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RESUM 
 

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

l’electrònica que inclou un monoplaça de competició dissenyat per estudiants dels últims 

cursos d’enginyeria. Aquest projecte s’inscriu dins l’equip representant de l’Escola Tècnica 

Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, ETSEIB MotorSport, desenvolupant el prototip 

CAT03 que participa a les competicions de Formula Student Germany al circuit de Hockenheim, 

Formula Student Italy al circuit de Riccardo Paletti, i Formula Student Spain al circuit de 

Catalunya durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2010. La Formula Student és una 

competició universitària a nivell mundial on els estudiants han de dissenyar, fabricar i 

desenvolupar un monoplaça de competició sota la normativa oficial dictada per la SAE (Society 

of Automotive Engineering).  

Pel que fa a l’electrònica inclosa al vehicle, aquesta es pot dividir en tres parts: la centraleta de 

control del motor, la centraleta de control d’un canvi pneumàtic i finalment un dispositiu de 

visualització tàctil. El document inclou explicacions acurades de les centraletes del canvi de 

marxes i del dispositiu visualització tàctil, tant en el seu disseny, condicionament al vehicle i 

posada a punt.  

Pel que fa al control del canvi pneumàtic, es decideix realitzar un disseny d’un circuit imprès 

(PCB) amb un microcontrolador amb comunicació Bus CAN que acciona una electrònica de 

potència per activar les vàlvules. En el document s’exposa tant el disseny de hardware com de 

software realitzat completament per l’autor. 

Finalment l’escrit inclou el disseny realitzat per la visualització dels senyals del vehicle. Aquest 

dispositiu està format per una pantalla TFT LCD de 3,2”QVGA tàctil i l’electrònica de control 

amb comunicació Bus CAN. El projecte inclou una interfície gràfica dissenyada especialment 

per l’autor on l’usuari pot seleccionar quins senyals del vehicle desitja visualitzar (velocitat, 

revolucions, temperatures,...) i de la forma com ho vol realitzar (indicadors analògics o 

digitals), oferint un disseny versàtil, d’utilització ràpida i senzilla. Pel que fa a la implementació, 

la pantalla s’ubica al volant del vehicle per una correcta visualització del conductor mitjançant 

un disseny amb Rapid Prototyping. Aquest disseny inclou tant la programació del dispositiu, 

tots els dissenys gràfics i el Hardware de condicionament del Bus CAN.     
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1. GLOSSARI 
 

ECU (Electronic Control Unit): Nomenclatura emprada per referir-se als computadors 
encarregats de gestionar l’electrònica en un automòbil. 
 
PCB (Printed Circuit Board): Placa circuit imprès, conjunt de pistes i vies on es solden els 
diferents components electrònics per al control d’una determinada aplicació. En aquest 
projecte es realitza mitjançant una fresadora de control numèric.  
 
SAE (Society of Automotive Engineering): Societat internacional d’automoció que supervisa les 
competicions de la Formula Student. Per poder participar en aquestes competicions cal seguir 
la normativa dictada per aquesta entitat. 
 
RPM : revolucions per minut. 

Rapid Prototyping: Procés de fabricació que permet realitzar peces molt precises de forma 

ràpida i econòmica per volums de producció petits.  

TFT LCD (Thin Film Transistor Liquid Crystal Display): Pantalla de cristall líquid amb un tipus 

especial de transistor de camp. 

TTL: Nivells de tensions universal per la comunicació entre dispositius electrònics. 

C-MOS: Nivells de tensions universal per la comunicació entre dispositius electrònics. 

Bus CAN: Protocol de comunicació diferencial i asíncron per transmissió d’informació amb 

nivells de prioritats molt utilitzat a la indústria i a l’automoció.  

Bus CAN Transceiver: dispositiu electrònic utilitzant per transformar els senyals de transmissió 

i recepció de Bu s CAN als senyals CAN high i CAN low. 

CAN high: Nivell de tensió entre 1,5 i 3,5 V utilitzat per transmetre els bits d’informació en el 

bus de comunicació CAN.   

CAN low: Nivell de tensió entre 1,5 i 3,5 V que unit amb el CAN high permet obtenir el senyal 

diferencial. 

Darligton: Dos transistors BJT en sèrie que permeten l’obtenció d’una amplificació de corrent 

superior. 

PTC (Positive Temperature Resistor): Dispositiu semiconductor que a l’augmentar la 

temperatura augmenta la resistència. Utilitzat com a fusible reiniciable. 

Layout: Procés de disseny del posicionament de components i traç de les pistes de connexió. 

És l’últim procés per l’obtenció d’un circuit imprès. 

EAGLE Layout Editor 5.7.0: Paquet de software CAD que permet el disseny d’esquemàtics i de 

circuits impresos de fins dues cares (en cas d’utilitzar-lo com a software lliure). 

Clock: Rellotge del sistema. Senyal de pulsos quadrats que s’utilitza per sistemes síncrons.  
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PLL (Phase Lock Loop): Sistema electrònic que utilitzen alguns microcontroladors que 

permeten augmentar la freqüència d’alguna senyal de rellotge. 

Jumper: És un element per interconnectar dos terminals de manera temporal sense tenir que 

efectuar una operació que requereixi una eina addicional. 

SMD (Surface Mount Technology): Mètode de construcció del sistemes electrònics. Els 

dispositius es col·loquen a la mateixa superfície del circuit imprès evitant l’ús de pins (through 

hole) per aquesta forma reduir el cost i la superfície del dispositiu. 

SOIC (Small-Outline Integrated Circuit): Tipus de package SMD fàcilment soldable a mà. 

Router: Procés en el layout que consisteix en crear les pistes que uniran els diferents 

components.  

Autorouter: Procés de crear les pistes que uniran els diferents components de forma 

automàtica mitjançant els algortitmes inclosos en els softwares de disseny.  

Top: Part del circuit imprès referida a la capa superior d’aquesta. Inclou les pistes i 

components. 

Botton: Part del circuit imprès referida a la capa inferior d’aquesta. Inclou les pistes i en alguns 

casos, components. 

Pads: Espai conductor que trobem als circuits impresos on es solden els pins o potes dels 

diferents components. 

Pinhead: Tipus de connector utilitzat en sobretot electrònica estàtica donat que és molt poc 

resistent a les vibracions. S’utilitza sobretot per l’ús dels jumpers. 

SD (Secure Digital): Format de targetes de memòria utilitzades sobretot en dispositius de 

gravació digitals com càmeres, mòbils, etc.     

SPI (Serial Peripheral Interface): És un estàndard de comunicació utilitzat sobretot per 

transmetre informació dins els circuits integrats. Format per quatre pins (entrada, sortida, 

rellotge i chip select). 

CS (Chip Select): Bit estàndard en lògica negativa que s’utilitza per indicar a quin xip s’envia la 

informació en un bus de comunicació compartit.  

CAD (computer-aided design): Disseny assistit per ordinador, utilitzat per enginyers i 

arquitectes en el disseny de les seves respectives activitats. 

JPG: Format d’imatges molt utilitzat donat que comprimeix de forma considerable la mida dels 

arxius. Aquest format però no permet la utilització del canal alpha (transparències en la 

imatge). 

MPLAB IDE: Entorn de programació subministrat de forma gratuïta per Microchip, que cal 

incorporar el compilador (aquest només gratuït per estudiants). El programa permet gestionar 

els arxius, visualització de registres del microcontrolador, així com  realitzar simulació. 
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Firewall: Part del vehicle que té com a funció protegir el pilot del vehicle del motor. Aquest 

envolta tot l’habitacle del pilot. 

Package: En automoció s’anomena package a l’estudi de la ubicació global de totes les parts 

que el formen part del vehicle al xassís. És un dels estudis més crítics en el disseny  ja que evita 

que pugui haver-hi col·lisions i sistemes incompatibles. 

Composites: Materials formats per una matriu (generalment molt dura i poc resistent) i per 

una fase dispersa (generalment tova i resistent). Al realitzar la unió dels dos materials de 

propietats contraries, que millora les propietats mecàniques de la matriu. Exemples de 

composites són la fibra de carboni o la fibra de vidre.   

Interrupcions: S’anomena interrupcions en els microcontroladors quan es genera una parada 

quan es desenvolupa una rutina per fer un salt  a una altre rutina anomenada rutina 

d’interrupció. Quan es finalitza aquesta, es retorna al mateix punt on es trobava el programa. 

Aquest mètode de programació permet reduir de forma considerable el consum del 

microcontrolador quan aquest espera que es realitzin conversions de diferents perifèrics com 

conversors, busos de comunicació, comptatges de temps... i permet no perdre informació. 

Timer: Dispositiu inclòs en la majoria de microcontroladors utilitzats com a comptadors de 

polsos o de temps. Permeten generalment l’ús de fonts internes o externes al 

microcontrolador i permeten generar interrupcions al sistema. 

