"r"); 
JPEGPutImage(file,x,y); 
 
} 

Com s’observa en els dos casos s’utilitzen les funcions explicades anteriorment i la 

JPEGPutImage modificada. Remarcar que naturalment per usar correctament aquestes 

funcions és necessari cridar la funció JPEGSetYUV(void) a l’inici del programa (si no s’utilitza les 



Disseny electrònic en el prototip CAT03 Formula Student    Pàg. 39 

 
 

 

funcions la llibreria Decoders.h amb una sola crida a l’inici és suficient per un correcte 

funcionament).  

Per últim, indicar que a la figura B.3.25 es pot visualitzar on es troba l’origen i el sentit dels 

eixos de coordenades de la pantalla. Aquesta segueix la referència estàndard en aquest tipus 

de llibreries, amb l’origen a la part superior esquerra de la pantalla i l’eix x en direcció a la 

dreta i l’eix y en direcció de dalt a baix. 

 

Figura B.3.25: Eixos de coordenades utilitzat a les funcions per a la carrega d’imatges. 

 

3.8.4. Llibreria sistema tàctil 

En aquest punt s’exposa la llibreria disponible a la web de Microchip encarregada de fer les 

lectures del sistema tàctil del dispositiu. Aquesta s’anomena Touchscreen.h i està inclosa dins 

del paquet de llibreries GOL. Com s’explica anteriorment, el dispositiu inclou un sistema tàctil 

resistiu de quatre canals, per tant es té dos entrades analògiques (una per les coordenades x+ i 

l’altre per les y+) i els seus corresponents negatius (x-,y-). El funcionament de la llibreria 

consisteix en efectuar conversions digitals periòdiques utilitzant el convertidor AD inclòs al 

microcontrolador, i en funció del resultat d’aquest, assignar a la variable el tipus 

d’esdeveniment que s’ha realitzat (pulsació puntual, pulsació continua, ...) i les coordenades. A 

continuació es mostra les principals funcions que formen la llibreria i una breu descripció del 

seu funcionament. 

Tota la informació relativa al sistema tàctil es troba inclòs dins l’estructura GOL_MSG, 

l’estructura té la següent forma: 

typedef struct 
{ 
    BYTE    type;                        // Type of input device. 
    BYTE    uiEvent;                   // The generic events for input device. 
    SHORT   param1;                // Parameter 1 meaning is dependent on the type of input device. 
    SHORT   param2;                // Parameter 2 meaning is dependent on the type of input device. 
} GOL_MSG; 

Com s’observa l’estructura està formada per quatre variables, la primera type està fixada en el 

nostre cas a TYPE_TOUCHSCREEN, aquesta s’utilitza per indicar el tipus de comunicació que es 

té; la llibreria és de caràcter general i per tant permet tenir altres sistemes de comunicació 

com teclats, polsadors,... La segona variable, uiEvent, s’utilitza per conèixer el tipus 
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d’esdeveniment que s’han produït, els diferents valors que pot prendre es mostren a 

continuació: 

EVENT_INVALID: Els valors obtinguts en la conversió digital no tenen sentit. 
EVENT_MOVE: L’usuari es desplaça per dos punts diferents de la pantalla sense deixar de 
contactar amb ella. 
EVENT_PRESS: S’ha premut algun punt de la pantalla i el senyal és correcte.  
EVENT_RELEASE: Deixem de prémer la pantalla. Venim d’un estat anterior en què existia 
contacte amb la pantalla. 
Per últim, la variable param1 ens indica el valor de les coordenades x i la variable param2 les y. 

Un cop definida l’estructura principal utilitzada a la llibreria, es mostren les funcions utilitzades 

en el dispositiu i una breu explicació de la tasca que realitzen. 

• void TouchInit(void): Funció que inicialitza el sistema tàctil  del dispositiu, aquesta s’ha 

de cridar abans de poder utilitzar qualsevol de les funcions explicades a continuació. 

Bàsicament aquesta funció s’encarrega d’arrencar i configurar el convertidor analògic 

digital que s’encarrega de realitzar les mesures X+ i Y+. A més a més, també configura 

el timer 3 del microcontrolador que controlar els temps d’adquisició de dades. 

• void TouchGetMsg(GOL_MSG *pMsg): Funció que actualitza l’estructura gol explicada 

anteriorment. La tasca que realitza la funció consisteix en arrencar el convertidor 

analògic digital i realitzar la conversió de la coordenada x i y. Per realitzar aquesta 

tasca compara les tensions que té el sistema tàctil resistiu en les coordenades mínima i 

màxima (informació que s’obté al calibrar la pantalla) i realitzar una interpolació lineal. 

Finalment, segons l’estat anterior de l’estructura pMsg i de les coordenades actuals, 

obté el esdeveniment i actualitza la variable uiEvent. 

• void TouchLoadCalibration(void): Funció que s’encarrega de carregar la informació de 

la darrera calibració realitzada. Com es comenta anteriorment, per poder realitzar la 

conversió tensió coordenada és necessari conèixer les tensions de les posicions dels 

extrems de la pantalla, aquest fet fa necessari emmagatzemar aquesta informació al 

sistema. Donat que la placa de control de dispositiu inclou una EEPROM, s’utilitza 

aquesta per l’emmagatzematge d’aquesta informació. Aquest fet obliga incloure a la 

llibreria tàctil un seguit de llibreries per al control de la memòria, aquestes 

corresponent a Beep.h, EEPROM.h i SST25VF016.h. 

• void TouchCalibration(void): Funció encarregada d’executar la calibració de la pantalla 

quan es crida. Consisteix en prémer els quatre extrems de la pantalla i emmagatzemar 

les tensions obtingudes a la memòria EEPROM del dispositiu. La llibreria per crear els 

gràfics indicatius de les posicions a prémer així com les instruccions del procés utilitza 

el paquet de llibreries GOL.h, llibreria que permet realitzar diferents geometries i 

textos senzills.  

• TouchStoreCalibration(): Funció que emmagatzema la informació obtinguda al llarg de 

la calibració a la memòria EEPROM inclosa dins de la placa de desenvolupament. 

Aquesta es crida després d’utilitzar la funció TouchCalibration(). 
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3.8.5. Llibreria Bus CAN i modificacions realitzades 

Com s’esmenta anteriorment, el dispositiu es pot comunicar amb l’exterior mitjançant el bus 

CAN. S’utilitza el component MCP2515 de la companyia Microchip, aquest és un codificador de 

CAN a Serial Peripheral Interface (SPI), comunicació que incorporen la majoria de 

microcontroladors i el PIC32 no és una excepció. A la web de Microchip es pot trobar una 

llibreria d’utilització d’aquest component, la canlib2515.h, però aquesta presenta alguns 

errors. A continuació s’estudia més detalladament la llibreria anterior i s’expliquen les 

modificacions realitzades per tal que el funcionament sigui l’esperat. Es recomana al lector 

consultar l’ Annex D.  Datasheets i manuals comercials i consultar la fulla de característiques 

del component MCP2515 així com la secció de la comunicació SPI del datasheet del 

microcontrolador PIC32MX360F512L. Seguidament s’anomena les funcions principals de la 

llibreria i una breu descripció de la tasca que realitzen. 

• InitializeCAN( int Channel ): Inicialitza el dispositiu per tal de poder realitzar la 

comunicació Bus CAN. La variable d’entrada és per indicar quin canal dels disponibles 

del SPI s’utilitza per la comunicació del MCP2515. En el nostre cas sempre s’utilitza el 

canal 1. Com s’observa aquesta funció és molt limitada ja que no permet seleccionar a 

quina velocitat es desitja el bus ni el tipus de missatges que s’envia, així com altres 

opcions que permet el dispositiu. Per tant, cal realitzar un estudi profund d’aquesta 

funció per poder disposar de les opcions exposades. Posteriorment, en aquest mateix 

punt s’amplia aquesta informació.   

 

• CANRxReady( int Channel ): Funció que retorna 1 en cas que el buffer del dispositiu 

MCP2515 es tingui un missatge correcte (sense cap error en l’enviament) i nou, és a 

dir, que encara no hem donat l’ordre al dispositiu d’enviar la informació inclosa en 

aquest. 

 

• CANGetMsg( int Channel, UINT16 *pIdentifier, UINT8 *Msg, UINT8 *pMsgSize ): 

Funció que permet rebre un missatge que es troba al buffer del MCP2515, i obtenir el 

seu identificador amb la variable pIdentifier, la mida del missatge (pMsgSize) i 

finalment el contingut del missatge a la taula Msg. Com en la funció anterior, aquesta 

permet seleccionar el canal on es realitza la comunicació amb el MCP2515, que en el 

nostre cas és el canal 1. A l’utilitzar aquesta funció s’observa que aquesta no té el 

comportament esperat, posteriorment es detallen les accions realitzades per tal 

d’aconseguir un correcte funcionament. Per un ús correcte de la funció es recomana la 

utilització prèvia de CANRxReady(1) i comprovar que es té un missatge nou al buffer 

del MCP2515. 

