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A. Codi del programa 

 

#include <adc.h> 

#include <p18f4580.h> 

#include <timers.h> 

#include <delays.h> 

#include "Can18f258.h" 

 

#pragma config WDT=OFF      //deshabilita el Watchdog Timer, el rellotge 

intern del PIC 

#pragma config OSC=HSPLL    //habilitem que hi hagi un senyal oscilador 

exterior d'alta freqüència (Multiplica per 4 la del rellotge) 

 

#define SFR ADC_CH9   //Definim les entrades de la ADC  

#define SFL ADC_CH4 

#define TE1 ADC_CH0 

#define TE2 ADC_CH1 

#define PREF ADC_CH6 

#define STE ADC_CH5 

#define AUX ADC_CH7 

 

#define LEDF LATDbits.LATD6  //definim les entrades i sortides digitals 

#define LEDSC LATDbits.LATD5  

#define BOTS PORTDbits.RD0 

#define INERTIA PORTDbits.RD1 

 

unsigned char missatgeTEBRK[8]; //Missatge amb les lectures del Torque 

encoder i del fre 

unsigned char missatgeSUD[8]; //Missatge amb les lectures de Suspensions, 

Steering Wheel i Auxiliar 

 

//Definició d'algunes de les variables que s'usaran en el programa 

unsigned int LecturaSFR, LecturaSFL, LecturaTE1, LecturaTE2, LecturaPREF, 

LecturaSTE, LecturaAUX, MitjaSFR, MitjaSFL, MitjaTE1, MitjaTE2 ; 

unsigned int MitjaPREF, MitjaSTE, MitjaAUX; 

unsigned char i,n,m,f,g;  

 

//void InterruptHandlerHigh(); 

 

void main(void){ 

 

//Inicialització dels ports 

 TRISA=0b11111111;   //tot entrades 

 

 TRISB=0b11011111;   //tot entrades menys B5 que és buida 

 TRISC=0b00000000;   //tot buit 

 TRISD=0b00000011;  //sortides de LEDs, no connectades i entrades de 

bots i inertia 

 TRISE=0b11101111;  //tot entrades 

 CMCON=0x07;     //deshabilitem els comparadors 

 

 //Inicialització del conversor A/D  

    OpenADC(ADC_FOSC_16 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_8_TAD , ADC_CH9 & ADC_CH4 & 

ADC_CH1 & ADC_CH0 & ADC_CH6 & ADC_CH5 & ADC_CH7 & ADC_INT_OFF & 

ADC_REF_VDD_VSS  , ADC_10ANA ); 

    ADCON1=0b00000000;  

 ADCON2=0b10100101; 
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 //Inicialització del CAN 

 CANInitialize(2,1, 5, 3, 1, CAN_CONFIG_VALID_STD_MSG); //CAN 20MHz 

1Mbit/s 

 //CANInitialize(1,5, 7, 6, 2, CAN_CONFIG_VALID_STD_MSG); //CAN 20MHz 

125 kbit/s 

 

 //inicialització mitjanes i flag 

 i=0; 

 n=0; 

 m=0; 

 f=0; 

 g=0; 

 MitjaSFR=0; 

 MitjaSFL=0; 

 MitjaTE1=0; 

 MitjaTE2=0; 

 MitjaAUX=0; 

 MitjaSTE=0; 

 MitjaPREF=0; 

 

 //inicialització sortides 

 LEDSC=0; 

 LEDF=0; 

 

 //Inicialització TIMER0 alta prioritat, 16bits, polsos interns, 

prescalador 1 --> període rellotge 0.82ms 

 OpenTimer0(TIMER_INT_ON & T0_8BIT & T0_SOURCE_INT & T0_PS_1_32);  

 INTCON2bits.TMR0IP = 1; // High priority for Timer0 

 RCONbits.IPEN = 1; // Enable priority levels 

 INTCONbits.GIEH = 1; // Enable interrupts 

 while(1){ 

  

    

  if(f==1){ 

   while(!CANIsTxReady()) 