Prescaler: Opció dels microcontroladors que permet dividir la freqüència d’entrada del timer 

inclós, permeten d’aquesta manera l’obtenció de temps força més elevats que amb  

l’oscil·lador, ja que normalment la freqüència d’aquest és molt elevada. 
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4. PREFACI 

4.1 Origen del projecte 

Aquest projecte sorgeix d’una iniciativa de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 

Barcelona (ETSEIB) per al disseny d’un monoplaça per poder participar a diverses competicions 

dins el marc de la Formula Student, una competició universitària a nivell mundial. D’aquesta 

manera, un grup d’estudiants dissenya, desenvolupa i fabrica un vehicle partint de zero, 

aplicant els coneixements adquirits al llarg de la carrera. 

El contingut d’aquet projecte és inclòs dins del vehicle CAT03 dissenyat al llarg del curs 2009 i 

2010 per l’equip de l’escola, ETSEIB Motorsport, monoplaça que participa a tres competicions 

de la Formula Student: Alemanya, Itàlia i Espanya. A més a més, els diversos dissenys que 

apareixen en aquest document també seran utilitzats per la versió millorada del vehicle, el 

CAT03B, que participarà a les competicions d’Àustria, Alemanya i Espanya del 2011. 

Tot i que aquest projecte és la continuïtat de dos vehicles anteriors, el CAT01 i el CAT02, s’ha 

de dir que aquest és el primer vehicle en introduir electrònica i per tant, es parteix des de zero 

en tot el disseny. Per aquesta raó, els dissenys i components fabricats en aquest projecte 

tenen com objectiu realitzar una base del vehicle per a que els futurs estudiants que 

participaran en aquest projecte puguin utilitzar i millorar l’electrònica.   

4.2 Motivació 

La motivació d’aquest projecte apareix al presentar-se l’oportunitat de desenvolupar en la seva 

totalitat un vehicle de competició, participant des de les primeres hipòtesis de disseny fins a la 

posada a punt del monoplaça.  És un projecte que des del principi permet unir l’aprenentatge 

en un camp tan interessant com és l’automoció i l’electrònica. A més a més, com es tracta d’un 

projecte de desenvolupament real i fins el final, suposa una gran experiència per la formació, 

abans d’entrar al mercat laboral.  

4.3 Requeriments previs 

Per a la realització d’aquest projecte, és important tenir una base teòrica d’electrònica, tant a 

nivell de hardware com de software i coneixement del funcionament de l’electrònica d’un 

motor de combustió interna (sensors del motor i actuadors), a més de l’ús de programes de 

CAD tant per la fabricació de peces com la de circuits impresos (PCB). 
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5. INTRODUCCIÓ 

 

5.1 Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte CAT03 és la realització d’un monoplaça per poder participar a 

diverses competicions de la Formula Student. Per poder assolir aquest objectiu, cal que el 

vehicle compleixi la normativa SAE i pugui superar tant les proves estàtiques com les 

dinàmiques.  

L’objectiu concret d’aquest projecte és el disseny de dos dispositius electrònics. El primer 

disseny és una centraleta de control de un canvi pneumàtic i el segon un dispositiu de 

visualització programable on permet a l’usuari seleccionar quin sensor del vehicle desitja 

obtenir informació i la forma com obtenir-la. Donat que aquest projecte es pot diferenciar en 

dos dissenys, aquest document es dividirà en dues parts, la primera centrada en el disseny del 

dispositiu de control del canvi de marxes del vehicle i la segona, on es presenta el dispositiu de 

visualització programable. 

Control del canvi de marxes    

El objectiu d’aquesta part és el disseny d’un dispositiu de control de les vàlvules pneumàtiques 

del canvi de marxes del vehicle. Per realitzar el canvi, s’introdueixen dues vàlvules, una 

d’activació del sistema d’embragatge i una de canvi de marxa (tant la pujada com la baixada es 

realitza amb la mateixa vàlvula). Aquestes vàlvules s’activen en lògica positiva amb un senyal 

de 12V i potència de 2W per cada vàlvula.  

Pel que fa al control del canvi, es proposa l’ús d’un microcontrolador, ja que són dispositius de 

baix cost, amb unes característiques tècniques adequades al problema, robustos i sobretot 

molt flexibles, característiques molt adequades al disseny desitjat. Per la comunicació del 

dispositiu amb la resta de centraletes que es disposen dins el vehicle es decideix usar la Bus 

CAN, ja que és la utilitzada per la centraleta del motor.  

Dispositiu tàctil programable: 

L’objectiu d’aquesta part és el disseny d’un dispositiu que permeti visualitzar els senyals 

desitjats per l’usuari. La idea del sistema és permetre a l’usuari seleccionar quins senyals de la 

centraleta del motor desitja visualitzar, la forma (analògica o digital) i la seva posició. A més a 

més, permet emmagatzemar els senyals desitjats a una targeta SD en format de text. 

Finalment trobem altres opcions com selecció d’idioma, configuracions de visualització 

predeterminades i avís d’alerta per senyals perilloses (com temperatures o pressions 

elevades).  

Com es desitja que l’electrònica sigui programable, es considera la utilització d’una pantalla 

TFT LCD de 3,2” tàctil.  Per l’obtenció de la informació dels senyals del vehicle, s’utilitza el bus 

de comunicació CAN, ja que la centraleta del monoplaça envia periòdicament els senyals 

mitjançant aquest protocol. 
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6. ECU CONTROL CANVI DE MARXES PNEUMÀTIC 

 

6.1 Introducció 

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

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

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

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

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

per conèixer i assegurar un bon funcionament del sistema.  

Primer s’inclou un petit resum de les característiques principals del canvi de marxes a 

controlar, les vàlvules pneumàtiques i finalment el disseny proposat pel control del canvi de 

marxes i el seu condicionament al vehicle. 

6.2 Canvi de marxes del vehicle 

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

seqüencial de 6 velocitats. A aquest però se l’hi realitzen un seguit de modificacions 

mecàniques per tal de facilitar el funcionament correcte del sistema pneumàtic.  

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

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

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

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

selector de marxes, fet que provoca que es passi directament de primera a segona sense 

passar pel punt mort sinó es controla la posició del cilindre .    

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

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

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

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

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

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

seqüència de marxes: 1-n-2-3-4-5-N. Per últim es modifica el selector de marxes 

(desmodròmic) per ubicar la marxa inicial la neutre i no es pugui passar de la cinquena marxa 

al punt mort.  Per una informació més detallada de la caixa de canvi i de les modificacions 

realitzades es pot consultar al document Annex A.Hardware i Software dissenyat pel control 

del canvi pneumàtic.  

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

seqüència N-1-2-3-4-5, sistema relativament fàcil de controlar amb un sistema pneumàtic. 
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6.3 Vàlvules utilitzades per l’accionament 

Per l’accionament del canvi de marxes i poder pujar i baixar marxa i accionar el sistema 

d’embragatge s’utilitzen unes vàlvules pneumàtiques. Aquestes funcionen per lògica positiva 

amb un senyal de 12V i 2W de potència. La posició exacta dels cilindres no és controlable, i per 

tant només podem seleccionar dos posicions, la d’oberta o tancada. Les vàlvules seleccionades 

són de l’empresa Metal Works, de la sèrie 70. A la figura 6.1 es poden veure les 

característiques principals de les electrovàlvules seleccionades 

 

Figura 6.1: Característiques de les vàlvules pneumàtiques. 

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

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

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

elèctriques idèntiques a l’anterior. Es pot consultar més informació sobre les electrovàlvules a 

l’ Annex D. Datasheets i manuals comercials. 

6.4 Disseny ECU control canvi pneumàtic  

6.4.1 Objectius i característiques de disseny 

Per poder realitzar el disseny, cal definir quines especificacions ha de complir. Aquestes es 

mostren a continuació. 

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

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

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

-Comunicació exterior mitjançant Bus CAN. 

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

-Disseny flexible per possibles modificacions. 

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

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

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

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

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

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

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

un cost molt competitiu. Per a  la comunicació del dispositiu amb la resta de centraletes que es 

disposen dins el vehicle, es decideix usar el Bus CAN, ja que és la utilitzada per la centraleta del 

motor. Per aquesta raó es selecciona la gamma de processadors 18f2xx8 ja que disposen 

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

programació del dispositiu.  

Pel que fa a la part de potència, es decideix utilitzar una matriu Darligton, el uln2803[1] de la 

companyia Toshiba, un dispositiu que treballa amb tecnologia TTL o CMOS i que pot 

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

necessàries. 

La comunicació Bus CAN és realitza mitjançant el microcontrolador, però és necessari un “Bus 

CAN Transceiver” que canvií els senyals de transmissió i recepció als senyals de transmissió 

CAN high i CAN low. En aquest cas es decideix usar el MCP-2551 de l’empresa Microchip. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

baixa.         

