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Resum
L’objectiu d’aquest treball de final de carrera és dissenyar un sensor de dades
mitjançant un sistema de comunicacions basat en la tecnologia Bluetooth.
L’adquisició de les dades es farà a partir d’una placa amb microcontrolador del
fabricant Microchip. Aquest, a més, s’encarrega de controlar i gestionar el
mòdul Bluetooth.
Aquest projecte no se centra únicament en una aplicació. Es pretén aprofitar al
màxim els recursos que ens dóna la placa. Per aquest motiu, s’enviaran les
dades del sensor de temperatura i de la posició en la qual es troba el
potenciòmetre.
El material que s’utilitzarà en aquest projecte serà: un kit wireless del fabricant
Ezurio, un microcontrolador del fabricant Microchip i un ordinador
convencional.
El treball s’ha dividit en diferents capítols. Al primer, s’expliquen les
característiques principals de la tecnologia Bluetooth i les funcionalitats del kit.
L’objectiu del segon és explicar els microcontroladors del fabricant Microchip,
concretament el PIC18f4550 que és el que conté la placa PICDEM Full Speed
USB. Al tercer capítol, s’explica com realitzar una connexió entre dispositius,
mentre que al quart es mostren els resultats de les proves realitzades.
Finalment, s’exposen les conclusions que s’han extret del projecte i es donen
un seguit de línies futures per seguir investigant per aquesta via.
El software que es farà servir en la realització d’aquest projecte és: el
simulador Proteus VSM, la versió 8.63 del framework MPLAB IDE de
Microchip i el compilador Hi-tech PIC18 MCUs - Evaluation v9.65, que té 45
dies de prova en mode PRO.

Overview
The aim of this project is to design a data sensor using a communication
system based on Bluetooth technology. A board with a microcontroller from
Microchip is going to provide all the data. This microcontroller is also
responsible of controlling and managing the Bluetooth module.
This project focuses not only on an application. It aims to take advantages of
the resources that the board povides. Therefore, the data from the temperature
sensor and of the position where the potentiometer is will be send.
The equipment used in this task will be: a wireless kit from Ezurio, a
microcontroller from Microchip and a conventional computer.
The design of this work has been divided into different parts. The first one
explains the main features of the Bluetooth technology and the wireless kit
functionalities. The objective of second is to explain the microcontrollers from
Microchip, particularly the PIC18f4550 that contains the PICDEM Full Speed
USB board. The third part explains how to make a connection between devices
while the fourth shows all the results from the tests. Finally, the conclusions
and several future points to keep investigating are developed.
The software that will be used in this project is: Proteus VSM simulator, the
version 8.63 of the framework Microchip MPLAB IDE and a compiler Hi-tech
PIC18 MCUs - Evaluation v9.65, which has 45 day trial mode PRO.
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Disseny d’un sensor de dades mitjançant Bluetooth

INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquest treball de final de carrera és dissenyar un sensor de dades
mitjançant un sistema de comunicacions basat en la tecnologia Bluetooth. La
comunicació es realitzarà entre un sensor i un ordinador convencional.
Fàcilment es pot substituir l’ordinador per: un terminal mòbil, una PDA... que
implementi el protocol AT, el qual es fa servir per connectar els dos dispositius.
Un sensor és un dispositiu capaç de detectar magnituds físiques o químiques i
transformar-les en variables elèctriques. L’adquisició i el control de les dades es
farà a partir d’una placa amb microcontrolador. Aquest, enviarà les dades del
sensor de temperatura i de la posició en la que es troba el potenciòmetre. El
microcontrolador també s’encarregarà de la gestió i el control del mòdul
Bluetooth.
Es crearà una arquitectura client-servidor que permetrà realitzar peticions al
sensor (servidor) des de l’ordinador (client). En aquest cas només hi ha un
client però es podria crear una xarxa amb més d’un (punt-multipunt). La
congestió del trànsit, un dels desavantatges d’aquest tipus de xarxa, no
suposaría cap problema ja que utilitzant Bluetooth no es pot aconseguir un
nombre elevat de clients.
Per altra banda es farà una altre arquitectura en la que el servidor enviarà les
dades al client sempre i quan succeeixi algun esdeveniment no desitjat
simulant un sistema d’alarma, com per exemple, quan la temperatura baixi de
20ºC. A la següent imatge es poden veure els dos casos:

A continuació es mostra un esquema del sistema que es vol dissenyar. Com es
pot veure, les dues parts tenen connectades el mòdul Bluetooth corresponent
que els permetrà establir una connexió.

Microcontrolador

SENSOR

Mòdul
Bluetooth

Mòdul
Bluetooth

ORDINADOR

Bluetooth
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CAPÍTOL 1. Bluetooth
1.1.