   { 

   } 

   //s'envia el missatge amb lectures de l'accelerador i el 

fre 

   CANSendMessage(0x11, missatgeTEBRK,8,CAN_TX_PRIORITY_0 & 

CAN_TX_NO_RTR_FRAME); 

   //resetegem comptadors i flag 

   f=0; 

   n=0; 

   MitjaPREF=0; 

   MitjaTE1=0; 

   MitjaTE2=0; 

  } 

  if (g==1){  

   while(!CANIsTxReady()) 

   { 

   } 

   //s'envia el missatge de suspensions i direcció 

   CANSendMessage(0xAA, missatgeSUD,8,CAN_TX_PRIORITY_0& 

CAN_TX_NO_RTR_FRAME); 

   LEDF=!LEDF;  

   //resetegem comptadors i flag 

   g=0; 

   m=0; 

   MitjaSTE=0; 

   MitjaSFR=0; 
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   MitjaSFL=0; 

   MitjaAUX=0; 

  } 

 } 

} 

 

 

//------------------------------------------------------------------------

---- 

 

// Rutina de interrupció d'alta prioritat 

 

#pragma code 

#pragma interrupt InterruptHandlerHigh 

 

void InterruptHandlerHigh() 

{ 

 if(INTCONbits.TMR0IF) // Ha arribat la interrupció del Timer0 

 { 

 

   INTCONbits.TMR0IF = 0; //Borrar interrupció 

 

   //Lectura Potenciòmetre Suspensió dret 

   SetChanADC(SFR); //Selecció de canal ADC SRL 

   Delay10TCYx(20); //Espera de 40 us per a estabilitzar 

les senyals 

   ConvertADC();    //Inici conversió 

   while (BusyADC())//Si el conversor està ocupat el valor 

és 1 (per tant espera) 

   { 

   } 

   LecturaSFR=ReadADC(); //Resultat de la conversió amb 10 

bits justificats a la dreta 

   MitjaSFR=MitjaSFR+LecturaSFR; //Actualitzar valor 

sumador 

 

  //Lectura Potenciòmetre Suspensió esquerra 

   SetChanADC(SFL); //Selecció de canal ADC SRR 

   Delay10TCYx(20); //Espera de 40 us per a estabilitzar 

les senyals 

   ConvertADC();    //Inici conversió 

   while (BusyADC())//Si el conversor està ocupat el valor 

és 1 (per tant espera) 

   { 

   } 

   LecturaSFL=ReadADC(); //Resultat de la conversió amb 10 

bits justificats a la dreta 

   MitjaSFL=MitjaSFL+LecturaSFL; //Actualitzar valor 

sumador 

 

  //Lectura Potenciòmetre Auxiliar 

   SetChanADC(AUX); //Selecció de canal ADC AUX1 

   Delay10TCYx(20); //Espera de 40 us per a estabilitzar 

les senyals 

   ConvertADC();    //Inici conversió 

   while (BusyADC())//Si el conversor està ocupat el valor 

és 1 (per tant espera) 

   { 

   } 

   LecturaAUX=ReadADC(); //Resultat de la conversió amb 10 

bits justificats a la dreta 

   MitjaAUX=MitjaAUX+(float)LecturaAUX; //Actualitzar valor 
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sumador 

 

   //Lectura Potenciòmetre TE1 

   SetChanADC(TE1); //Selecció de canal ADC SRL 

   Delay10TCYx(20); //Espera de 40 us per a estabilitzar 

les senyals 

   ConvertADC();    //Inici conversió 

   while (BusyADC())//Si el conversor està ocupat el valor 

és 1 (per tant espera) 

   { 

   } 

   LecturaTE1=ReadADC(); //Resultat de la conversió amb 10 

bits justificats a la dreta 

   MitjaTE1=MitjaTE1+LecturaTE1; //Actualitzar valor 

sumador 

 

  //Lectura Potenciòmetre TE2 

   SetChanADC(TE2); //Selecció de canal ADC SRR 

   Delay10TCYx(20); //Espera de 40 us per a estabilitzar 

les senyals 

   ConvertADC();    //Inici conversió 

   while (BusyADC())//Si el conversor està ocupat el valor 

és 1 (per tant espera) 