 

 

                                                           
[1] 

http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/datasheet/en/LinearIC/ULN2803AFWG_ULN2804APG_en_datasheet_101203.pdf 
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6.4.3 Esquemàtic 

En aquesta secció es mostra l’esquemàtic complet del disseny realitzat. Si es desitja una 

informació més detallada dels components seleccionats i una justificació del disseny realitzat, 

es pot consultar el Annex A.Hardware i Software dissenyat pel control del canvi pneumàtic. 

A continuació a la figura 6.2 es mostra l’esquemàtic complet del disseny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2: Esquemàtic complet de l’ECU de canvi de marxes. 
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6.4.4 Circuit imprès 

A continuació a la figura 6.3 es mostra la distribució dels components del disseny. 

 

Figura 6.3:Distribució dels components de l’ECU del canvi de marxes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

molt competitiu.  

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

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

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

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

disposi d’aquesta sortida ja que el seu ús, en principi, no és usual. 

Pel que fa a la distribució dels components de l’ECU, primer es fixen les posicions dels 

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

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

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

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

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

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

que fa al ul28003, s’ubica proper al connector de potència, per facilitar el router. A la part 
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inferior dreta del circuit, s’ubica l’alimentació del sistema, intentant reduir la secció ocupada 

per aquesta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

observar a la figura 6.4, següent. 

 

Figura 6.4: Aspecte de la PCB de l’ECU de control de canvi de marxes. 

figura anterior, es realitza el router a dues cares, ja que  la Universitat disposa d’una fresadora 

que permet fabricar-la, i d’aquesta forma, és redueix de forma considerable la mida del 

disseny. A la figura també podem observar uns requadres verds i vermells. Aquest són unes 

restriccions que se l’imposen al programa a la hora de  realitzar l’ autorouter per indicar-li que 

no realitzi vies sota els components (requadre verd) i que els connectors i components throuh 

hole els pins sempre es connectin al botton (requadre vermell). Aquest últim es realitza per 

donar a l’ECU la possibilitat de soldar les vies de forma manual ja que en els components 

throuh hole no es pot realitzar l’operació per falta d’espai, i si les pistes arriben per la capa top 

no hi hauria contacte elèctric. Pel que fa a les característiques de disseny, s’imposa un gruix de 

pista mínim de 0,4 mm i 0,5 mm per les alimentacions. Pel que fa a la distància entre pistes, 

s’imposa una distància mínima de 0,4 mm a excepció de les connexions al subd-15 que es 

realitza a 0.3 mm per limitacions d’espai. Finalment el diàmetre de les vies es realitza a 0,61 

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

Característica Nombre 

Pads 53 

Vies 99 

SMD’s a la capa Top 90 

SMD’s a la capa Botton 20 

Forats totals 162 

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

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

considerable la mida del circuit.  

6.4.5 Antecedents 

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

errors comesos. Aquests es poden consultar a l’ Annex A.Hardware i Software dissenyat pel 

control del canvi pneumàtic.  

6.4.6 Disseny mecànic: Suport de l’ECU 

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

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

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

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

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

gratuïta.  

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

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

una tapa per cobrir i protegir l’electrònica dels agents externs. Si es desitgen característiques 

més detallades de disseny mecànic desenvolupat es pot consultar el Annex A.Hardware i 

Software dissenyat pel control del canvi pneumàtic. 

El resultat final es pot visualitzar a la figura 6.5. 

 

Figura 6.5: Renderitzat del suport de la centraleta del canvi de marxes. 
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Per últim és necessari dissenyar la fixació entre la centraleta i el xassís del vehicle, i per tant, la 

ubicació d’aquesta. Per poder prendre aquesta decisió, es necessari analitzar l’espai disponible 

al package del vehicle, la reducció de la llargada dels cab

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

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

l’espai entre firewall i seient. Les raons

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

lloc molt protegit d’agents externs ja que el 

l’exterior. Donat que el seient i el 

perill de malmetre’ls, es decideix fixar les centraletes mitjançant 

disponible és molt reduït i per tant, no hi ha perill 

es fàcilment desmuntable. 

6.4.7 Característiques generals del disseny obtingut

A continuació a la taula 6.2 es mostren les característiques principals del disseny obtingut:

Característiques ECU control canvi marxes

5 sortides a 12V i 

5 entrades amb resistència de 

Alimentació a 12V 

Programable mitjançant MPLAB ICD2

Taula 6.2: Característiques principals centraleta canvi de marxes.

Per últim a la figura 6.6 es mostra

Figura 6.6: Resultat final del disseny del suport de la centraleta del canvi de marxes.
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últim és necessari dissenyar la fixació entre la centraleta i el xassís del vehicle, i per tant, la 

ubicació d’aquesta. Per poder prendre aquesta decisió, es necessari analitzar l’espai disponible 

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

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

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

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

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

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

que el seient i el firewall són de composites i per tant no es poden foradar per 

perill de malmetre’ls, es decideix fixar les centraletes mitjançant Velcro

i per tant, no hi ha perill que la centraleta perdi fàcilment la fixació

Característiques generals del disseny obtingut

es mostren les característiques principals del disseny obtingut:

Característiques ECU control canvi marxes 

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

Potència màxima global de 18W 
4 entrades analògiques 

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

Comunicació Bus CAN 
Alimentació a 12V amb protecció de curtcircuit 

Sortides de 12V i 5V 
Programable mitjançant MPLAB ICD2 

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

: Característiques principals centraleta canvi de marxes. 

es mostra el resultat final del disseny obtingut. 

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

Pàg. 19 

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

ubicació d’aquesta. Per poder prendre aquesta decisió, es necessari analitzar l’espai disponible 

les de connexió per no augmentar el 

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

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

que la centraleta es 

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

el protegeix del motor i el seient de 

i per tant no es poden foradar per 

Velcro, ja que l’espai 

aleta perdi fàcilment la fixació, i 

Característiques generals del disseny obtingut 

es mostren les característiques principals del disseny obtingut: 

 

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

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

importants que intervenen i les entrades i sortides que intervenen en el programa utilitzat a 

les competicions, sense mostrar el codi complet explícit. A l’Annex A. Hardware i Software 

dissenyat pel control del canvi pneumàtic es pot consultar el codi complet del programa i 

explicacions detallades de la programació realitzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

visualització de senyals dissenyat. 

Inicialitzacions 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

respectivament. 

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

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

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

motor necessita 0V en cas de no voler activar el tall i alta impedància o 5V si es vol activar.  
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BIT0, BIT1: Sortides que activen els quatre estats dels leds de revolucions que trobem al volant. 

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

sortides digitals. 

BIT1BIT0 Estat 

00 Leds blaus, grocs i vermells encesos 

01 Leds blaus i grocs encesos 

10 Leds blaus encesos 

11 Cap led encès 

Taula 6.3: Lògica dels indicadors leds del volant. 

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

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

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

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

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

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

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

pot implementar actualment per falta de proves amb el vehicle. 

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

ports com a digitals i sortida i entrada, respectivament. 

Un cop definits els ports, cal inicialitzar aquest si són entrades o sortides, inicialitzar el 

convertidor AD i per últim configurar el perifèric de CAN. Tota la informació relativa ha 

aquestes inicialitzacions es poden consultar al document Annex A.Hardware i Software 

dissenyat pel control del canvi pneumàtic. 
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Codi principal programa 

A la següent figura es pot observar un esquema de blocs de la programació realitzada. 

 

Figura 6.7: Estructura programa principal centraleta canvi de marxes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al programa trobem principalment quatre funcions i una rutina d’interrupcions que a 

continuació s’indica quines tasques realitzen. Si es desitja més informació relativa a la 

programació realitzada  per aquestes, es pot consultar el document Annex A.Hardware i 

Software dissenyat pel control del canvi pneumàtic. 

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

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

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

relacionades en cada marxa ho fan de forma lineal.  

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

de marxa i l’envia pel Bus CAN. El missatge és estàndard, l’identificador escollit per la marxa és 

el 308 (en hexadecimal), ja que és l’identificador de valor més elevat (per tant mínima 

prioritat) seguit dels missatges de la centraleta del motor. Al Annex B.Hardware i Software 

dissenyat pel sistema de visualització trobem una secció amb els identificadors de tots els 

missatges i el seu format. Pel que fa al valor de la marxa (de 0 a 5 per tant un byte 

d’informació), s’envia dues vegades al missatge 0 i al 1. S’envia però un missatge de 8 bytes, ja 

que la centraleta de motor realitza aquesta metodologia tot i no utilitzar tots els bytes. 

Remarcar que la funció només realitzar la tasca anterior si la marxa ha variat respecte el valor 

anterior. La raó d’aquest fet és evitar una saturació del bus de comunicació 

Llegir_RPM(&RPM): Aquesta funció llegeix les revolucions del motor provinent de la centraleta 

de motor mitjançant Bus CAN.  