Introducció

La tecnologia inalàmbrica Bluetooth és un estàndard global que ofereix una
forma de substituir els cables que connecten dispositius: telèfons mòbils,
reproductors MP3, càmeres, impressores... És una tecnologia amb capacitat
per al transport de veu i de dades.
El Bluetooth Special Interest Group (SIG) és una associació comercial i privada
formada pels líders de la indústria de les telecomunicacions i la informàtica.
Aquests treballen junts per a impulsar el desenvolupament de la tecnologia
inalàmbrica Bluetooth. Ericsson, Intel, Lenovo, Microsoft, Motorola, Nokia i
Toshiba són alguns dels membres del grup. Actualment hi ha més de 13.000
empreses associades.
Bluetooth és un estàndard obert que vol aconseguir connectar una amplia
gamma de dispositius de diferents marques. Les seves principals
característiques són:
-

Baix cost
Poca potència
Seguretat integrada
Capacitat de crear una xarxa ad hoc
No es requereix LOS (vista directa)
Rang específic d’aplicacions

Taula 1.1. Avantatges de Bluetooth respecte el cable

Tipologia
Flexibilitat

Velocitat de transmissió
Potència
Cobertura
Pes, tamany

Seguretat

Bluetooth
Suporta fins a 7 usuaris
Treballa a través de
parets (atenuació del
senyal)
3Mbits/s,2.2Mbits/s,
1Mbits/s,720Kbits/s
Fins a 100mW
100m
Tamany petit i poc pes.
25mm x 13mm x 2mm
5g
Molt segur

Cable
Cada enllaç requereix
un cable
Modificació de l’entorn.
Ha d’anar esquivant
possibles obstacles
Depèn del cable
50mW
Depèn del cable
Depèn de la longitud del
cable
Segur
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Funcionament

Bluetooth pertany a la banda ISM 2.4 GHz (Industrial, Scientific and Medical).
Són bandes reservades internacionalment per a l’ús no comercial de
radiofreqüència. Concretament, el rang de freqüències es troba entre 2.4022,480GHz tret d’alguns països com França, Espanya i Japó on hi ha certes
restriccions.
La potència de transmissió és de, com a màxim, 100mW. El radi de cobertura,
en canvi, pot variar des dels 10cm fins als 10m (tot i que es pot arribar a
aconseguir 100m si es fan servir amplificadors).
Quan un dispositiu Bluetooth està dins del radi de cobertura d’un altre es pot
crear un enllaç ràdio entre ells. Una xarxa de dispositius que es connecten
mitjançant Bluetooth rep el nom de piconet.
En una mateixa piconet hi poden haver entre dos i vuit dispositius, tot i que
sempre hi haurà un dispositiu mestre que anomenarem master i que té una
sèrie de característiques diferents. La resta de dispositius s’anomenen esclaus.
Una xarxa que engloba a un grup de piconets rep el nom de scatternet.
El master s’encarrega bàsicament d’administrar la piconet (hopping, timing,
etc). Aquest mai ajusta el seu rellotge mentre es manté la xarxa sinó que són
els esclaus els que adapten els seus rellotges (amb un offset).
S’escull la seqüència de salt del canal a partir de la identitat i de la freqüència
de rellotge del master de la piconet. Quan s’estableix una connexió masteresclau, l’esclau afegeix un ajust al seu rellotge per a poder sincronitzar-se amb
el rellotge del master.
Poden existir diverses piconets dins d’una mateixa regió ja que cada una té una
unitat master diferent i, per tant, una seqüència de salt diferent. No obstant
això, es produeix una reducció de l’eficiència del sistema a causa de l’augment
de la probabilitat de col·lisió.
Un mateix dispositiu pot estar actiu en diferents piconets a l’hora gràcies al
sistema de multiplexació en el temps. Mentre es troba a una altra piconet, el
master informa a la resta de dispositius de l’absència d’aquest durant un
període de temps. Tanmateix, el dispositiu ha d’anar ajustant l’offset del rellotge
per tal de sincronitzar-se amb el master adequat.

Bluetooth

1.3

5

Arquitectura del sistema

Bluetooth té la seva pròpia pila de protocols, seguint el model Open System
Interconnection (OSI). Tot seguit s’expliquen els més importants.
Link Manager Protocol (LMP): S’encarrega de gestionar l’enllaç, així com de
la seguretat, el control de paquets, la potència, la qualitat del servei (QoS) i el
control de la piconet.
Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP): es troba un nivell
per sobre de l’anterior i s’encarrega d’adaptar els protocols de nivells superiors
al protocol de banda base anomenat baseband.
Session Description Protocol (SDP): Permet a les aplicacions saber quins
són els serveis disponibles al seu voltant i determinar les propietats
específiques d’aquests.
Radio Frequency Communication (RFCOMM): Permet emular el port sèrie
sobre el protocol L2CAP