   { 

   } 

   LecturaTE2=ReadADC(); //Resultat de la conversió amb 10 

bits justificats a la dreta 

   MitjaTE2=MitjaTE2+LecturaTE2; //Actualitzar valor 

sumador 

 

  //Lectura Potenciòmetre STE 

   SetChanADC(STE); //Selecció de canal ADC AUX1 

   Delay10TCYx(20); //Espera de 40 us per a estabilitzar 

les senyals 

   ConvertADC();    //Inici conversió 

   while (BusyADC())//Si el conversor està ocupat el valor 

és 1 (per tant espera) 

   { 

   } 

   LecturaSTE=ReadADC(); //Resultat de la conversió amb 10 

bits justificats a la dreta 

   MitjaSTE=MitjaSTE+(float)LecturaSTE; //Actualitzar valor 

sumador 

   

  //Lectura Potenciòmetre PREF 

   SetChanADC(PREF); //Selecció de canal ADC AUX1 

   Delay10TCYx(20); //Espera de 40 us per a estabilitzar 

les senyals 

   ConvertADC();    //Inici conversió 

   while (BusyADC())//Si el conversor està ocupat el valor 

és 1 (per tant espera) 

   { 

   } 

   LecturaPREF=ReadADC(); //Resultat de la conversió amb 10 

bits justificats a la dreta 

   MitjaPREF=MitjaPREF+(float)LecturaPREF; //Actualitzar 

valor sumador 

   n++; //Augmentar comptador 

   m++;  

   if (n==8){ 

 

   MitjaTE1=MitjaTE1>>3; //dividim per 8 
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   MitjaTE2=MitjaTE2>>3; 

 

   MitjaPREF=MitjaPREF>>3; 

 

    // Missatge de Potenciòmetres     

   missatgeTEBRK[1]=MitjaTE1>>8; 

   missatgeTEBRK[0]=MitjaTE1; 

   missatgeTEBRK[3]=MitjaTE2>>8;    

   missatgeTEBRK[2]=MitjaTE2; 

   missatgeTEBRK[5]=MitjaPREF>>8; 

   missatgeTEBRK[4]=MitjaPREF; 

 

 

    //Flag 

   f=1;    

   } 

 

   if (m==32){ 

 

   MitjaSTE=MitjaSTE>>5; //dividim per 16 

   MitjaSFR=MitjaSFR>>5; 

   MitjaSFL=MitjaSFL>>5; 

   MitjaAUX=MitjaAUX>>5; 

 

    // Missatge de Potenciòmetres     

   missatgeSUD[1]=MitjaSTE>>8; 

   missatgeSUD[0]=MitjaSTE; 

   missatgeSUD[3]=MitjaSFR>>8;    

   missatgeSUD[2]=MitjaSFR; 

   missatgeSUD[5]=MitjaSFL>>8; 

   missatgeSUD[4]=MitjaSFL; 

   missatgeSUD[7]=MitjaAUX>>8; 

   missatgeSUD[6]=MitjaAUX; 

 

    //Flag 

   g=1; 

    

 

   }  

   } 

 } 

 

#pragma code InterruptVectorHigh = 0x08 

void InterruptVectorHigh(void) 

{ 

 _asm 

  goto InterruptHandlerHigh //Salt a la rutina de interrupció 

 _endasm 

} 
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B. Exemple de càlcul de la inicialització del CAN 

Com s’explica en la memòria, la comunicació amb la resta de les ECU del vehicle, és una 

de les coses més importants de la nostra centraleta. El protocol escollit per la comunicació 

ha estat el CAN Bus. La operació més important en aquest és la inicialització de la 

comunicació, ja que d’això depèn que arribin les dades o arribin Error Frames.  