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

vehicle que calcula coneixent les revolucions del motor i la marxa del vehicle. Aquesta és molt 

semblant a la funció enviar marxa. Com la funció d’enviar marxa, aquesta envia la informació 

pel bus si el valor actual és diferent del valor actual. 

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

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

Rutina interrupcions: Rutina que s’activa quan es rep una senyal de pujada o baixada de 

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

rellotge. Si aquest filtre es supera, es comprova primerament la marxa actual del vehicle, i en 

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

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

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

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

6.4.9 Disseny auxiliar: Sensor de marxes. 

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

determinar la velocitat d’aquest. Per poder determinar la velocitat del vehicle és suficient 

conèixer les revolucions del motor, la marxa d’aquest i la seva corresponent relació de 

transmissió. Com es pot presentar que en algun cas alguna marxa no entri, i que per tant el 
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sistema no sàpiga el valor real de la marxa, es necessari introduir un sensor de marxa al 

vehicle, per fer el sistema més robust. Per realitzar aquest sensor s’introdueix un cable d’acer 

dins del tambor desmodròmic que gira solidari aquest i surt per una unió cargolada no 

utilitzada del motor. Per tant, a la sortida del motor es té un cable d’acer que disminueix o 

augmenta la seva longitud en funció de la marxa del vehicle de forma lineal. Es dissenya doncs 

un sensor format per un potenciòmetre i un filtre R-C de primer ordre, i mitjançant el 

convertidor AD del microcontrolador es determina la marxa. Per obtenir més informació sobre 

el sensor realitzat tant mecànicament com d’electrònica es pot consultar el Annex A.Hardware 

i Software dissenyat pel control del canvi pneumàtic. 
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7. Disseny d’un dispositiu de visualització 

7.1 Introducció i objectius  

En aquesta secció es pretén mostrar 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 de emmagatzemar les dades rebudes. 

-Comunicació exterior amb la centraleta del motor. 

7.2 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)[2]. 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 de 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 no disposar de comunicació externa (com podria ser Bus 

CAN, LIN o sortides digitals). Els detalls del dispositiu es poden cercar al Annex B.Hardware i 

Software dissenyat pel sistema de visualització. 

A continuació a la figura 7.1 es pot visualitzar el dispositiu seleccionat. 

                                                           
[2]

 http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en532570 
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Figura 7.1: Graphics PICtail Plus Daughter Board with 3.2” Display Kit. 

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

7.2.1 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 que es vol 

visualitzar, i per tant, la secció del sistema de visualització ja no és tant crític. A la figura 6.9 es 

pot visualitzar una imatge de la pantalla seleccionada. 

 

Figura 7.2: Pantalla TFT LCD del dispositiu de visualització en funcionament. 

Si es desitja informació més detallada de la pantalla LCD es pot consultar el Annex B.Hardware 

i Software dissenyat pel sistema de visualització. 
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7.2.2 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 7.1 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 7.1: Característiques Salomon Systech SSD1926. 

Si es desitja informació més detallada del controlador de pantalla es pot consultar el Annex 

B.Hardware i Software dissenyat pel sistema de visualització. 

7.2.3 Descripció del microcontrolador: PIC32 Starter Kit 

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
[3]. 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 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 7.3 es pot 

visualitzar l’aspecte del PIC32 Starter Kit. 

 

Figura 7.3: Aspecte del sistema de desenvolupament PIC32 Starter Kit. 

Si es desitja informació més detallada del microcontrolador es pot consultar el Annex 

B.Hardware i Software dissenyat pel sistema de visualització. 

 

                                                           
[3]

 http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2615&dDocName=en532453 
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7.3 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. Degut a 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. 

7.3.1 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. 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[4] de Microchip. Les seves principals característiques es mostren a la taula 7.2. 

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 7.2: 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
[5] 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. 

 

 

 

 

 

                                                           
[4]

 http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010406 
[5]

 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn65hvd230.html 
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Explicats els principals components del sistema, es pot presentar a la figura 7.4 el esquemàtic 

obtingut. 

 

Figura 7.4: 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 les entrades del microcontrolador, on 

posteriorment es solden els cables provinents de les vies del PIC32.  

7.3.2 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 7.5 es 

pot visualitzar el posicionament dels components esmentats anteriorment. 
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Figura 7.5: 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 se 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. 

Finalment es realitza el autoroute de la PCB. El resultat es pot visualitzar a la figura 7.6. 

 

Figura 7.6: 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 l’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 de 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. 
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7.4 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 

tant, 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 es possible ubicar al volant la 

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

connexió entra 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 el de la pantalla 

LCD per veure quantes connexions són necessàries, la informació relativa a aquest anàlisi es 

pot consultar a l’ Annex B.Hardware i Software dissenyat pel sistema de visualització.  

Es necessari un total de 36 pins si s’envien les alimentacions per parelles per tal de reduir el 

soroll provinent de les alimentacions. Un cop definits el nombre de pins necessaris per 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 número tant elevat de pins, per tant es 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 tant és necessari un connector 

que subjecti el cable ja sigui de forma cargolada o giratòria. Explorant al 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, 

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

característiques es troben a la taula 7.3. 

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

Per més informació es pot consultar el datasheet inclòs al 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 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 

degut a que la majoria d’ells es troben apantallats per parelles, i els senyals més robusts 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. 

7.4.1 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 a l’ 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, les que es consideren dèbils s’envien per la connexió MDR-36, les més robustes per 

la connexió subd-15. La informació detallada de les raons d’aquesta elecció es pot consultar a 

l’ Annex B. Hardware i Software dissenyat pel sistema de visualització. 
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A la figura 7.7 es pot observar l’esquemàtic del connexionat. 

 

Figura 7.7: Esquemàtic de connexió cable amb el sistema de control. 

Per últim a la figura 7.8 es mostra el layout de la PCB. 

 

Figura 7.8: 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. 
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7.4.2 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 es 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 

patrocinador 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 7.5 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 7.9 es pot visualitzar un CAD del suport 

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

 

Figura 7.9: Vistes del CAD del suport de la pantalla. 

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

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

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 
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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 7.4.1. A la figura 7.10 es pot 

observar el layout obtingut. 

 

Figura 7.10: 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. 

7.4.3 Antecedents 
 

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

connexió. En aquest es van cometre alguns errors que es poden consultar a l’Annex B. 

Hardware i Software dissenyat pel sistema de visualització. 

7.5 Suport de la pantalla LCD TFT 

7.5.1 Objectius i característiques de disseny 
 

En aquest punt es pretén mostra 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 
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característiques principals ha de complir per satisfer la necessitat. A la taula 7.5 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 del 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 7.4: Objectius i característiques de disseny del suport de pantalla i indicador de revolucions. 

 

7.5.2 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 se 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 7.11 es pot visualitzar la posició escollida per la pantalla. 

 

Figura 7.11: Posició de la pantalla LCD TFT al volant. 
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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 a 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 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 el 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 

conducció.  

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

revolucions i els polsadors. Aquest 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’altre per qüestions estètiques (la corba és una continuïtat de la forma inicial del volant). El 

disseny detallat del indicador es pot consultar en el 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 amb unes toleràncies de 0,2 mm ja que el procés de fabricació té una precisió de 0,1 

mm. Per obtenir més detalls del disseny realitzat es pot consultar l’Annex B.Hardware i 

Software dissenyat pel sistema de visualització. 

Per últim, 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, permeten 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 el suport dels diferents components, cal protegir-los dels agents externs. 

Aquesta protecció ha de permetre que es pugui visualitzar tant la pantalla com el 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 

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. 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 de que es pugui 

visualitzar tant la pantalla com el 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 realitzar una protecció transparent per la pantalla i translúcida pel 

indicador de revolucions.  
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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 realitzar 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 del 

indicador de revolucions per poder fabricar la peça. 

7.5.3 Procés de fabricació 

Els detalls del procés de fabricació es poden consultar a l’Annex B. Hardware i Software 

dissenyat pel sistema de visualització. 

7.5.4 Resultat final 

Finalment s’obté el disseny final del suport. El resultat es pot visualitzar a la figura 7.12. 

 

Figura 7.12: 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 7.5: Característiques Suport sistema de visualització. 
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7.6 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 del vehicle, 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 es 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. 

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 8. 

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 7.6: Taula estats del indicador de revolucions. 

Els indicadors dels estats es realitzen mitjançant leds piranya de color blau (baixes rpm), groc 

(mitges) i vermell (altes). La informació detallada sobre el disseny realitzat es pot consultar a 

l’Annex B.Hardware i Software dissenyat pel sistema de visualització.  