1.4

Canal

La banda ISM té moltes interferències. Per a solucionar aquest problema
s’utilitza un mètode de salt en freqüència pseudo-aleatòria anomenat FH/TDD
(Frequency Hopping Time Division Duplex). El canal queda dividit en intervals
de 625us que s’anomenen timeslots i es produeixen 1600 salts/segon.
El canal físic conté 79 freqüències diferents a les que s’accedeix, tal i com s’ha
explicat anteriorment, a partir d’una seqüència de salts pseudo-aleatòria. En
una transmissió, cada paquet ha d’estar alineat amb l’inici d’un slot i pot tenir
una duració de cinc timeslots com a màxim. S’observa, doncs, que hi ha
possibilitat de multislot amb l’objectiu d’obtenir més velocitat en ocasions que
ho requereixin.

1.5

Paquet

Les dades s’envien en forma de paquet. Cada paquet està format per un
conjunt de slots. A la següent figura es mostra el format del paquet:

Codi d’accés
(72 bits)

Capçalera
(54 bits)

Informació
(0-2745 bits)

Fig. 1.1 Estructura d’un paquet
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Codi d’accés: S’utilitza per a la sincronització i identificació. Existeixen tres tipus
de codis d’accés:
-

Codi d’accés al canal (CAC): Identifica la piconet. S’inclou en els
paquets intercanviats en un canal.
Codi d’accés al dispositiu (DAC): S’utilitza en processos de
senyalització especials (per exemple paging i request of paging).
Codi d’accés de la recerca (IAC): S’utilitza en processos de recerca
de dispositius.

Capçalera del paquet: Consta de sis camps:
-

Adreça del dispositiu: S’utilitza per a distingir els dispositius actius
en una piconet.
Tipus: Ens diu quin tipus de paquet és i quants slots ocuparà.
Flux: Notifica a l’emissor si ha deixar de transmetre segons si el
buffer del receptor està ple o no.
ARQN
(Acknowledge
Receive
Data):
S’encarrega
del
reconeixement de paquets rebuts.
SEQN (Sequential Numbering): És un identificador que permet
ordenar i controlar la repetició de paquets.
HEC (Codi de redundància): Serveix per a comprovar errors en la
transmissió.

Càrrega útil: La càrrega útil d’un paquet pot estar dividida en dos camps:
-

Camp de dades: Consta de tres parts: capçalera de carrega útil,
dades útils i codi CRC (Codi de redundància cíclica).
També hi ha un camp de veu, però en aquest projecte no s’explica
perquè no s’utilitzarà.

1.6

Enllaç físic

Es defineixen dos possibles tipus d’enllaç:
Enllaç de sincronització de connexió orientada (SCO):
-

Commutació de circuits
Connexió simètrica punt a punt master-esclau
El master utilitza slots de temps reservats en intervals regulars
El master pot suportar més de tres enllaços simultanis mentre que els
esclaus com a màxim, tres
S’utilitza principalment per a transmetre informació de veu a una
velocitat de 64kB/s

Bluetooth
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Enllaç asíncron de baixa connexió (ACL):
-

1.7

Commutació de paquets
Connexions simètriques o asimètriques punt-multipunt entre master i
esclau
Té la capacitat de poder retransmetre paquets
Es defineixen els slots 1, 3 i 5 per a aquesta connexió
S’utilitza per a la transmissió de dades.

Com establim una connexió?

El procediment de inquiry permet descobrir quins dispositius estan dins del seu
radi de cobertura i determinar les seves direccions i el rellotge de tots aquells
que responguin al missatge.
Tot seguit, el master transmet missatges contínuament en períodes de 10ms en
diferents seqüències de salt. Aquest codi és rebut per tots els esclaus i es va
transmetent fins que un d’ells contesta a la petició, o bé fins que s’excedeix el
temps de resposta.
Quan un dispositiu emissor i un de receptor seleccionen la mateixa portadora
de salt, el segon rep el codi d’accés i torna una confirmació quedant-se activat
en espera. És aleshores quan l’emissor envia un paquet de dades que conté la
seva direcció, la freqüència de rellotge actual, la classe de dispositiu, etc. Un
cop el receptor rep el paquet, ajusta el seu rellotge per a seleccionar el canal
correcte.