 

• CANRxReady( int Channel): Funció que retorna 1 en cas que el bus de comunicació 

CAN es trobi lliure i per tant, es pugui enviar un missatge. 

 

• CANSendMsg( int Channel, UINT16 Identifier, UINT8* Msg, UINT8 MsgSize ): Funció 

que permet enviar un missatge pel bus de comunicació CAN. Mitjançant la variable 
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Identifier s’introdueix l’identificador del missatge a enviar, MsgSize permet seleccionar 

el nombre de bytes a enviar, i la taula Msg inclou els bytes a enviar pel bus. Finalment, 

la variable Channel com en la resta de funcions permet seleccionar el canal SPI a 

utilitzar, en aquest cas sempre pren valor 1.   

 

Aquestes són les funcions bàsiques a utilitzar al sistema i que permeten efectuar tota la 

comunicació. Aquestes però no funcionen correctament, ja que el MCP2515 no respon a cap 

acció enviada des de el canal SPI.  A continuació es mostren els errors i les modificacions 

realitzades per tal que el funcionament de la llibreria sigui correcte. 

Inicialització del Bus CAN 

Com s’explica anteriorment, la funció que inicialitza el bus de comunicació és InitializeCAN( int 

Channel ), aquesta té el problema que no permet modificar moltes opcions necessàries com la 

velocitat del BUS. Per aquesta raó s’analitza més detingudament el codi d’aquesta funció, a 

continuació es mostra. 

 CAN2515InitSPI( Channel, pbClk, 9000000 );  //set spi speed at 9Mhz 
  
 CANReset(Channel); 
 //setup the filter to recieve all messages 
 UINT16 Flt[] = {0,0,0,0,0,0};  
 CAN2515SetRXB0Filters(Channel, 0, Flt); 
 CAN2515SetRXB1Filters(Channel, 0, &Flt[2]); 
  
 CANEnable(Channel, CAN_250kbps); 
 

Com s’observa a l’inici de la funció s’inicialitza el canal SPI, aquesta funció imposa una velocitat 

de comunicació de 9Mhz, valor força elevat però que experimentalment es comprova que 

dona uns resultats adequats. La funció CANReset, dona l’ordre de reset al MCP2515 i aquesta 

es desenvolupa correctament. Les dues funcions següents s’usen per utilitzar el filtre 

d’identificadors, aquest filtre consisteix en què els missatges amb identificadors que es troben 

dins un rang de valors establerts a la funció, el buffer els descarta i per tant no tenim accés a 

aquest. Com s’observa per defecte aquest no s’utilitzen, fet que no es modifica, ja que al 

sistema trobem només tres identificadors que no es fan servir el 300, 306 i 307.  El consum de 

lectura del microcontrolador d’aquest missatges es força reduït per la elevada potencia 

d’aquest. Finalment la funció on es configura les característiques del bus és CANEnable 

(Channel, CAN_250kps), aquesta però no funciona correctament, per tant cal estudiar-la 

detingudament. La funció presenta el següent codi: 

void CANEnable( int Channel, int BusSpeed ) 
{ 
 //Set CNF1 
 CAN2515ByteWrite(Channel, CNF1,0x09); //used to be: BusSpeed 
  
 //Set CNF2 
 CAN2515ByteWrite(Channel, CNF2,0x80 | PHSEG1_3TQ | PRSEG_1TQ); 
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 //Set CNF3 
 CAN2515ByteWrite(Channel, CNF3, PHSEG2_3TQ); 
  
 //Interrupt on RXB0 - CANINTE 
 CAN2515ByteWrite(Channel, CANINTE,0x01); // Interrupts are on 
  
 //Set NORMAL mode 
 CAN2515ByteWrite(Channel, CANCTRL,REQOP_NORMAL | CLKOUT_ENABLED); 
 
 CAN2515ByteRead(Channel, CANSTAT); //dummy read to give 2515 time to switch to 
normal mode 
  
 if( (CAN2515ByteRead(Channel, CANSTAT) & 0xE0) != OPMODE_NORMAL ) 
  CAN2515ByteWrite(Channel, CANCTRL,REQOP_NORMAL | CLKOUT_ENABLED); 
} 
 

El primer que s’observa és que aquest no utilitza la variable d’entrada de selecció de velocitat, 

i per tant, la velocitat del bus de comunicació sempre és la de 125 Kbits/s. Per la qual cosa, 

primerament cal modificar els registre de selecció de velocitat, per realitzar-ho s’utilitza el 

programari Microchip CAN Bit Timing Calculator1, on introduint la velocitat que es desitja el 

bus i la freqüència del MCP2515 (en el nostre cas un valor de 20MHz) s’obtenen els valors dels 

registres CNF1,CNF2 i CNF3. Com es desitja que el bus tingui una velocitat programable de 

forma senzilla, es modifica el codi i el resultat és el següent: 

if(BusSpeed == CAN_125kbps){ 
  //Set CNF1 
  CAN2515ByteWrite(Channel, CNF1,0x07);  
  //Set CNF2 
  CAN2515ByteWrite(Channel, CNF2,0xA0);  
  //Set CNF3 
  CAN2515ByteWrite(Channel, CNF3, 0x02); 
 } 
 else if(BusSpeed == CAN_250kbps){ 
  //Set CNF1 
  CAN2515ByteWrite(Channel, CNF1,0x01);  
  //Set CNF2 
  CAN2515ByteWrite(Channel, CNF2,0xBA);  
  //Set CNF3 
  CAN2515ByteWrite(Channel, CNF3, 0x07); 
 } 
 else if(BusSpeed == CAN_500kbps){ 
  //Set CNF1 
  CAN2515ByteWrite(Channel, CNF1,0x00);  
  //Set CNF2 
  CAN2515ByteWrite(Channel, CNF2,0xBA);  
  //Set CNF3 
  CAN2515ByteWrite(Channel, CNF3, 0x07); 

                                                           
1
 http://intrepidcs.com/support/mbtime.htm 
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 } 
 else if(BusSpeed == CAN_1000kbps){ 
  //Set CNF1 
  CAN2515ByteWrite(Channel, CNF1,0x00);  
  //Set CNF2 
  CAN2515ByteWrite(Channel, CNF2,0xA0);  
  //Set CNF3 
  CAN2515ByteWrite(Channel, CNF3, 0x02); 
 }    

 

On s’observa que segons la variable d’entrada els registres prenen els valors necessaris per tal 

de tenir la velocitat del bus desitjada. Aquesta modificació però no és suficient, ja que el 

dispositiu segueix sense tenir el comportament esperat, per tant cal analitzar detingudament 

la funció d’escriptura CAN2515ByteWrite(Channel,register,value) que presenta el següent 

codi: 

PRIVATE void CAN2515ByteWrite(int Channel, unsigned char addr, unsigned char value ) 
{ 
 mASSERT_CS(Channel);   
 XferSPI(Channel, CAN_WRITE); 
 XferSPI(Channel, addr); 
 XferSPI(Channel, value); 
 mDEASSERT_CS(Channel); 
} 
 

Si s’estudia detingudament el datasheet del MCP2515 es pot comprovar que la rutina que 

segueix la funció és la correcte, enviant primerament el byte de l’ordre d’escriptura (la 

definició CAN_WRITE pren el valor correcte), seguit del registre a modificar i finalment el valor 

que aquest ha de prendre. L’error de la funció és degut a que no compleix els temps d’espera 

establerts per la fulla de característiques del fabricant, on es pot observar que cal esperar un 

temps de 50ns entre l’activació del dispositiu amb el chip select i l’enviament de la primera  

ordre. Per tant, cal afegir un retard ja que el microcontrolador té una velocitat d’execució més 

ràpida, a continuació es mostra la modificació realitzada. 

PRIVATE void CAN2515ByteWrite(int Channel, unsigned char addr, unsigned char value ) 
{ 
 LATBbits.LATB2 = 0;  
 DelayMs(1);  
 XferSPI(Channel, CAN_WRITE); 
 XferSPI(Channel, addr); 
 XferSPI(Channel, value); 
 DelayMs(1); 
 LATBbits.LATB2 = 1; 
} 
 
S’observa que a part d’afegir un retard, es substitueix el mASSERT_CS per LATB que actua 

directament amb el port on es troba el CS per facilitar d’aquesta forma, la comprensió del codi. 
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Cal remarcar que aquest error es troba en tot el codi de la llibreria i que per tant, es realitza la 

mateixa modificació en totes les funcions que apareix com CAN2515ByteRead entre altres.  

Per últim dins del codi inclòs a la funció CANEnable es modifica la línia on trobem l’activació de 

les interrupcions amb la següent funció: 

 CAN2515ByteWrite(Channel, CANINTE,0x00); // Interrupts are off    

Aquesta com s’observa modifica el registre de configuració d’interrupcions (CANINTE) de tal 

forma que aquestes es troben desactivades. 

Lectura de missatges del bus 

Com s’esmenta anteriorment, per la lectura d’un missatge dins del bus s’utilitza la funció 

CANSendMsg. Aquesta té un comportament que no és l’esperat, ja que els valors de sortida de 

la funció (l’identificador, la mida i el missatge) no prenen els valors que s’envien pel bus, cal 

doncs una anàlisi profunda de la funció. El codi que trobem dins seu és el següent. 