7.7 Suport mecànic 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, 

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 complex 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. A l’Annex 

B.Hardware i Software dissenyat pel sistema de visualització es pot consultar els detalls del 

disseny realitzat. A la figura 7.13 es pot observar la distribució dels diferents circuits i el suport 

realitzat. 
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Com s’observa a la figura s’afegeixen al suport unes orelles de mètrica 3 per tal de felicitar 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 realitza de forma manual per 

uns membres de l’equip i 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, es realitza amb dos 

xapes d’ 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 de l’equip.  

7.8 Programació del sistema de visualització 

7.8.1 Introducció 
 

En aquesta secció es pretén mostrar la programació realitzada 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 es 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 el dispositiu SSD1926 permet la lectura d’informació des d’una 

Figura 7.13: Suport centraleta de control del sistema de visualització. 
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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 últim, cal remarcar que el fet de realitzar 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 estar format per 70 imatges 

diferents). Aquestes són realitzades 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.   

7.8.2 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 l’estàndard que 

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

màquina o ensamblador) i per les possibilitats de realitzar 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
[6], i el 

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

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

de breakpoints que possibiliten aturar el programa en els punts del codi que desitgem per 

poder visualitzar registres i variables de programa, entre altres. 

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

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

realitzades es detallen en els següents punts. 

 

7.8.3 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 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 veu 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.   

                                                           
[6]

 http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002 
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La llibreria principal de l’entorn gràfic és l’anomenada Microchip Graphics Library
[7]

, 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’uns objectes 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. 

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 l’aplicació del SSD1926, realitzant 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’odre 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 es necessària si s’utilitza la llibreria 

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

 

                                                           
[7]

 http://www.microchip.com/en_us/technology/graphics/support.html 
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• JPEGSetYUV(void): Dona l’ordre al controlador que utilitzi el sistema de colors YUV. El 

model YUV es 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 el ull humà ho pugui percebre fàcilment. Aquest model és el 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 es necessari per poder utilitzar la llibreria 

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 se 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 el 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 ja que 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). Aquest estudi profund i la 

modificació realitzada es pot consultar a l’Annex B .Hardware i Software dissenyat pel sistema 

de visualització. La funció obtinguda és la següent:  

void Cargar_JPEG_Sense_Directori(char *arxiu, int x, int y); On arxiu és el nom de la imatge a 

carregar i x,y les coordenades on es vol ubicar. 
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Remarcar que naturalment per utilitzar correctament aquestes funcions és necessari cridar la 

funció JPEGSetYUV(void) a l’inici del programa (si no s’utilitza les 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 7.14 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 el 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 7.14: Eixos de coordenades utilitzat a les funcions per la carrega d’imatges. 

 

7.8.4 Llibreria sistema tàctil 

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

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

dins el paquet de llibreries GOL. 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 es 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 

d’esdeveniment s’ha 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. 
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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 que 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. Si es desitja una informació més 

detallada d’aquestes, es pot consultar el Annex B.Hardware i Software dissenyat pel sistema de 

visualització. 

• void TouchInit(void): Funció que inicialitza el sistema tàctil  del dispositiu. 

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

anteriorment, i s’obté per tant, tota la informació relativa al sistema tàctil.  

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

la darrera calibració realitzada.  

• void TouchCalibration(void): Funció encarregada de realitzar 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.  

• 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 de utilitzar la funció TouchCalibration(). 

 

7.8.5 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 el 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.  

• 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 
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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.  

• CANRxReady( int Channel): Funció que retorna 1 en cas de 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 

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 realitzar tota la 

comunicació. Aquestes però no funcionen correctament, ja que el MCP2515 no respon a cap 

acció enviada des de el canal SPI.  La informació relativa sobre les modificacions a realitzar a la 

llibreria es poden consultar a l’Annex B. Hardware i Software dissenyat pel sistema de 

visualització. 

7.8.6 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 a la direcció de 

memòria on s’emmagatzema la informació del arxiu a tractar. A continuació s’anomenen les 

funcions incloses a la llibreria, per una informació més detallada de la tasca que desenvolupent 

es pot consultar l’ Annex B. Hardware i Software dissenyat pel sistema de visualització.. 

• FSInit() 

• Fitxer = FSFopen(char *nom_arxiu, char *forma) 

• FSrename (const rom char * fileName, FSFILE * fo) 

• FSfclose(FILE *arxiu) 

• FSftell(FILE *arxiu) 

• FSrewind (FSFILE * fo)  

• FSremove (const char * fileName)   

• FSerror()  

• FSfread (void *ptr, size_t size, size_t n, FSFILE *stream) 

• FSfwrite (const void *ptr, size_t size, size_t n, FSFILE *stream) 

• FSfseek (FSFILE *stream, long offset, int whence) 

• FSfeof(FSfile *file) 

• FSchdir(char *directori) 

• FSmkdir(char *nom_directori) 

• FSrmdir(char *nom_directori) 

• FSfprintf (FSFILE * fptr, const char * fmt, ...)    
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7.8.7 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 la 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 què 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;   

 int error;     
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}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 (al Annex C. 

Manual del sistema de visualització es consultar els indicadors disponibles per 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 de 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 en 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 el algoritme d’avís d’alerta per 

senyals perillosos del vehicle, el primer és el valor programable pel usuari que provoca que 

quan es sobrepassi aquest valor salti l’avís d’alerta, mentre que el segon, és un comptador 

utilitzat per realitzar l’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 sistema de 

visualització. 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 estar 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 
paraules enlloc de per nombres. Naturalment aquest fet provoca que el codi no sigui tant 
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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 és 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 està 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 de l’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). Finalment 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.        
  

7.8.8 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. 

7.8.8.1 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 l’Annex B. Hardware i Software 
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dissenyat pel sistema de visualització es poden consultar les característiques dels 

missatges del bus del sistema. 

 

7.8.8.2 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 el usuari. A 

continuació es descriu les diferents funcions disponibles. Si es desitja una informació 

més detallada d’aquestes, es pot consultar l’ Annex B .Hardware i Software dissenyat 

pel sistema de visualització. 

• 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 

pantalla. La funció s’encarrega d’obrir i tancar el 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 el arxiu. Es carreguen 

per tant els arxius que trobem al directori actual del sistema.  

• 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 la majoria de parts del sistema degut a la 

seva lentitud.  

• 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 al arxiu ./CONFIG/CONF.txt que 

segueix una codificació explicada a l’ Annex C. Manual sistema de visualització, i de 

l’altre, una configuració per defecte en cas de no trobar-se el arxiu explicat 

anteriorment. A més a més en el cas que la configuració a visualitzar sigui una 

definida pel usuari, aquesta funció carregar la informació del arxiu 

./CONFIG/CONx.txt, on x indica la configuració a carregar (1,2 o 3).  

• 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 el 

entorn gràfic. Aquesta en funció de l’estat en que 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 esdeveniment tàctil, si és el cas, canvia el 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 
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la llibreria ImageDecoder.h i per tant, la velocitat de càrrega és lenta per donar un 

efecte especial a l’ inici de l’animació.  

• 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).  

• 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.  

• 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 de 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.  

• 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. 

 

7.8.8.3 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 es necessari refrescar l’indicador corresponent del senyal.  

7.8.8.4 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  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 
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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 de la senyal emmagatzemades separades per 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 al 

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 “:”. Retorna la posició 

final del arxiu un cop s’ha escrit. 

• long Escriptura_Dada(FSFILE *file, long p_ini, int dada,int multiplicador): Funció 

utilitzada pel datalogger del sistema de visualització. Aquesta escriu al arxiu file des 

de la posició p_ini el número dada amb dos decimals.  

• 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).  

• 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 de que no es pugui crear el 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 de que no existeixi), i escriu la configuració actual d’usuari. 

La funció retorna 1 en cas de que no es pugui crear o escriu el arxiu de text.  

• 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 el arxiu a la ubicació especificada.  

• 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.  

• 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 i 

la variable global del sistema temps.  
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7.8.8.5 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 carregar la posició i 

l’estat del sistema tàctil del dispositiu i seguidament en funció del 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 es el idioma, i la resta de carpetes i noms d’arxius és 

idèntic 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 (\\CATALÀ,\\CASTELLÀ o\\ANGLÊS). 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 cada idioma, ja que a l’inici se selecciona ja el conjunt de imatges que es 

carregaran. 

A la següent figura es pot veure un diagrama de blocs de l’estructura explicada anteriorment. 

 

Figura 7.15: Estructura programa sistema de menús. 

Per més informació es pot consultar el codi que es troba a l’ Annex B .Hardware i Software 

dissenyat pel sistema de visualització.   
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7.8.8.6 Llibreria Posicionar.h 

La llibreria Posicionar.h té com 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 assigna la posició de tots els indicadors sense que cap es superposi als altres, es 

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 se segueix comprovant 

coordenada per coordenada amb la resta d’indicadors.  