Com s’ha comentat hi ha programes que calculen els bits d’inicialització necessaris per 

determinar aquesta operació. Aquests bits són: 

 SJW 

 BRP 

 PHSEG1 

 PHSEG2 

 PROPSEG 

El programa utilitzat ha estat Microchip CAN Bit timing Calculator. Només obrir el programa 

apareix unes caselles on s’ha d’indicar la freqüència de treball del processador i la velocitat 

desitjada d’enviament: 

 

Figura B.1 Captura de la primera pantalla del programa Bit Timing Calculator 
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Després s’ha de pitjar la fletxa que es troba a l’esquerra del quadres que s’han modificat. 

Aleshores apareix una taula amb múltiples nombres. La majoria de valors hi apareixen en 

color gris, però hi ha valors en negre. Aquests són els valors que podem usar per obtenir la 

velocitat d’enviament que s’ha especificat amb la freqüència de rellotge indicada. 

 

Figura B.2 Captura de la segona pantalla del programa Bit Timing Calculator 

D’aquesta taula ja s’extreu un dels valors necessaris, el BRP. Com es veu a la dreta, Una 

de les columnes es tracta de dades que ens diuen BRP-1, és a dir que el BRP d’aquesta 

inicialització serà 1. 

BRP=1 

Si es selecciona aquesta casella i es clica altre cop a la fletxa, s’arriba a la següent finestra 

que ens mostra automàticament tots els altres valors necessaris: 
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Figura B.3 Captura dels paràmetres extrets del programa 

En aquest cas s’obté:  

PROP=1, PHASE1=5, PHASE2=3, SJW=2. 

Aquestes dades es poden modificar al gust de l’usuari, i aquesta finestra també compta 

amb una casella que ens dirà si les modificacions seran correctes o no es compleixen les 

normes de l’enviament del CAN, com en el següent exemple: 

 

Figura B.4 Captura de la violació de normes del protocol CAN 
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S’ha canviat el PHASE2 a 4, i no es compleix la norma que ens diu que la sincronització, la 

propagació i les dues fases, han de tenir els mateixos Time Quanta que el total del bit. 
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C. Llista de Material de la ECU 

 

Concepte Nom i referència del fabricant 
Preu unitari 

[€/unitat] 
Unitats Preu [€] 