BOOL CANGetMsg( int Channel, UINT16* pIdentifier, UINT8* Msg, UINT8* pMsgSize ) 
{ 
 int temp; 
 UINT8 loc, S1, S2; 
 
 temp = ReadStatus2515(Channel); 
  
 if( (temp & 3) == 0 )  
  return FALSE; 
 
 //enable CAN chip 
 mASSERT_CS(Channel); 
     
 loc = ( temp & 1 )?0x90:0x94; //select start location based on the buffer available 
(RXB 0 or 1) 
 XferSPI( Channel, loc ); 
  
 S1 = XferSPI( Channel, 0 ); //RXBnSIDH 
 S2 = XferSPI( Channel, 0 ); //RXBnSIDL 
   
 *pIdentifier = S1<<3 | S2>>5; //format the 11 bit identifier 
  
 XferSPI( Channel, 0 ); //EID8 - ignore 
 XferSPI( Channel, 0 ); //EID0 - ignore 
  
 *pMsgSize = XferSPI( Channel, 0 ) & 0x0F; //Data Length 
  
 if(*pMsgSize>8) 
  *pMsgSize = 8; 
   
 for( temp = 0; temp < *pMsgSize; temp++ ) 
  Msg[temp] = XferSPI( Channel, 0 ); 
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 //deselect CAN chip 
 mDEASSERT_CS(Channel); 
   
  
 return TRUE; 
  
} 
 

L’error que presenta la llibreria és que no assigna correctament les dades rebudes amb el 

registre corresponent, concretament després de rebre el registre RXBnSIDL, rep dos registres 

més abans d’arribar al EID8, el RXBnEID8 i el RXBnEID0. Aquest fet provocava que la longitud 

del missatge i el contingut d’aquest no es trobessin assignats correctament. Per últim, per 

poder donar a la llibreria la possibilitat de treballar amb standard i extended message, els bits 

4 i 3 de la variable temp (variable que inclou la informació del estat del sistema), ens facilita 

aquesta informació, i en funció d’aquest s’assigna a la variable identificador els registres 

concatenats corresponents. Per més informació sobre els registres anteriors es pot consultar 

l’Annex D. Datasheets i manuals comercials. 

3.8.6. Llibreria lectura / escriptura targeta SD 

Per la gestió dels arxius dins el sistema de visualització s’utilitza la llibreria SSD1926_SDCard.h 

que inclou la llibreria FSIO.h, on trobem unes funcions molt similars a la llibreria estàndard de 

C stdio.h. La llibreria utilitza un apuntador del tipus FSFILE, que apunta  la direcció de memòria 

on s’emmagatzema la informació de l’arxiu a tractar. A continuació es mostren les funcions 

principals que inclou la llibreria i que s’utilitzen en la programació del dispositiu. 

• FSInit(): Funció que inicialitza el dispositiu per poder realitzar la gestió d’arxius de la 

targeta SD. Cal cridar-la a l’inici del codi abans de poder utilitzar qualsevol funció de 

les explicades posteriorment. 

• Fitxer = FSFopen(char *nom_arxiu, char *forma): Funció que carrega la informació 

del nom_arxiu a la variable Fitxer. La cadena de caràcters forma s’utilitza per indicar 

com s’obre el fitxer:  

-Read: Llegeix l’informació d’un arxiu existent. 

-Write: Crea un nou arxiu o reemplaça l’existent. 

-APPEND: Afegeix informació a un arxiu existent. 

-WRITEPLUS: Crea un nou arxiu o reemplaça un arxiu existent (es necessari també 

activar READ). 

-READPLUS: Llegeix informació d’un arxiu existent (es necessari també activar WRITE). 

-APPENDPLUS: Afegeix informació a un arxiu existent (es necessari també activar 

READ). 

• FSrename (const rom char * fileName, FSFILE * fo): Canvia el nom de l’arxiu fo pel 

nom fileName. 

• FSfclose(FILE *arxiu): Funció que tanca un arxiu carregat a memòria. És indispensable 

utilitzar-la al final de tractar qualsevol arxiu, ja que sinó es realitza, el sector de 

memòria que apunta l’apuntador es perd. 
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• FSftell(FILE *arxiu): Retorna la posició on es troba el cursor del arxiu (posició on 

realitzem l’acció al contingut del arxiu). 

• FSrewind (FSFILE * fo): Posiciona el cursor de l’arxiu a l’inici d’aquest.  

• FSremove (const char * fileName): Esborra l’arxiu de la variable fileName. Retorna 0 

en cas que l’acció s’hagi realitzat correctament.   

• FSerror(): Funció que retorna la codificació de l’error obtingut anteriorment amb 

alguna funció de la llibreria (com per exemple FSfread, FSfopen,....).  

• FSfread (void *ptr, size_t size, size_t n, FSFILE *stream): Funció que escriu la lectura 

realitzada a l’arxiu stream a la cadena ptr. La mida de cada unitat de l’arxiu s’indica 

amb la variable size, mentre que el nombre de lectures a realitzar a la variable n. 

• FSfwrite (const void *ptr, size_t size, size_t n, FSFILE *stream): Funció que escriu a 

l’arxiu stream el contingut inclòs a la cadena ptr. La mida de cada unitat a escriure i el 

nombre de unitats a escriure s’indica a les variables size i n, respectivament. 

• FSfseek (FSFILE *stream, long offset, int whence): Canvia la posició del cursor del 

arxiu stream un nombre offset de posicions respecte whence. La variable whence pot 

prendre els següents valors. 

-SEEK_SET: L’offset és respecte a l’inici de l’arxiu. 

-SEEK_CUR: L’offset és respecte a la posició actual del cursor. 

-SEEK_END: Es realitza un offset negatiu respecte a la posició final de l’arxiu. 

• FSfeof(FSfile *file): Funció que retorna 0 si el cursor de l’arxiu file no es troba al final 

del fitxer, i diferent de zero altrament. 

• FSchdir(char *directori): Funció que permet seleccionar el directori on posteriorment 

llegirem o escriurem fitxers. Per accedir a l’arrel de la targeta SD cal introduir la cadena 

de caracters “.\\”i les diferents carpetes es separen amb el caràcter  “\\”. Per exemple 

si volem accedir a la carpeta IMATGES\PREDE, cal cridar la funció de la següent forma: 

 

FSchdir(.\\IMATGES\\PREDE); o també es pot encadenar dues funcions: 

FSchdir(.\\IMATGES); 

FSchdir(\\PREDE); 

• FSmkdir(char *nom_directori): Funció que crea un directori amb el nom especificat a 

la cadena nom_directori. Retorna 0 en cas que l’acció s’hagi realitzat correctament. 

• FSrmdir(char *nom_directori): Funció que elimina el directori amb el nom especificat 

a la cadena nom_directori. Retorna 0 en cas que l’acció s’hagi realitzat correctament. 

• FSfprintf (FSFILE * fptr, const char * fmt, ...): Funció que escriu al arxiu fptr la cadena 

de caràcters fmt. La funció retorna el nombre de caràcters escrits a l’arxiu. 
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3.8.7. Estructures i variables del programa 

Per tal de simplificar el sistema de variables del programa i d’aquesta forma facilitar la lectura 

de codi, es realitza una estructura global que inclou totes les variables del sistema. Tot i que 

aquest fet implica un consum de codi superior, la simplicitat i la possibilitat de disposar de 

qualsevol informació de l’estat del sistema a totes les funcions provoca aquesta elecció. A més 

a més, cal remarcar que l’elevada potència de càlcul del microcontrolador provoca que es 

pugui realitzar questa opció sense provocar problemes de velocitat al dispositiu. L’estructura 

global del sistema s’anomena Estructura_Variables, la definició d’aquesta i una breu explicació 

de cada terme es pot comprovar a continuació: 

typedef struct _Estructura_variables{ 
 
 Estructura_senyal velocitat; 
 Estructura_senyal RPM; 
 Estructura_senyal temp_motor; 
 Estructura_senyal temp_aire; 
 Estructura_senyal marxa; 
 Estructura_senyal lambda; 
 Estructura_senyal bateria; 
 Estructura_senyal pressio_aire; 
 Estructura_senyal accelerador; 
 
 Estructura_estat es; 
 
}Estructura_variables; 
 

Com s’observa, conté dos tipus d’estructures al seu interior, per una banda Estructura_senyal, 

que inclou tota la informació de cada una dels nou senyals disponibles al dispositiu, i finalment 

Estructura_estat, que inclou tota la informació de l’estat en que es troba el dispositiu. 