Un cop exposada una breu explicació del funcionament del algoritme, s’exposen les funcions 

que formen la llibreria. Si es desitja una informació més detallada d’aquestes es pot consultar  

l’Annex B. Hardware i Software dissenyat pel sistema de visualització. 

• 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.     

• 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 d’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 estant (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).  

 

7.8.8.7 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 visualitza 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 expliquen a 

continuació. 
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• void JPEGRedimensionar(SSD_JPEG_DECODE *decode, int posx, int posy,int 

reduccio): Funció modificada de l’original JPEGResize() inclosa a la llibreri

SDD1926_JPEG.h, que 

• BYTE Cargar_JPEG_Redimensionada(char *

utilitzada per carregar la imatge 

escala. La variable escala pot prendre qualsevol valor enter

recomana que prengui 1 o 2

L’estructura de la funció es idèntica a la de 

int y), substituint la funció JPEGResize() per la funció exposad

 

7.8.9 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 es configura el microcontrolador, s’inicialitzen els ports 

necessaris del dispositiu i finalment s’executa el programa

un esquema de blocs de la estructura del programa.

Figura 7.16
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void JPEGRedimensionar(SSD_JPEG_DECODE *decode, int posx, int posy,int 

Funció modificada de l’original JPEGResize() inclosa a la llibreri

SDD1926_JPEG.h, que permet redimensiona la imatge.  

BYTE Cargar_JPEG_Redimensionada(char *fitxer,int x, int y,int escala

utilitzada per carregar la imatge file a la posició x i y, amb coeficient de reducció 

. La variable escala pot prendre qualsevol valor enter positiu, tot

recomana que prengui 1 o 2, ja que la mida dels indicadors ja es força reduïda. 

L’estructura de la funció es idèntica a la de BYTE JPEGPutImage(FSFILE *jpeg_file,int x, 

, substituint la funció JPEGResize() per la funció exposada anteriorment.  

Estructura del programa 

el programa principal del programa, és a dir el main

teriorment. 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 mostra 

la estructura del programa. 

 

7.16: Estructura programa principal sistema de visualització. 
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void JPEGRedimensionar(SSD_JPEG_DECODE *decode, int posx, int posy,int 

Funció modificada de l’original JPEGResize() inclosa a la llibreria 

fitxer,int x, int y,int escala): Funció 

, amb coeficient de reducció 

positiu, tot i que es 

, ja que la mida dels indicadors ja es força reduïda. 

BYTE JPEGPutImage(FSFILE *jpeg_file,int x, 

a anteriorment.   

main, i com s’utilitzen 

arxiu que conté el programa principal s’anomena 

Projecte.c, en ell primerament es configura el microcontrolador, s’inicialitzen els ports 

A continuació es mostra 

 



Pàg. 56  Memòria 

 
 

 

Si es desitja una informació més detallada de les inicialitzacions del sistema i de l’ estructura 

del programa principal es pot consultar l’ Annex B. Hardware i Software dissenyat pel sistema 

de visualització.   

7.8.10  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 aquest només cal 

prémer qualsevol punt de l’entorn de visualització, i en ell es poden configurar 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 realitzar adquisició de dades, i finalment l’idioma del dispositiu. Pel que fa al 

disseny dels menús, aquest es realitza 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 el Annex C.Manual sistema de visualització. 

7.8.11  Indicadors 

El dispositiu inclou nou senyals d’informació respecte 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 al usuari l’oportunitat de crear entorns 

personals molt diferents entre ells. Tots aquest 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. 

7.8.12  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. 
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8. IMPACTE MEDIAMBIENTAL 

Pel que a l’ impacte ambiental en l’elaboració d’aquest projecte, en aquest document només 

es té en compte el impacte ocasionat en la fabricació i posada a punt de les parts del vehicle 

relacionades amb l’electrònica que inclou el CAT03, i per tant s’exclouen els impactes 

ocasionats per la resta de parts com podria ser el xassís, motor, suspensions,... 

Referent a les etapes de generació de residus, es poden distingir tres etapes: fabricació i 

muntatge, posada a punt i ús del vehicle i final de la seva vida útil. 

De l’etapa de fabricació i muntatge, es poden distingir tres parts, la generació relacionada amb 

els circuits dissenyats, el cablejat i finalment els suports mecànics dissenyats. Pel que fa a 

l’electrònica fabricada, trobem d’una banda els residus generats en la fabricació del circuit 

imprès (PCB sobrant, coure i la pasta per la realització de les vies metal·litzades) i per l’altre, 

els residus generats en la soldadura dels components que inclou pasta de soldadura i l’estany. 

Pel que fa a la realització del cablejat, trobem les restes de coure, fundes, brides, pins, cintes 

adhesives i restes de soldadura. Finalment per la realització dels suports, d’una banda trobem 

les restes de poliamida sobrants de la fabricació en rapid prototyping, els motlles de guix i 

restes de resina per la laminació de la fibra de carboni, i finalment les restes d’alumini de les 

planxes realitzades. Cal remarcar que no es realitza cap tipus de tractament especial pels 

residus anteriors, i que només les restes dels embalatges es dipositen als corresponents 

contenidors selectius. 

De l’etapa de posada a punt i funcionament, principalment es consideren els residus generats 

en la circulació del vehicle. Degut a que es tracta d’un vehicle de competició, al vehicle no se 

l’hi realitza cap tipus de control ambiental pel que fa a les emissions, per tant, aquest emet 

una quantitat d’agents molt contaminats com CO i nitrats a més a més de CO2, ja que no 

disposa de catalitzador. Per tal de reduir aquest fet es realitza al vehicle un mapa de motor 

amb injecció de mescla estequiomètrica (lambda 1), tot i que es sabut que no es una mesura 

suficient. Finalment trobem els residus generats pel desgast del vehicle com podrien ser filtres, 

olis i la bateria del vehicle. Aquest reben els tractes especials estipulats a les directives 

europees. Pel que fa a la vida útil del vehicle, aquesta acostuma a ser molt baixa, ja que al 

realitzar-se un vehicle de forma anual, aquest són de molt poc recorregut i per tant, la 

generació de residus anteriors acostuma a ser molt reduïda, tot i que es procura que tots els 

dissenys realitzats es reutilitzin en futures edicions. 

Finalment de l’etapa de fi de la vida útil, remarcar que per tal que els residus generats pels 

circuits electrònics així com el cablejat tinguin el impacte menor possible, s’utilitzen 

components i materials que segueixin la directiva RoHS. Aquesta directiva europea, en vigor a 

partir de 1 de Juliol del 2006, restringeix l’ús de sis materials perillosos en la fabricació 

diferents tipus de dispositius electrònics i elèctrics. Trobem límits de concentració del 0,1% en 

plom, mercuri, cromo VI, PBB y PBDE del pes i del 0,01% pel cadmi. D’aquesta forma s’evita 

que els components generats malmetin l’ambient de forma significativa. Pel que fa als suports 

mecànics, remarcar que la poliamida utilitzada no es tòxica i per tant no té tampoc un gran 

impacte ambiental. 
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9. ESTUDI ECONÒMIC 
En aquest punt s’exposa el cost total del projecte realitzat. Donat  que el projecte es pot dividir 

en dos parts, en aquest punt es realitza la mateixa metodologia. Cal remarcar que aquest 

pressupostos només inclouen el cost dels conceptes que es troben relacionats directament 

amb l’electrònica dissenyada, i que per tant no inclouen la resta de parts del vehicle ni tampoc 

de les vàlvules pneumàtiques, ja que aquestes es consideren com agents externs al projecte, 

com podria ser la centraleta del motor. 

9.1 Estudi econòmic ECU control canvi de marxes 

pneumàtic 

Pel disseny del canvi pneumàtic del vehicle s’inclouen els costos per a la realització del circuit 

imprès (components, fabricació i soldadures), els costos relacionats amb el cablejat, el sensor 

de canvi de marxes, el cost del suport mecànic, els costos relacionats amb el disseny (hardware 

i software utilitzat) i per últim el cost de capital humà. Tota aquesta informació es troba 

detallada en les següents taules: 

Cost fabricació electrònica 

Concepte Quan Cost unitari 
(€) 

Cost total 
(€) 

Descripció 

PCB vies 
metal·litzades 

1 123 123 
Fabricació de circuit imprès mitjançant fresadora CNC i 
metal·lització de vies amb forn. 