Resistència 1K2 R BOURNS - CR1206-FX-1201ELF 0,05 6 0,32 

Condensador 0,1uF AVX - 12065E104MAT2A 0,12 8 0,95 

Condensador 4,7uF TDK - CGA5L3X5R1H475K160AB 0,68 2 1,36 

Resistència 160R VISHAY - CRCW1206160RFKEA 0,04 5 0,21 

Díode 1N4148 FAIRCHILD- 1N4148 0,03 5 0,16 

Resistència 100R VISHAY - CRCW1206100RFKTA 0,10 4 0,40 

Resistència 470R BOURNS - CR1206-FX-4700ELF 0,05 3 0,15 

Resistència 120R BOURNS - CR1206-FX-1200ELF 0,05 2 0,10 

Díode 1N4004 NTE ELECTRONICS - 1N4004 0,11 2 0,21 

Resistència 5K1R PANASONIC - ERJP08F5101V 0,10 5 0,48 

Condensador 560 pF TDK - CGA5F4C0G2J561J085AA 0,38 4 1,52 

Resistència 2K5R MULTICOMP - MC0125W120612K49 0,05 2 0,11 

Resistència 1K6R KOA - RN73H2BTTD1601B25 0,16 5 0,79 

Resistència 3K3R BOURNS - CR1206-FX-3301ELF 0,06 3 0,17 

Resistència PTC BOURNS - MF-R030 0,40 2 0,80 

Condensador 10 uF TAIYO YUDEN - LMK316B7106KL-T 0,41 2 0,82 

Condensador 18 pF  MURATA - GRM31A5C2J180JW01D 0,23 2 0,46 

Resistència 800R TE CONNECTIVITY RP73D2B806RBTG 0,63 2 1,26 

Resistència  4K7R BOURNS - CR1206-FX-4701ELF 0,05 2 0,11 

Resistència  10KR BOURNS - CR1206-JW-103ELF 0,04 2 0,09 

Resistència 3K8 VISHAY - CRCW12063K83FKEA 0,09 3 0,27 

Condensador 1uF MULTICOMP - MC1206B105J500CT 0,20 5 1,02 

CAN Transciever MICROCHIP - MCP2551-I/SN 1,18 1 1,18 

Regulador de 5 V STMICROELECTRONICS - L7805 1,09 1 1,09 

PIC 18F4580 MICROCHIP - PIC18F4580-I/PT 5,91 1 5,91 

Condensador 470 pF MURATA - DSS6NC52A471Q55B 0,55 10 5,50 

CLK 5MHz ABRACON - ABLS-5.000MHZ-B2-T 0,40 1 0,40 

LED LED, GREEN, 10MCD, 570NM, SMD 0,10 3 0,30 

VREF 5050AID  TEXAS INSTRUMENTS 2,65 1 2,65 

Varistor + Díode RBO08-40G/T 2,66 1 2,66 

Caixa Alumini Estanca   22,13 1 22,13 

Llicència Altium Designer (mensual) 170,13 12 2.041,56 

Llicència MPLAB C18 (anual) 340,58 1 340,58 

Connector LEMO 8 pins EHN 1F 308 46,95 3 140,85 

Connector LEMO 5 pins PHN 0F 305 34,37 1 34,37 

Connector LEMO 4 pins EHN 0F 304 39,43 2 78,86 

Connector LEMO 3 pins EHN 0F 303 37,34 1 37,34 
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Connector MOLEX 8 pins Molex 0522070860 0,78 2 1,56 

Connector MOLEX 12 
pins Molex 0522071260 1,72 2 3,44 

Connector MOLEX 5 pins Molex 0522070560 1,18 2 2,36 

   
Subtotal: 2.734,50 

   
Total productes: 2.734,50 

   
IVA (21%): 574,25 

   
Total: 3.308,75 

Taula C.1 Costos de material de la ECU 

Tot el material que composarà la ECU, tindrà un preu de 3.308,75 €. És veritat que per 

seguretat de fallada de components, pèrdues d’aquests i d’altres problemes, es compra 

sempre amb un marge de seguretat força ampli per tal que el temps d’arribada de la 

comanda no enredereixi el projecte.  
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D. Normativa FSAE i FSG 

Aquí s’escriuran les normes més importants que s’han tingut en compte per la fabricació 

de la Front ECU que es troben dins de les dues normatives que regulen la competició: 

 

EV 2.3: Torque encoder (sensor de posición en el pedal de l’accelerador) 

EV 2.3.1: Està permés el control del parell a les rodes per el sistema drive-by-wire 

EV 2.3.4: Com a mínim dos sensors han de dur a terme la funció de torque encoder, no 

poden compartir cables de senyal ni d’alimentació. 

EV 2.3.9: El senyal del sensor ha de ser enviat diractament al controlador usant ja sigui 

senyal analògic o protocols de comunicació digital com CAN o FlexRay. Qualsevol fallada 

en el sensor o en el cablejat ha de ser detectat com a un error d’implausability, tallant la 

potència als motors.  

EV 2.3.10: Quan s’usi un sensor de 5V, qualsevol dels dos sensors instal·lats hauran fallat 

si es té una lectura que no està compresa entre 0,5V i 4,5V, ja que es considerarà com a 

circuit obert o com a curtcircuit.  

EV 2.4: Brake System Encoder 

EV 2.4.3: El sensor ha de tenir un connector que habiliti la detecció d’estats d’error 

(implausabilities) i haurà de ser desconnectat durant la inspecció tècnica. 

EV 2.4.4: El senyal del sensor ha de ser enviat diractament al controlador usant ja sigui 

senyal analògic o protocols de comunicació digital com CAN o FlexRay. Qualsevol fallada 

en el sensor o en el cablejat ha de ser detectat com a un error d’implausability, tallant la 

potència als motors. 

EV 2.4.5: Quan s’usi un sensor de 5V, qualsevol dels dos sensors instal·lats hauran fallat 

si es té una lectura que no està compresa entre 0,5V i 4,5V, ja que es considerarà com a 

circuit obert o com a curtcircuit. 



 

 

 