Per tal de comprendre la programació del dispositiu, a continuació es mostra l’estructura de la 

variable Estructura_estat. 

typedef struct _Estructura_senyal  
{ 
        
 int disseny; 
 int activat;      
 int posx,posy;    
 int redimensio;   
 int amplada,altura; 
 int valor_critic; 
 int contador_alerta; 
 int valor;       
 int i_anterior;   
 int refresca; 
 int frequencia; 
 int pos_fitxer;   
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 int error;     
 
}Estructura_senyal;   
 

Com s’observa l’estructura està formada per un conjunt d’enters, aquest defineixen 

completament l’estat del senyal en qüestió. El enter disseny defineix quin indicador s’utilitza 

actualment al senyal i el seu valor es troba dins un rang que depèn d’aquest (a l’Annex C. 

Manual del sistema de visualització es consultar els indicadors disponibles per a cada senyal). 

La variable activat s’utilitza per indicar-li al dispositiu que el senyal es troba activat (1) i que per 

tant cal visualitzar-la a la posició (posx,posy), en cas que el seu valor sigui 0, la resta de 

variables d’estat de visualització no són llegides. El enter redimensió s’utilitza per modificar 

l’escala de l’indicador, és a dir, si pren valor 1 l’indicador es visualitzarà en la mida natural, 

mentre que si la variable pren valor 2, la seva mida es redueix a la meitat. Les variables 

amplada i altura són utilitzades en el algoritme de posicionament automàtic d’indicadors, ja 

que aquest comprova que es pugui ubicar un indicador si no es superposa amb algun indicador 

ja present. Els enters valor_critic i contador_alerta s’utilitzen en l’algoritme d’avís d’alerta per 

senyals perillosos del vehicle, el primer és el valor programable pel usuari que provoca que 

quan es sobrepassa aquest valor salti l’avís d’alerta, mentre que el segon, és un comptador 

utilitzat per realitzar la alternança de l’avís. La variable valor, com el seu nom indica, és el valor 

que pren el senyal, les unitats d’aquest es poden consultar a l’Annex C. Manual del sistema de 

visualització. Pel que fa a la variable i_anterior, s’utilitza en el refresc de la pantalla. Aquesta 

variable ens indica quina és el nombre de la imatge carregada anteriorment en indicadors 

analògics, i per tant, s’utilitza per comprovar si és necessari refrescar la LCD. Relacionada amb 

aquesta trobem la variable refresca, que en aquest cas ens indica si és necessari refrescar la 

pantalla perquè rebem un senyal del bus de comunicació CAN que és diferent al valor que es 

tenia anteriorment. Per últim es té la variable error, que és utilitzada pel sistema de 

comunicació, aquesta pot prendre tres valors, 0 si no tenim cap error de comunicació del 

senyal, 1 si el valor rebut presenta un valor superior al màxim que es pot visualitzar, i 2 si el 

valor és inferior al mínim permès. 

Per últim a continuació es presenta l’estructura de la variable Estructura_estat, encarregada de 

donar tota la informació sobre l’estat del sistema de visualització.       

typedef struct _Estructura_estat  
{ 
 char estat[40];  
 char configuracio[3];  

char idioma[8];     
int alertes;  

 int SD;    
 int posx[13];    
 int posy[13];    
}Estructura_estat; 
 
Com s’observa l’estructura està formada per un conjunt de cadenes de caràcters i un conjunt 
d’enters. La raó d’aquest fet és que les tres primeres variables han de representar molts estats, 
i per tal de facilitar la comprensió del codi, es considera una bona elecció representar-les per 
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paraules enlloc de per nombres. Naturalment, aquest fet provoca que el codi no sigui tan 
eficient com es desitjaria, ja que estats que es podrien representar en una paraula de 8 bits 
passen a ser 40 paraules. Per tal de millorar aquest fet, cal analitzar en quins punts del sistema 
el consum de codi es crític i en aquest casos reduir aquest efecte. En aquest cas, el sistema té 
un consum crític a l’hora de representar els indicadors dels senyals, ja que en general és 
necessari carregar entre 4 i 5 imatges per cada refresc de pantalla, i a més a més, és desitjable 
que l’usuari no pugui percebre aquest fet, donant una sensació de continuïtat. Per tant, l’estat 
que representa l’estat de visualització s’anomena “v”, com s’observa esta format per un 
caràcter més el caràcter nul i per tant la seva lectura estar formada per dues lectures en 
realitat. S’utilitza la funció strcmp de la llibreria estàndard string.h, ja que aquesta només 
realitza les diferents lectures fins arribar al caràcter nul (per tant s’evita la lectura de 40 
caràcters). Pel que fa a l’estat de presentació (estat en el qual es presenta el logotip del equip 
a l’arrencar el sistema) es representa per “p”, per les mateixes raons anteriors. Finalment cal 
representar els diferents estats dels menús de la pantalla, aquests es caracteritzen per ser un 
gran nombre i relacionats un amb els altres (es canvien els estats uns als altres molt sovint dins 
del codi). Donat que la velocitat en els menús no es crítica (només es carrega una imatge 
sencera en la majoria de casos), es considera una bona opció l’ús de paraules de longitud 
considerable per facilitar la seva programació (per exemple “m_act_SD”, on es pot intuir 
fàcilment que és l’estat del menú d’activació de la targeta SD). Per acabar, cal remarcar el cost 
de memòria RAM del microcontrolador que suposa aquesta programació, que naturalment és 
força més elevat, però en aquest sistema el ús de RAM és poc crític, ja que les imatges es 
carreguen a la memòria de controlador de pantalla i en general el nombre de variables es molt 
inferior a la capacitat del microcontrolador.  
Pel que fa a les resta de variables, la variable configuració s’utilitza per indicar quina 
configuració es visualitza actualment (predeterminada 1,2 o 3 o usuari 1,2 o 3), idioma ens 
indica l’idioma actual dels tres disponibles (català, castellà i anglès), la variable alertes que 
pren valor 1 si tenim alguna alerta activada al sistema, variable SD que pren valor 1 si tenim 
algun senyal que ha de realitzar data logger i finalment posx i posy que són variables 
utilitzades en la configuració predeterminada 3. Cal remarcar que les variables configuració i 
idioma s’utilitzen als menús del sistema i que per tant, el fet que siguin una cadena de 
caràcters no es crític per les mateixes raons anteriors.        
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3.8.8. Llibreries creades per l’autor 

En aquesta secció es pretén mostrar el conjunt de llibreries dissenyades per l’autor per tal de 

poder tenir una comprensió més senzilla de la programació realitzada. Al projecte trobem sis 

llibreries, Ad_Senyals.h, Funcions.h, Indicadors.h, Lectura-Escriptura.h, Menu.h, Posicionar.h i 

Redimensionar.h. A continuació s’expliquen les funcions que inclouen aquestes i una breu 

descripció de la tasca que realitzen. 

3.8.8.1. Llibreria Ad_Senyals.h 

Aquesta llibreria té com a objectiu simplificar l’adquisició de les dades provinents del port Bus 

CAN de la centraleta de motor. Aquesta està formada per una única funció, anomenada 

Adquirir_Senyals(var). 

• void Adquirir_Senyals(Estructura_variables *var): Funció que llegeix la informació 

provinent de la centraleta de motor i actualitza les variables del sistema. Per poder 

realitzar aquesta funció, és necessari conèixer les característiques dels missatges que 

envia periòdicament la centraleta de motor. A continuació a la taula B.3.11 es 

mostren els identificadors i característiques de la informació dels senyals utilitzats al 

sistema. 

Identificador 
estàndard 

Bytes de 
dades 

Variable Unitat 

0x301 0-1 RPM 1/sec 
0x301 4-5 Lambda Lambda*1000 
0x302 0-1 Posició accelerador Graus*10 
0x303 4-5 Pressió admissió hPa 

0x304 0-1 Temperatura motor ºC*10 

0x304 2-3 Temperatura admissió ºC*10 

0x305 0-1 Nivell bateria V*1000 

0x308 0 Marxa - 

0x309 0 Velocitat lineal Km/h 
Taula B.3.11: Característiques missatges CAN centraleta motor. 

Com s’observa a la taula anterior, tots els senyals estan formats per dos bytes, que 

s’envien separadament i que cal concatenar. L’estructura de la funció consisteix primer 

en comprovar si tenim el buffer de CAN algun missatge no llegit, i si es així segons 

l’identificador d’aquest missatge es concatenen i s’assignen els bytes a les variables del 

sistema segons la taula anterior.  

3.8.8.2. Llibreria Funcions.h 

Llibreria on es poden trobar les funcions de caràcter més general del sistema que 

s’utilitzen tant el codi principal com a la resta de llibreries creades per l’usuari. A 

continuació es descriu les diferents funcions disponibles. 

• void Cargar_Imatge_JPEG(char *directori,char *arxiu, int x, int y): Funció que 

carrega la imatge arxiu que es troba a la carpeta directori a la posició (x,y) de la 
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pantalla. La funció s’encarrega d’obrir i tancar l’arxiu, alliberant la memòria utilitzada 

en la funció.  

• void Cargar_JPEG_Sense_Directori(char *arxiu, int x, int y): Funció similar a 

l’anterior però en aquesta no s’assigna el directori on es troba l’arxiu. Es carreguen 

per tant els arxius que trobem al directori actual del sistema. Aquesta funció s’utilitza 

principalment a la llibreria Menu.h, ja que en aquesta s’assigna un directori 

inicialment en funció del idioma i aquest no varia al llarg de la funció, tot i que si que 

és necessari carregar diferents imatges. 