ULN2803 1 1,41 1,41 Darligton 

REG11175 1 1,23 1,23 Regulador de tensió a 5V 

Led 1206 6 0,3 1,8 
 

Cristall HC49 1 0,45 0,45 Cristall de 10MHz per l'oscil·lador del microcontrolador 

R 9k9 1206 6 0,095 0,57 
 

R 470 1206 6 0,095 0,57 
 

R 120 1206 1 0,095 0,095 
 

C 22pF 1206 2 0,08 0,16 
 

C 0,1uF 1206 4 0,03 0,12 
 

1N5817-B 1 0,11 0,11 Diode de protecció 

P6KE12A 1 0,27 0,27 Varistor de protecció 

C 10uF tàntal 2 0,4 0,8 
 

MCP2551 1 1,34 1,34 Driver CAN 

1812L150-24 1 0,5 0,5 PTC 

Subd-9 1 1,1 1,1 Connector potencia 

Sub-15 1 1,55 1,55 Connector senyal 

Subd-9 1 1,1 1,1 Connector Bus CAN 

RJ11-6 1 1,7 1,7 Connector programació PIC 

Pin head 2 0,15 0,3 Connector resistència final bus 

PIC18F258 1 5,3 5,3 Microcontrolador 

TOTAL 
  

143,48 
 

Taula 9.1: Cost fabricació electrònica canvi de marxes pneumàtic. 
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Cost sensor de marxes 

Concepte Quan Cost unitari 
(€) 

Cost total 
(€) 

Descripció 

PCB 1 capa 1 7 7 
Fabricació de circuit imprès mitjançant 
fresadora CNC  

Potenciòmetre 1 5,5 5,5  

Led 1206 1 0,3 0,3  

R 9k9 1206 1 0,095 0,095  

R 1k5 1206 1 0,095 0,095  

R 470 1206 1 0,095 0,095  

C 100uF 1206 1 0,03 0,03  

Subd-9 1 1,23 1,23  

TOTAL   14,345  

Taula 9.2: Cost sensor canvi de marxes. 

  

Cost cablejat 

Concepte Quan Cost unitari 
(€) 

Cost total 
(€) 

Descripció 

Subd-9 1 1,23 1,23 Connexió Bus CAN 

Subd-9 2 1,23 2,46 Connexió senyal 

Subd-15 1 1,41 1,41 Connexió potència 

Cablejat senyal 24,5 0,39 9,555 Cost de cablejat en metres 

Cablejat 
potencia 

12 0,45 5,4 
Cost de cablejat en metres 

Termoretràctil 36,5 0,35 12,775 Cost de termoretràctil en metres 

Fundes i aïllants 40 0,5 20 Fundes i aïllants per les connexions 

TOTAL   52,83  

Taula 9.3: Cost cablejat canvi de marxes pneumàtic. 

 

Costos soldadures 

Concepte Quan Cost unitari 
(€) 

Cost total 
(€) 

Descripció 

Soldadura SMD 92 0,6 55,2 Soldadures de components SMD 

Soldadura TH 55 0,2 11 
Soldadures de components through 

hole 
Soldadura 
cablejat 

40 0,2 8 
Soldadures de connectors 

TOTAL   74,2  

Taula 9.4: Costos soldadures canvi de marxes pneumàtic. 
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Costos suports mecànics 

Concepte Quan Cost 
unitari (€) 

Cost total 
(€) 

Descripció 

Suport centraleta canvi 1 150 150 Suport centraleta 

Tapa centraleta canvi 1 35 35 Tapa centraleta 

Suport sensor de marxa 1 125 125 
Suport sensor canvi de 

marxes 

Tapa sensor de marxa 1 30 30 
Tapa sensor canvi de 

marxes 

Subjeccions 4 0,6 2,4 
Subjeccions adhesives 
centraleta al firewall 

Cargolaria 10 0,2 2 
 

TOTAL 
  

344,4 
 Taula 9.5: Costos suports mecànics canvi de marxes pneumàtic. 

 

Costos de hardware i software 

Concepte Quan Cost 
unitari (€) 

Cost total 
(€) 

Descripció 

Eagle 5.1 1 0 0 
CAD circuits impresos. Llicencia de 
software lliure 

MPLAB IDE 1 0 0 Entorn de programació. Versió estudiant 

C18 1 0 0 Compilador PIC18. Versió estudiant 

ICD3 1 157 157 Programador PIC18 

SolidWorks 
2010 

1 0 0 
Versió estudiant 

PC 20 2 40 Consum de hardware PC 

TOTAL   197  

Taula 9.6: Costos de hardware i software canvi de marxes pneumàtic. 

 

Cost disseny enginyeria 

Concepte Quan Cost unitari 
(€) 

Cost total 
(€) 

Descripció 

Disseny 
enginyeria 

50 50 2.500 
Cost estàndard d'enginyeria incloent 
disseny, test i posada a punt. 

Taula 9.7: Cost disseny enginyeria canvi de marxes pneumàtic. 
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Cost global canvi de marxes pneumàtic 

Concepte Cost total (€) 

Fabricació electrònica 143,48 

Sensor canvi de marxes 14,35 

Cablejat 52,83 

Soldadures 74,2 

Suports mecànics 344,4 

Hardware i software 197 

Disseny enginyeria 2.500 

TOTAL 3.326,25 
Taula 9.8: Cost total sistema de canvi de marxes pneumàtic. 
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9.2 Estudi econòmic disseny sistema de visualització 

Pel que fa al disseny del sistema de visualització, aquest inclou la despesa relacionada amb la 

compra de la placa de control comercial, els suports mecànics tant de la pantalla al volant com 

el de la centraleta de control, les electròniques de comunicació i connexionat, el cablejat, el 

hardware i software necessari pel seu disseny i el cost de capital humà. La informació es troba 

detallada en les següents taules. 

Cost centraleta de control comercial 

Concepte Quan Cost unitari 
(€) 

Cost total 
(€) 

Descripció 

AC164127-4 1 71 71 LCD TFT 3,2" 

AC164127-5 1 70,9 70,9 Controlador de pantalla 

PIC32 Starter kit 1 38,2 38,2 Microcontrolador 

Targeta SD 256Mb 1 5,9 5,9  

TOTAL 
  

186  

Taula 9.9: Cost centraleta de control del sistema de visualització. 

Cost electrònica de comunicació Bus CAN 

Concepte Quan Cost unitari 
(€) 

Cost total 
(€) 

Descripció 

PCB vies sense 
metal·litzar 

1 15 15 
Fabricació de circuit imprès 
mitjançant fresadora CNC 

MCP2515 1 
 

0 Convertidor Bus CAN 

MCP2551 1 
 

0 Driver Bus CAN 

Cristall HC49 1 0,45 0,45 
Cristall de 20MHz pel 
convertidor de Bus CAN 

Pinhead 2 0,15 0,3  

R 120 1206 1 0,095 0,095  

R 10K 1206 2 0,095 0,19  

R 470 1206 3 0,095 0,285  

C 12pF 1206 2 0,08 0,16  

C 0,1uF 1206 2 0,03 0,06  

Led 1206 3 0,3 0,9  

Subd-9 1 1,1 1,1 Connector Bus CAN 

AVX Interconnect 
2082 

1 2,8 2,8 
Connector SPI 

Soldadura SMD 54 0,6 32,4 Soldadures de components SMD 

Soldadura TH 19 0,2 3,8 
Soldadures de components 
through hole 

Metal·lització de 
vies 

16 0,35 5,6 
Realització de les vies de forma 
manual 

TOTAL 
  

63,14  

Taula 9.10: Cost electrònica de comunicació Bus CAN del sistema de visualització. 
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Cost connexió centraleta control cable 

Concepte Quan Cost unitari 
(€) 

Cost total 
(€) 

Descripció 

PCB vies 
metal·litzades 

1 18 18 
Fabricació de circuit imprès 
mitjançant fresadora CNC i 
metal·lització de vies amb forn 

MDR36 1 6,05 6,05 Connector de senyals dèbils 

Sudd-15 1 1,55 1,55 Connector de senyals robusts 

Soldadura TH 51 0,2 10,2 
Soldadures de components through 

hole 
Metal·lització de 

vies 
94 0,35 32,9 

Realització de les vies de forma 
manual 

TOTAL 
  

68,7  

Taula 9.11: Cost electrònica connexió centraleta control a cable connexió pantalla. 