• void Cargar_Imatge_JPEG_Lenta(char *directori,char *arxiu,int x,int y, int amplada, 

int altura): Funció que utilitza la llibreria ImageDecoder.h, i que com s’explica 

anteriorment, aquesta no és eficient per a la majoria de parts del sistema degut a la 

seva lentitud. Aquesta però, s’utilitza en la presentació inicial de la pantalla amb el 

logotip de l’equip donant un efecte diferent al dispositiu. Com en les funcions 

anteriors es carrega la imatge arxiu que es troba a la carpeta directori a la posició 

(x,y) de la pantalla. A més a més aquesta presenta l’avantatge que es pot seleccionar 

la llargada i alçada de la imatge a carregar, i que per tant, permet carregar trossos 

d’imatge. 

• void Cargar_Imatge_GIF(char *directori,char *arxiu,int x,int y, int amplada, int 

altura): Funció semblant a l’anterior, però en aquest cas és per carregar imatges en 

format GIF.   

• char Inicialitzacio_Variables(Estructura_variables *var): Funció que permet 

inicialitzar totes les variables del sistema. Aquesta ho pot realitzar de dues formes, 

d’una banda carregant la informació que es troba a l’arxiu ./CONFIG/CONF.txt que 

segueix una codificació explicada al Annex C.Manual sistema de visualització, i de 

l’altre, una configuració per defecte en cas de no trobar-se l’arxiu explicat 

anteriorment. A més a més en el cas que la configuració a visualitzar sigui una 

definida per l’usuari, aquesta funció carrega la informació de l’arxiu 

./CONFIG/CONx.txt, on x indica la configuració a carregar (1,2 o 3). L’estructura de la 

funció consisteix en primer comprovar i obrir l’arxiu de configuració (en el cas que no 

es trobi s’escriu un missatge alertant a l’usuari aquest fet i es carrega la configuració 

per defecte), i si existeix, realitza una lectura d’aquest mitjançant la funció 

Llegir_Arxiu_Config explicada a la llibreria Lectura_Escriptura.h. Si la lectura no és 

correcta s’alerta a l’usuari amb un missatge i com en el cas anterior, es carrega la 

configuració predeterminada al sistema. En el cas contrari, la funció 

Llegir_Arxiu_Config haurà assignat les variables al sistema i per tant només cal 

comprovar quina configuració cal visualitzar i en funció d’aquesta, carregar l’arxiu 

CONx.txt, utilitzant la funció Llegir_Arxiu_Config_Usuari, que es troba també a la 

llibreria Lectura_Escriptura.h. 

• void Inicialitzacio_Variables_Per_Defecte(Estructura_variables *var): Funció que 

assigna els valors per defecte a les variables del sistema. Aquesta desactiva totes les 

alertes i data logger dels senyals i carrega la configuració predeterminada 1.  

• void Dibuixar_Pantalla(Estructura_variables *var): Funció principal que crea l’entorn 

gràfic. Aquesta en funció de l’estat en què ens trobem: visualització (“v”), presentació 

(“p”) o menús (qualsevol altre nom diferent als anteriors), carrega la funció pertinent. 

A més a més, si ens trobem en l’estat de visualització comprova que no hi hagi cap 
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esdeveniment tàctil, si és el cas, canvia l’estat del sistema a l’estat “m_inicial”; estat 

que carrega el menú principal de configuració de la pantalla. 

• void Crear_Presentacio(Estructura_variables *var): Funció que crea una visualització 

que inclou una petita animació del logotip de l’equip. Aquesta es realitza mitjançant 

la llibreria ImageDecoder.h i per tant, la velocitat de càrrega és lenta per donar un 

efecte especial a l’inici de l’animació. Primerament s’utilitza la funció JPEGSetRGB() 

que configura els colors de la pantalla per la llibreria ImageDecoder.h, seguidament 

es carreguen el conjunt d’imatges que formen l’animació, i per últim crida la funció 

JPEGSetYUV(), que configura el sistema de colors de la llibreria SSD1926_JPEG.h, que 

és la que s’utilitza al dispositiu per defecte. 

• void Crear_Visualitzacio(Estructura_variables *var): Funció que carrega la 

configuració actual de la pantalla. L’estructura consisteix en comprovar en quin estat 

es troba el sistema, si configuració d’usuari o predeterminada, i en funció d’aquest 

fet carregar la funció corresponent, Cargar_PredeX o crida les funcions de 

Crear_Senyal (segons quins senyals es troben actius). A més a més, la funció crida 

Dibuixar_Alerta(var,n_alerta), funció que carrega les imatges d’alertes a una 

freqüència de 1,5 Hz aproximadament en cas de tenir algun senyal perillós. Cal 

remarcar que l’ordre de prioritat de les alertes són temperatura de motor, 

revolucions de motor i nivell de bateria, respectivament. 

• void Cargar_PredeX(Estructura_variables *var): Funció que carrega la configuració 

predeterminada x (1, 2 o 3). Cal remarcar que aquesta només refresca les imatges en 

cas que el valor de la variable necessiti modificar l’indicador per ser visualitzada. 

• char Comprovar_Alerta(Estructura_variables *var): Acció que comprova si alguna de 

les alertes actives passa dels valors límits així com complir la freqüència de 1,5 Hz. La 

funció retorna 1, 2 o 3 en cas que sigui necessari carregar la imatge d’alerta del 

senyal de temperatura, revolucions i bateria respectivament. La funció primerament 

comprova que algun dels senyals sobrepassi dels límits configurats de l’usuari, en cas 

que el timer 1 no es trobi activat, l‘acció l’activa, en cas contrari, comprova el 

comptador del timer i si aquest sobrepassa la freqüència de 1,5Hz, retorna el valor 

corresponent. Cal remarcar que la funció segueix la prioritat de senyals temperatura, 

revolucions i bateria respectivament, ja que aquesta només activa una alerta i per 

tant en el cas que dos senyals sobrepassin el límit, activa només la que tingui més 

prioritat. La raó d’aquest fet és que és poc provable que més de dos senyals 

sobrepassin els valors d’alerta a la vegada, i s’evita d’aquesta forma l’ús de més de un 

timer. 

• void Dibuixar_Alerta(Estructura_variables *var, char num_alerta): Funció que 

carrega la imatge d’alerta corresponent segons l’entrada num_alerta (1 per la 

temperatura de motor, 2 per les revolucions i 3 per la bateria) i l’idioma actual del 

sistema. 

• void Cargar_Fondo(Estructura_variables *var): Funció que inicialitza les variables de 

refresc del sistema per tal que es visualitzi la configuració actual del sistema. Aquesta 

s’utilitza sobretot a la llibreria Menu.h per carregar el fons amb els indicadors de 

pantalla actuals al sortir del menú.  Primerament, la funció inicialitza la variable 

i_anterior de tots els senyals a -1, per aquesta forma, en el següent cicle es carreguin 
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tots els indicadors dels senyals actius. Seguidament la funció comprova en quina 

configuració d’usuari ens trobem i en funció d’aquest fet i dels indicadors actius, 

carrega els fons d’imatge corresponents. Cal remarcar que es realitza aquesta 

metodologia per evitar carregar cada vegada que es refresca a pantalla el fons i el 

valor del indicador, i d’aquesta forma, reduir el consum del microcontrolador. 

• void Borrar_Configx(Estructura_variables *var):  Funció que elimina el contingut de 

la configuració x. Per realitzar-ho destrueix l’arxiu de configuració corresponent que 

es troba a la carpeta /CONFIG de la targeta SD de la pantalla. 

 

3.8.8.3. Llibreria Indicadors.h 

Aquesta llibreria té com objectiu simplificar la carrega de les imatges per representar els 

diferents indicadors dels senyals actius de la pantalla. Aquesta està formada per un conjunt de 

funcions anomenades Carregar_Senyal(var) que comprovem si segons l’estat actual del 

sistema és necessari refrescar l’ indicador corresponent del senyal.  

3.8.8.4. Llibreria Lectura_Escriptura.h 

Llibreria que inclou totes les funcions relacionades amb el sistema de fitxers. Per tal de facilitar 

la comprensió del seu funcionament, s’introdueix a continuació una breu descripció del 

funcionament del sistema dissenyat. Per una informació més detallada de la codificació, es pot 

consultar a l’Annex C. Manual sistema de visualització. 

En el sistema de fitxers trobem dos tipus de formats, per una banda els arxius de configuració 

del sistema de visualització que es troben a la carpeta //CONFIG, que inclou els arxius 

CONFIG.txt i CONx.txt, i per l’altre els arxius generats pel sistema com a datalogger dels 

senyals seleccionats. Els primers estan formats per paraules estàndards (com per exemple SD, 

P1 o RPM) i separades pel caràcter “:”, i seguides a aquestes, un conjunt d’enters separats 

també pel caràcter “:” que inclouen la informació a configurar de la paraula que segueix. Els 

segons estan formats primer per una capçalera que inclou el nom del senyal i la freqüència de 

mostratge i a continuació, les dades del senyal emmagatzemades separades pel caràcter 

return.  

Un cop introduït el funcionament del sistema dissenyat, a continuació es mostren les funcions 

programades i una breu explicació de la tasca que realitzen i l’estructura d’aquestes. 

• long Escriptura_Paraula(FSFILE *file,long p_ini,char text[15]): Funció que escriu 

l’arxiu de text file, des de la posició de fitxer p_ini, la cadena de caràcters text. A més 

a més, escriu al final de la cadena el caràcter de fi de paraula “:”. L’estructura de la 

funció consisteix primer en col·locar el punter d’arxiu a la posició p_ini utilitzant la 

funció FSfseek i seguidament s’afegeix el caracter “:” a la cadena que s’escriu al arxiu 

utilitzant la funció FSfwrite.  

• long Escriptura_Dada(FSFILE *file, long p_ini, int dada,int multiplicador): Funció 

utilitzada pel datalogger del sistema de visualització. Aquesta escriu a l’arxiu file des 

de la posició p_ini el número dada amb dos decimals. Donat que alguns dels valors 

dels senyals del vehicle es troben amb unitats múltiples de 10 o 100 (com per 

exemple el senyal de bateria), prèviament es converteix l’enter de la variable valor a 
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float i es divideix aquest pel multiplicador, obtenint d’aquesta forma, el valor numèric 

en decimals a escriure a l’arxiu. L’estructura de la funció consisteix prèviament en 

transformar l’enter dada a un text numèric amb dos decimals utilitzant la funció 

snprintf de la llibreria estàndard de C dividint pel enter multiplicador, seguidament 

posicionar el cursor de l’arxiu a la posició p_ini  i per últim, s’afegeix el caràcter return 

i s’escriu a l’arxiu mitjançant la funció FSfwrite. 

• long Lectura_Paraula(FSFILE *file,long p_ini,char paraula[15]): Funció que llegeix els 

caràcters que es troben a l’arxiu file des de la posició p_ini, fins que un d’aquest és el 

caràcter de fi de paraula “:”. El conjunt de caràcters llegits es concatenen a la cadena 

text i la funció retorna el nombre de caràcters llegits (tenint en compte el caràcter de 

fi de paraula). L’estructura de la funció consisteix en primer realitzar una lectura de 

10 caràcters de l’arxiu file des de la posició p_ini.  Seguidament es realitza un bucle 

infinit de control i es comprova en quina posició de la cadena trobem el caràcter de fi 

de paraula. Finalment mitjançant la funció strncpy de les llibreries estàndard de C, es 

copia a la cadena text el contingut llegit fins al caràcter de fi de paraula.  

• int Con_Caracter_Enter(char paraula[15]): Funció que transforma la cadena de 

caràcters paraula a enter. Per realitzar-ho s’utilitza la funció atoi de la llibreria 

estàndard de C. 

• char Escriure_Arxiu_Configuracio(Estructura_variables *var): Funció que crea l’arxiu 

CONFIG.txt a la carpeta ./CONFIG (en cas de que no existeixi), i escriu la configuració 

actual del sistema. La funció retorna 1 en cas que no es pugui crear l’arxiu.  

L’estructura de la funció consisteix primerament en comprovar si l’arxiu es troba a la 

targeta SD així com el seu directori. En cas de no existir (qualsevol dels dos), crear el 

corresponent. Seguidament la funció inicia la rutina d’escriptura de la configuració 

actual, primerament comprova l’idioma actual del sistema i escriu la corresponent 

paraula capçalera i l’ idioma (per exemple en el cas de Català, escriuria ID:CAT). 

Seguidament comprova la configuració de les alertes així com del datalogger del 

sistema i escriu la informació adequada seguint el protocol descrit a l’ Annex C. 

Manual sistema de visualització. Finalment s’escriu la paraula END: de finalització de 

l’arxiu.  

• char Escriure_Arxiu_Configuracio_Usuari(Estructura_variables *var): Funció que 

crea l’arxiu CONx.txt en funció de quina configuració és l’actual (si la 1,2 o 3) a la 

carpeta ./CONFIG (en cas que no existeixi), i escriu la configuració actual d’usuari. La 

funció retorna 1 en cas que no es pugui crear o escriu l’arxiu de text. L’estructura de 

la funció és idèntica a l’explicada anteriorment, en aquest cas però obre l’arxiu a 

escriure en funció de l’estat del sistema. Seguidament escriu les capçaleres dels 

senyals activats seguit dels enters de la seva configuració (disseny, redimensió, posx i 

posy respectivament). Per més informació sobre el format de les paraules dels 

diferents senyals, es pot consultar l’ Annex C. Manual sistema de visualització. 

• char Llegir_Arxiu_Config_Usuari(char *directori,char *arxiu, Estructura_variables 

*var): Funció utilitzada per llegir el fitxer de configuració d’usuari arxiu, que es troba 

ubicat a directori. Aquesta actualitza les variables del sistema si la lectura és correcte, 

en cas contrari, retorna 1 si el format no és el correcte mentre que retorna 2 si no es 

pot trobar l’arxiu a la ubicació especificada. L’estructura de la funció consisteix 
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primerament en obrir l’arxiu corresponent i seguidament inicialitzar totes les 

variables del sistema (relacionades amb la configuració d’usuari). Arribats en aquest 

punt, la funció inicia la rutina de lectura de l’arxiu, que consisteix en un bucle infinit 

de control on es van llegint un conjunt de paraules (utilitzant la funció 

Lectura_Paraula explicada anteriorment) i en funció de quina capçalera correspongui 

(senyal), realitza la lectura de 4 paraules consecutives i assigna els valors a les 

corresponents variables del sistema. Finalment si la paraula llegida és la de fi d’arxiu 

(END), el programa finalitza el bucle, tanca l’ arxiu de lectura i retorna el valor d’error. 

Per últim remarca que la funció surt del bucle en cas que alguna paraula de les 

llegides no correspongui a cap de les exposades a l’Annex C. Manual sistema de 

visualització. 

• char Escriure_Telemetria(Estructura_variables *var): La funció s’encarrega 

d’escriure als corresponents arxius de data logger els valors dels diferents senyals a la 

freqüència assignada. L’estructura de la funció consisteix primerament en comprovar 

si es troba actiu el corresponent senyal i crea l’arxiu de data logger corresponent, si 

aquest no ha estat creat amb anterioritat. En cas que la posició del fitxer (variable 

que es troba inclosa en la estructura de tots els senyals) sigui 0, s’escriu una capçalera 

indicant el senyal escrit i la freqüència d’aquest. En cas contrari, es comprova 

primerament si es necessari escriure un valor utilitzant la funció 

Comp_Escriptura_Telemetria, i si s’escriu al arxiu.  

• char Comp_Escriptura_Telemetria(int freq, int *temps ): Funció que  comprova si és 

necessari emmagatzemar una dada en funció de la freqüència assignada pel usuari. A 

l’inici del programa principal del sistema, s’inicialitza el timer 5 amb un prescaler de 

256, per tant amb un període de 0,0032 ms. Com el timer és de 16 bits, es realitza la 

finalització del comptatge amb un temps de 0,21 segons.  Donat que el màxim temps 

d’espera és de 60 segons (una mostra per segon), es crea una variable entera global 

anomenada temps que sempre que el timer 5 es trobi prop dels valors finals (es deixa 

un petit marge d’error ja que no és necessària molta precisió), l’augmenta en una 

unitat. Per tant la funció compara la freqüència d’entrada i la variable global temps i 

si és necessària una actualització, es retorna 1, 0 altrament. La funció també 

s’encarrega inicialment d’actualitzar la variable temps comprovant l’estat del timer 5 

així com inicialitzar-la si el temps és superior al període màxim de 60 segons (valor a 

286). 

 

   

3.8.8.5. Llibreria Menu.h 

La tasca d’aquesta llibreria és simplificar la utilització dels menús de la pantalla a una sola 

funció, Crear_Menu(var).  L’estructura de la funció consisteix primerament a carregar la 

posició i l’estat del sistema tàctil del dispositiu i seguidament en funció de l’estat actual de la 

pantalla, és a dir, del menú on ens trobem, ens envia a una rutina que carrega les imatges 

corresponents i on es canvia l’estat de les variables en funció de l’entrada del canal tàctil.  

Donat que la pantalla disposa de tres idiomes, per tal de simplificar el codi i haver de repetir 

codi idèntic on la única diferencia són els arxius a carregar, es crea una estructura de carpetes 

a la targeta SD on la primera d’elles és l’ idioma, i la resta de carpetes i noms d’arxius és idèntic 
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per tots els idiomes, i la única diferencia és el contingut d’aquestes. D’aquesta manera, a l’inici 

de la funció Crear_Menu(var) es comprova la variable de configuració d’idioma, i en funció 

d’aquesta i mitjançant la funció de selecció de directori FSchdir(directori), s’escull la carpeta de 

l’idioma corresponent (\\CATALA,\\CASTELLA o\\ANGLES). Seguidament quan anem a la 

subrutina de càrrega d’imatges en funció de l’estat de la pantalla, es carrega la carpeta on 

trobem les imatges d’aquell estat utilitzant el caràcter .\\, que indica que anem a les 

subcarpetes de la carpeta actual (FSchdir(“.\\INICI”), per exemple), i s’utilitza la funció de 

càrrega d’imatges sense directori. D’aquesta manera s’aconsegueix que un mateix codi sigui 

idèntic per a cada idioma, ja que a l’inici es selecciona ja el conjunt d’imatges que es 

carregaran. 