Cost connexió pantalla cable 

Concepte Quan Cost unitari 
(€) 

Cost 
total (€) 

Descripció 

PCB vies 
metal·litzades 

1 16 16 
Fabricació de circuit imprès mitjançant 
fresadora CNC i metal·lització de vies 
amb forn 

MDR36 1 6,05 6,05 Connector de senyals dèbils 

Sudd-15 1 1,55 1,55 Connector de senyals robusts 

FCI 1002506 1 0,7 0,7 Connector pantalla 

Soldadura TH 115 0,2 23 Soldadures de components through hole 

Metal·lització 
de vies 

70 0,35 24,5 
Realització de les vies de forma manual 

TOTAL 
  

71,8  

Taula 9.12: Cost connexió pantalla cable del sistema de visualització. 
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Cost electrònica revolucions del vehicle 

Concepte Quan Cost unitari 
(€) 

Cost 
total (€) 

Descripció 

PCB vies sense 
metal·litzar 

1 12 12 
Fabricació de circuit imprès mitjançant 
fresadora CNC 

Led piranya 
blau 

3 0,58 1,74 
 

Led piranya 
vermell 

3 0,41 1,23 
 

Led piranya 
groc 

3 0,41 1,23 
 

Mosfet dual N 2 0,58 1,16 Vector de Mosfets canal n de 50V i 0,5A 

Condensador 
tàntal 01µF 

2 0,4 0,8 
 

REG11175 1 1,23 1,23 Regulador de tensió a 5V 

R 75 1206 3 0,095 0,285  

C 0,1uF 1206 2 0,03 0,06  

Subd-9 1 1,1 1,1 Connexió amb l’ECU canvi de marxes 

Soldadura SMD 57 0,6 34,2 Soldadures de components SMD 

Soldadura TH 13 0,2 2,6 Soldadures de components through hole 

Metal·lització 
de vies 

24 0,35 8,4 
Realització de les vies de forma manual 

TOTAL 
  

66,04  

Taula 9.13: Cost electrònica revolucions vehicle del sistema de visualització. 

Cost electrònica alimentació centraleta control 

Concepte Quan Cost unitari 
(€) 

Cost total 
(€) 

Descripció 

PCB 1 capa 1 7 7 
Fabricació de circuit imprès 
mitjançant fresadora CNC 

1N5817-B 1 0,11 0,11 Diode de protecció 

P6KE12A 1 0,27 0,27 Varistor de protecció 

C 10uF tàntal 2 0,4 0,8 
 

R 470 1206 1 0,095 0,095 
 

Led 1206 1 0,3 0,3 
 

1812L150-24 1 0,5 0,5 PTC 

    
Regulador de tensió a 9V 

Pinhead 1 0,15 0,15 
 

031-5431-10RFX 1 3,3 3,3 
Connector coaxial (BNC) per 
alimentació 

TOTAL 
  

12,525 
 

Taula 9.14: Cost electrònica alimentació centraleta de control del sistema de visualització. 
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Cost cablejat 

Concepte Quan Cost 
unitari (€) 

Cost 
total (€) 

Descripció 

Cable VGA 2 6,3 12,6 Connexió Bus CAN 

Cable MDR36 1 64 64 Connexió senyal 

AVX Interconnect 2082 1 3,8 3,8 Connexió SPI 

Subd9 3 1,1 3,3 
Connexió Bus CAN i indicador 
revolucions 

Connexió coaxial (BNC) 1 9,45 9,45 
Alimentació de la centraleta 
(inclou cablejat 2m) 

Cablejat senyal 6 0,39 2,34 Cost de cablejat en metres 

Cablejat potencia 4 0,45 1,8 Cost de cablejat en metres 

Termoretràctil 
 

10 0,35 3,5 
 

Fundes i aïllants 45 0,5 22,5 
 

Soldadura cablejat 45 0,2 9 
 

TOTAL 
  

132,29 
 

Taula 9.15: Cost cablejat sistema de visualització. 

Costos suports mecànics 

Concepte Quan Cost unitari 
(€) 

Cost total 
(€) 

Descripció 

Suport pantalla 1 324 324 
Suport pantalla al volant del vehicle de 
rapid prototyping 

Tapa pantalla 1 15 15 
Tapa de fibra de carboni del suport del 
volant 

Tapa leds 
revolucions 

1 36 36 
Tapa leds de estilografia transparent 

Suport control 1 150 150 Connexió senyal 

Tapa control 1 15 15 
Tapa de fibra de carboni de la centraleta 
de control 

Unions centraleta 
xassís 

2 3 6 
Xapes d'alumini pel suport de la 
centraleta al xassís 

Caragolaria 20 0,2 4 
Caragolaria per l'assemblatge de les 
diferents parts 

TOTAL   550  

Taula 9.16: Costos suports mecànics del sistema de visualització. 
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Costos de hardware i software 

Concepte Quan Cost unitari 
(€) 

Cost total 
(€) 

Descripció 

Eagle 5.1 1 0 0 Llicencia de software lliure 

SolidWorks 
2010 

1 0 0 
Versió estudiant 

Gimb 1 0 0 Editor d'imatge de programari lliure 

MPLAB IDE 1 0 0 
Entorn de programació. Versió 
estudiant 

Adobe 
Indesign 

1 1.019 1.019 
Dissenyador gràfic. 

PC 150 2 300 Cost de hardware PC 

TOTAL   1.319  

Taula 9.17: Costos de consum de hardware i software del sistema de visualització. 

Cost disseny enginyeria 

Concepte Quan Cost unitari 
(€) 

Cost total 
(€) 

Descripció 

Disseny 
enginyeria 

420 50 21.000 
Cost estàndard d'enginyeria incloent 
disseny, test i posada a punt. 

Taula 9.18: Cost disseny enginyeria sistema de visualització. 

Cost global sistema de visualització 

Concepte Cost total (€) 

Sistema de control 186 

Electrònica Bus CAN 66,04 

Electrònica connexió control cable 68,7 

Electrònica connexió pantalla cable 71,8 

Electrònica revolucions vehicle 65,38 

Electrònica alimentació centraleta control 12,53 

Cablejat 132,29 

Suports mecànics 550 

Hardware i software 1319 

Disseny enginyeria 21.000 

TOTAL 23.470 
Taula 9.19: Cost total sistema de visualització. 
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10. CONCLUSIONS 

En el projecte es defineixen dos objectius clars, d’una banda la realització d’una centraleta de 

control del canvi pneumàtic, i de l’altre, un sistema de visualització tàctil programable. Es pot 

concloure arribats en aquest punt que els dos objectius han estat assolits, ja que en els dos 

casos, es dissenya, es verifica i es realitza la posada a punt per a la competició. 

Cal remarcar però que no s’han complert els terminis temporals inicials, ja que es va marcar 

com objectiu que els dos dispositius es trobessin operatius la temporada 2009-2010, a les 

competicions d’Alemanya i Itàlia fet que no va ser possible per diversos motius. En la 

centraleta de canvi de marxes, es van complir els objectius de disseny i verificació d’aquest, 

però no es va poder assolir la posada a punt. Tot i aquest daltabaix, el fet de comprovar que el 

sistema tenia un funcionament correcte al llarg d’unes voltes del vehicle, va encoratjar  l’autor 

per millorar aquest i comprovar a les proves de la temporada següent (2010 – 2011) el 

funcionament correcte d’aquest i amb unes grans expectatives d’èxit en la propera competició 

d’Alemanya i d’Àustria.   

Pel que fa al sistema de visualització, va ocórrer una situació similar. En aquest cas l’autor es va 

centrar en la programació del dispositiu, realitzant un gran nombre d’indicadors, menús i 

possible configuracions, i deixant en un segon terme el cablejat de la pantalla del volant. Quan 

es va realitzar el cablejat d’aquest va donar molts problemes de soroll i fallades de connexió, 

fent impossible el seu ús al vehicle. A la següent temporada es va realitzar un estudi més 

exhaustiu i gràcies a aquest fet, junt amb la gran feina realitzada el curs passat, ha permès 

disposar d’un dispositiu programable, amb un gran nombre d’opcions i configuracions, i ubicat 

al volant del vehicle. En aquest cas, l’equip té unes grans expectatives d’obtenir grans resultats 

en la puntuació del design event, prova de les competicions on es premia els dissenys realitzats 

pels estudiants al vehicle. 

Analitzant la temporada anterior però, cal remarcar que potser es van marcar uns objectius 

molt ambiciosos i difícilment assolibles. Molts factors ens fan arribar aquesta conclusió, 

primerament per la falta d’experiència de l’equip en tasques electròniques, ja que mai en 

temporades anteriors s’havien realitzat dissenys complexes i integrament per algun membre 

de l’equip, i per tant, molta falta d’informació. També el fet de ser l’únic membre del equip 

encarregat d’aquestes tasques junt amb el retràs de les proves dinàmiques per problemes 

externs, va donar lloc a que en cas de fallida de les centraletes, no es disposes de temps per 

reconduir la situació. Un altre factor important, és que les proves funcionals es realitzen a 

finals del més de Juliol, i per tant, l’autor no disposa de suport del professorat en el moment 

més crític i complex del projecte.  

Finalment, comentar que aquest projecte ha permès a l’autor assolir una gran quantitat de 

coneixements, a part de tots els relacionats directament amb el disseny electrònic, el tracte 

amb empreses col·laboradores del projecte, el coneixement de tot el procés de disseny, des de 

la definició dels objectius fins a la seva posada a punt i funcionament real i sobretot seguir 

endavant tot i no veure la sortida. La perseverança, l’esforç i poder comprovar que es pot 

assolir qualsevol objectiu que un es proposi crec que ha sigut el gran valor afegit que m’ha 

pogut donar aquest projecte i sobretot la oportunitat de poder participar a la Formula Student.    
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