A la següent figura es pot veure un diagrama de blocs de l’estructura explicada anteriorment. 

 

 

Figura B.3.26: Estructura programa sistema de menús. 

3.8.8.6. Llibreria Posicionar.h 

La llibreria Posicionar.h té com a objectiu facilitar els algoritmes de posicionament automàtic 

dels indicadors de la pantalla quant l’usuari ho sol·licita als menús de la pantalla. Per tal de 

poder assignar la posició de tots els indicadors sense que cap es superposi als altres, és 
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necessari conèixer la coordenada origen de cada indicador (es considera origen la part superior 

esquerra de la imatge), la mida de l’indicador i per últim els indicadors actius. Per poder 

conèixer les mides de tots els indicadors disponibles a la pantalla, aquesta informació s’assigna 

a les variables corresponents mitjançant la funció Cargar_Dades_Estructura inclosa a la 

llibreria.  

L’algoritme principal consisteix en primerament assignar l’indicador més crític activat a la 

posició superior dreta de la pantalla. Seguidament es comprova coordenada per coordenada si 

el següent indicador més crític pot ser assignat a la corresponent posició utilitzant la funció 

Comprovar_Colisió(), si es possible ubicar-lo, s’assigna la nova posició i es segueix comprovant 

coordenada per coordenada amb la resta d’indicadors.  

Un cop exposada una breu explicació del funcionament de l’algoritme, s’exposen les funcions 

que formen la llibreria, una breu explicació de la tasca que executa cada una d’elles i com s’ha 

realitzat la programació d’aquesta. 

• char Posicionar_Automatic(Estructura_variables *var): Funció principal de la 

llibreria, aquesta quan es crida realitza l’algoritme explicat anteriorment; en cas  que 

sigui possible ubicar tots els indicadors actius, s’assignen les posicions resultat de 

l’algoritme a la corresponent Estructura_senyal i la funció retorna 0. En el cas que no 

sigui possible ubicar-los, la funció retorna 1. L’estructura de la funció consisteix 

primerament en carrega les mides dels indicadors al vector Estructura_Pos_Senyal 

mitjançant la funció Cargar_Dades_Estructura(). Aquesta estructura està formada per 

quatre enters, un per l’amplada de l’indicador, un per l’alçada d’aquest i la 

coordenada x i la y. Només s’assignen valors en cas que el senyal es trobi actiu, i en 

tots s’assigna la coordenada (0,0). Seguidament l’algoritme realitza dos bucles infinits 

de control, un per recórrer les x i altre les y, i d’aquesta forma es recorren totes les 

coordenades possibles de la pantalla. En cada coordenada es comprova si el següent 

indicador més crític no assignat es pot posicionar a aquesta mitjançant la funció 

Comprovar_Colisio(). Per tal de reduir el consum de la funció i per tant, no haver de 

recórrer totes les posicions, es realitzen un seguit d’accions. La primera acció és que 

en cas que tots els indicadors es trobin posicionats, es finalitzen els dos bucles infinits 

de control. La segona acció realitzada, es comprovar en cada coordenada abans de 

cridar la funció per detectar alguna col·lisió, si és possible l’assignació de l’indicador a 

la posició i si aquest no sobresortiria de l’espai de visualització. És a dir, comprovar 

que la superfície ocupada per l’indicador ha assignar sobresurti dels límits de la 

pantalla. En el cas que aquest fet succeís, l’algoritme salta a la següent coordenada y i 

assigna la x a zero.      

• int Comprovar_Colisio(Estructura_Pos_senyal senyal[NUM_SENYALS_MAX], int x, 

int y, int a, int b, int contador): Funció encarregada de comprovar si es produeix una 

col·lisió entre l’indicador que es desitja posicionar i la resta de indicadors ja 

posicionats. Per tal de poder comprovar aquest fet, és necessari conèixer la mida de 

l’indicador a posicionar i els que ja ho estan (variable senyal), la posició on es desitja 

posicionar el nou indicador (variables x i y), la seva alçada (a) i amplada (b), i 

finalment de quin indicador es tracta de la taula senyal (variable contador). 

L’estructura de la funció consisteix en realitzar un bucle infinit de control des de la 
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posició 0 fins a contador-1, i comprovar si l’indicador actual (i) es col·lisiona amb el 

que es desitja ubicar (contador). Per realitzar-ho es comprova si es compleix la 

següent relació: 

abs(x-senyal[count].posx)>=a/2+senyal[count].amplada/2) || 
(abs(y-senyal[count].posy) >= b/2 + senyal[count].altura/2. 

 

3.8.8.7. Llibreria Redimensionar.h 

Donat que el dispositiu disposa d’una pantalla de dimensions limitades i que disposa de la 

possibilitat de mostrar un gran nombre de senyals, es considera l’opció de crear una llibreria 

que permeti de forma senzilla pel programador reduir les mides dels indicadors seleccionats i 

d’aquesta forma, permetre  a l’usuari la possibilitat de visualitzar un nombre més elevat de 

senyals. Per realitzar aquesta llibreria es parteix de la llibreria SDD1926_JPEG.h, ja que 

s’observa que aquesta canvia la mida de les imatges a visualitzar si aquestes tenen una 

resolució superior a 320x240 píxels. La llibreria inclou dues funcions, que expliquem a 

continuació. 

• void JPEGRedimensionar(SSD_JPEG_DECODE *decode, int posx, int posy,int 

reduccio): Funció modificada de l’original JPEGResize() inclosa a la llibreria 

SDD1926_JPEG.h, aquesta comprova primerament si la imatge té una mida superior a 

la resolució de la pantalla (320x240 píxels en el nostre cas), i si es així, la redueix al 

primer enter que permet carregar la imatge a la pantalla LCD. El codi modificat és el 

següent: 

BYTE        div = 1; 
 

                 div=reduccio; 
    SetReg(SSD_JPEG_REG_RESIZER_OP_0, div); 
    SetReg(SSD_JPEG_REG_RESIZER_OP_1, 0x02); 
     
    decode->display_height = div * (GetMaxY() + 1); 
    decode->display_width = div * (GetMaxX() + 1); 

 

Com s’observa anteriorment, a la variable div se li assigna el valor de la variable entera 

d’entrada reducció, d’aquesta forma s’assigna a la variable decode la nova dimensió de 

la imatge.  

• BYTE Cargar_JPEG_Redimensionada(char *fitxer,int x, int y,int escala): Funció 

utilitzada per carregar la imatge file a la posició x i y, amb coeficient de reducció 

escala. La variable escala pot prendre qualsevol valor enter positiu, tot i que es 

recomana que prengui 0 o 1, ja que la mida dels indicadors ja es força reduïda. 

L’estructura de la funció és idèntica a la de BYTE JPEGPutImage(FSFILE *jpeg_file,int x, 

int y), substituint la funció JPEGResize() per a la funció exposada anteriorment.   
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3.8.9. Estructura del programa

En aquest punt es mostra el programa principal del programa, és a dir el 

les llibreries exposades anteriorment. L’

Projecte.c, en ell primerament 

necessaris del dispositiu i finalment s’executa el programa

un esquema de blocs de l’estructura del programa.

A continuació es mostra al lector la configuració del microcontrolador:

// Configuration bits   

Figura B.3.

                                                                Annex B. Hardware i Software dissenyat pel sistema de visualització

Estructura del programa 

En aquest punt es mostra el programa principal del programa, és a dir el main

s exposades anteriorment. L’arxiu que conté el programa principal s’anomena 

Projecte.c, en ell primerament es configura el microcontrolador, s’inicialitzen els ports 

necessaris del dispositiu i finalment s’executa el programa principal. A continuació es m

estructura del programa. 

l lector la configuració del microcontrolador: 

B.3.27: Estructura programa principal sistema de visualització.

Annex B. Hardware i Software dissenyat pel sistema de visualització 

main, i com s’utilitzen 

arxiu que conté el programa principal s’anomena 

es configura el microcontrolador, s’inicialitzen els ports 

principal. A continuació es mostra 

 

a programa principal sistema de visualització. 
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// SYSCLK = 80 MHz (8MHz Crystal/ FPLLIDIV * FPLLMUL / FPLLODIV) 

// PBCLK = 40 MHz 

// Primary Osc w/PLL (XT+,HS+,EC+PLL) 
// WDT OFF 
    #pragma config FPLLODIV = DIV_1, FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FWDTEN = OFF, 
FCKSM = CSECME, FPBDIV = DIV_1 
    #pragma config OSCIOFNC = ON, POSCMOD = XT, FSOSCEN = ON, FNOSC = PRIPLL 
    #pragma config CP = OFF, BWP = OFF, PWP = OFF 
 
Com s’observa, es configura al microcontrolador a la màxima freqüència assumible. Per tal de 

realitzar aquest fet, es configuren els bits FPLLODIV, FPLLMUL, FPLLIDIV. Pel que fa a la resta 

de paràmetres, aquest estan relacionats amb la memòria del microcontrolador, com l’activació 

de watchdog o la protecció contra escriptura.  

A continuació es mostra el codi principal del programa: 

 
//Variable global temps 
Int temps = 0; 
 
int main (void) 
{ 
 
    LATBbits.LATB15 = 0; 
    TRISBbits.TRISB15 = 0; 
    INTEnableSystemMultiVectoredInt(); 
    SYSTEMConfigPerformance(GetSystemClock()); 
  
 TRISFbits.TRISF8 = 0; 
 TRISFbits.TRISF6 = 0; 
 TRISFbits.TRISF7 = 1; 
 TRISBbits.TRISB2 = 0; 
 LATBbits.LATB2 = 0; 
 
 //////////////////////////////// VARIABLES /////////////////////////////////////// 
  Estructura_variables var;  
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
 
 //////////////////////////// INICIALITZACIONS//////////////////////////////////// 
    InitGraph();                    // Graphics 
   FSInit();                // File system 
   ImageDecoderInit();             // Image Decoders 
 
 #if (GRAPHICS_HARDWARE_PLATFORM < GFX_PICTAIL_V3) 
    EEPROMInit();                   // initialize Exp.16 EEPROM SPI 
    BeepInit(); 
    #else 
    SST25Init();                    // initialize GFX3 SST25 flash SPI 
    #endif 
     
    TouchInit();                    // initialize touch screen 
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    // create default style scheme for GOL 
    #if defined(__dsPIC33FJ128GP804__) || defined(__PIC24HJ128GP504__) 
 
    // If S3 button on Explorer 16 board is pressed calibrate touch screen 
    TRISAbits.TRISA9 = 1; 
    if(PORTAbits.RA9 == 0) 
    { 
        TRISAbits.TRISA9 = 0; 
        TouchCalibration(); 
        TouchStoreCalibration(); 
    } 
 
    TRISAbits.TRISA9 = 0; 
    #elif defined(__PIC24FJ256DA210__) 
 
    // If S1 button on the PIC24FJ256DA210 Development board is pressed calibrate touch screen 
    if(BTN_S1 == 0) 
    { 
        TouchCalibration(); 
        TouchStoreCalibration(); 
    } 
     
    #else 
 
    // If S3 button on Explorer 16 board is pressed calibrate touch screen 
    if(BTN_S3 == 0) 
    { 
        TouchCalibration(); 
        TouchStoreCalibration(); 
    } 
 
    #endif 
 
    // If it's a new board (EEPROM_VERSION byte is not programed) calibrate touch screen 
    #if (GRAPHICS_HARDWARE_PLATFORM < GFX_PICTAIL_V3) 
    if(GRAPHICS_LIBRARY_VERSION != EEPROMReadWord(ADDRESS_VERSION)) 
    { 
        TouchCalibration(); 
        TouchStoreCalibration(); 
    } 
 
    #else 
    if(GRAPHICS_LIBRARY_VERSION != SST25ReadWord(ADDRESS_VERSION)) 
    { 
        TouchCalibration(); 
        TouchStoreCalibration(); 
    } 
 
    #endif 
 
    // Load touch screen calibration parameters from memory 
    TouchLoadCalibration(); 
 
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 //INICIALITZACIÓ DEL Bus CAN a 1000kbps  
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//seleccionem el canal 1 del SPI del pic32 
 InitializeCAN(1); 
  
 //inicialització del timer del control de la variable temps 

OpenTimer5(T5_ON | T5_PS_1_256 | T5_SOURCE_INT); 
  
 Inicialitzacio_Variables(&var); 
  
 while(1){ 
  
 Dibuixar_Pantalla(&var); 
 Adquirir_Senyals(&var); 
  
 } 
    return (1); 
}  

 

Primerament es configuren els ports d’entrada i sortida del PIC32 starter, utilitzats per 

controlar els tres led’s disponibles i els tres polsadors. Seguidament s’inicialitzen totes les 

llibreries necessàries al dispositiu; primerament el sistema gràfic del dispositiu i les llibreries 

necessàries per carregar les imatges de la targeta SD (Initgraph(), FSInit(), ImageDecoderInit()), 

després el conjunt necessari per poder utilitzar el sistema tàctil del dispositiu (EEPROMInit(), 

BeepInit(), SST25Init(), i TouchInit()). Un cop inicialitzades les llibreries principals del dispositiu, 

és necessari carregar la informació de la darrera calibració de la pantalla, en el cas que aquesta 

no es trobi a la memòria EEPROM o que l’usuari premi el polsador S1 que es trobi al PIC32 

starter kit, s’inicia la rutina de calibració i s’emmagatzemen els nous resultats.  Finalment la 

darrera inicialització és la del Bus CAN, aquest es configura a 1000 kbps i s’utilitza el canal 1 del 

SPI del microcontrolador per comunicar-se amb la PCB dissenyada per l’autor. 

Un cop inicialitzades totes les llibreries del dispositiu, es procedeix amb l’estructura principal 

del programa, aquesta consisteix en primerament carregar totes les variables inicials del 

programa (Inicialitzacio_variables(var)) que obté la informació de la targeta SD (si aquesta 

estar disponible, si no s’inicialitza les variables per defecte). Seguidament es realitza el bucle 

infinit de control principal del programa, el bucle consisteix en primerament carregar la 

visualització (mitjançant la funció Dibuixar_Pantalla(var)), seguidament s’obtenen els senyals 

actuals del vehicle (mitjançant Adquirir_Senyals) provinents del Bus CAN i finalment es 

comprova si és necessari emmagatzemar algun senyal a la targeta SD.    

     

 

 

 

 

 



Pàg. 64                                                                Annex B. Hardware i Software dissenyat pel sistema de visualització 

 

 

 

3.8.10.  Entorn de menús 

Com es comenta anteriorment, el dispositiu inclou un entorn de menús on es pot seleccionar 

totes les configuracions que es desitgin. La programació d’aquest es realitza integrament amb 

l’ús de la funció CrearMenu(var) de la llibreria Menu.h. Per poder accedir a aquest només cal 

prémer qualsevol punt de l’entorn de visualització, i en ell es poden configurar el que es vol 

visualitzar (configuracions predeterminades o configuracions creades pel propi usuari), 

seleccionar i configurar les alarmes per senyals del vehicle perilloses, la freqüència i els senyals 

que es desitja fer adquisició de dades, i finalment l’idioma del dispositiu. Pel que fa al disseny 

dels menús, aquest s’executa mitjançant l’ús del programari Adobe Indesing i de l’editor 

d’imatge Gimp. Si es desitja una informació més detallada de com configurar totes les opcions 

del dispositiu es pot consultar l’ Annex C. Manual sistema de visualització. 

 

3.8.11.  Indicadors 

El dispositiu inclou nou senyals d’informació respecte a l’estat del vehicle: Revolucions i 

temperatura de motor, marxa del vehicle, velocitat, temperatura i pressió ambient, posició 

accelerador, nivell de bateria i sensor lambda. Degut a la gran diferència entre elles i la gran 

quantitat d’informació que ens poden oferir, l’autor dissenya un gran nombre d’indicadors per 

representar cada un d’aquests senyals. Es poden utilitzar senyals numèrics, per nivells, 

analògics, de diferents colors i formes, donant a l’usuari l’oportunitat de crear entorns 

personals molt diferents entre ells. Tots aquests dissenys es realitzen mitjançant l’ús del 

programari Adobe Indesign així com l’editor d’imatge lliure Gimp. Si es desitja més informació 

de tots els indicadors disponibles així com les seves característiques principals es pot consultar 

l’ Annex C. Manual sistema de visualització. 

3.8.12.  Sistema de fitxers i adquisició de dades 

Una de les característiques més destacades del dispositiu és l’ús d’una targeta SD per 

l’obtenció i enviament d’informació entre usuari i dispositiu. Aquest fet permet que per 

exemple l’usuari pugui seleccionar qualsevol dels senyals disponibles i emmagatzemar els 

valors que aquest ha donat al llarg d’una carrera i obtenir d’aquesta forma, una informació 

molt valuosa per futures millores del vehicle.  

El sistema a més a més inclou un sistema de fitxers dissenyat per l’autor de manera que a part 

d’emmagatzemar la configuració seleccionada amb l’entorn de menús per l’usuari tot i treure 

la tensió del dispositiu, permet a l’usuari configurar el sistema amb un arxiu tipus text si es 

coneix la codificació del dispositiu.   

Per tal de tenir més informació sobre el sistema de fitxers del vehicle així com el sistema 

d’adquisició de dades del dispositiu, es pot consultar l’Annex C .Manual sistema de 

visualització. 

 