1.8

Perfils Bluetooth

S’utilitzen per a definir els tipus de servei que ofereix un dispositiu Bluetooth. El
SIG ha identificat diferents models d’ús de l’estàndard, cada un d’ells
acompanyat d’un perfil, encara que un mateix dispositiu Bluetooth pot tenir més
d’un perfil actiu.
Els perfils defineixen els protocols i les característiques que suporta un model
en particular; això assegura operativitat entre dispositius. Existeixen una gran
quantitat de perfils (p.ex: de fax, de mans lliures...).
El perfil de port sèrie (SPP) és el més rellevant en aquest projecte. Aquest
defineix com configurar ports series virtuals i connectar dos dispositius
mitjançant Bluetooth.
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1.9

Seguretat

Hi ha tres modes primaris de seguretat:
Mode 1: Tots els mecanismes de seguretat (autentificació i xifrat) estan
deshabilitats. A més, permet que tots els dispositius es puguin connectar amb
ell. Els paquets no van xifrats.
Mode 2: Seguretat a la capa L2CAP. Els procediments són inicialitzats després
d’establir un canal entre el nivell LM (Link Manager) i el L2CAP. Un gestor de
seguretat controla l’accés a serveis i a dispositius. En aquest cas, el paquets
dirigits a un dispositiu van xifrats mentre que els broadcast no.
Mode 3: Els procediments s’inicialitzen abans d’establir algun canal. Té
autentificació PIN i seguretat MAC. Consisteix en compartir una clau d’enllaç
entre els dos dispositius. Per generar aquesta clau s’utilitza un procés de
pairing quan els dos dispositius es comuniquen per primer cop. Tot els paquets
estan xifrats.

1.10

Kit wireless

El kit de desenvolupament Ezurio permet establir tres tipus de connexions a
partir de diferents tecnologies com són: Bluetooth, Wireless LAN i GPRS. En
aquest projecte s’utilitza la primera opció ja que la placa PICDEM Full Speed
USB no té integrat cap mòdul que permeti dotar al sistema de la tecnologia que
es vol utilitzar, Bluetooth. Aquest kit incorpora:
-

Una placa de desenvolupament on es col·loca el mòdul inalàmbric
escollit, en aquest cas s’utilitza el Bluetooth Serial Module BISMII
(TRBLU23-00200). Més endavant s’expliquen les seves característiques.

-

Un cable USB per alimentar la placa.

-

Un cable RS232 (DB9) per a la transmissió i la recepció de les dades.

-

Bluetooth USB Adapter que permet dotar de connectivitat Bluetooth a
dispositius amb entrades USB.

Fig. 1.2 Esquema de la placa de desenvolupament

Bluetooth
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La placa de desenvolupament també s’encarrega de convertir el nivell de les
senyals (de transmissió, de recepció, etc.) per els requerits a l’estàndard RS232.
El connector DB9 que hi ha a la placa, el qual s’utilitza per les connexions RS232, té els pins connectats tal i com es mostra a la següent imatge:

Taula 1.2. Descripció dels pins del connector DB9
PIN

Descripció

Senyal

Direcció

1

Detector
de portadora
Transmissió
de dades
Recepció de
dades
Dades
preparades
Massa

DCD

Sortida

TD

Sortida

RD

Entrada

DSR

Entrada

GND

-------------

Terminal de
dades preparat
Preparat per
enviar dades
Sol·licitud per
enviar dades
Alimentació de la
placa o indicador
de trucada

DTR

Sortida

CTS

Entrada

RTS

Sortida

RI o alimentació

Sortida

2
3
4
5
6
7
8
9

1.10.1 Bluetooth serial module BISMII
Està especialment dissenyat per aplicacions on es requereix una sòlida
connectivitat en espais curts. Ofereix una connexió fiable que supera tots els
requisits en termes de rendiment. Té un consum energètic de menys de 36mA
per distàncies de fins a 300m.
Per defecte, aquest mòdul està configurat de manera que:
- No es poden connectar amb ell
- No el poden descobrir
- Només està actiu el perfil de Port Sèrie
- Té els paràmetres del port sèrie configurats com 9600,N,8,1
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Fig. 1.3 Mòdul BISMII

Taula 1.3. Característiques i implementació del mòdul BISMII
Característiques

Implementació

Bluetooth
Versió de l’estàndard
Freqüència
Màxima/mínima potència de TX
Sensibilitat de recepció
Cobertura
Paràmetres de port sèrie
Consum

Dimensions físiques
Multipunt
Protocols
Velocitat de transferència de dades

Classe 1
Bluetooth 2.0
2.400 - 2.485 GHz
+6dBm/-27dBm
Millor que -84dB
300m (espai lliure)
Per defecte 9600,n,8,1
Idle mode: 13mA
Connectat com a master: 20mA
Connectat com a esclau: 30mA
25x35x10mm, 8g
Suportat
UART, AT command set, multipoint
Fins a 300kbps

1.10.2 Bluetooth version 2.0 + EDR USB adaptor
Ofereix totes les actualitzacions en termes de seguretat i interferència que
proporciona la versió 2.0+EDR (Enhanced Data Rate). Conté també, tot el
hardware i firmware necessari i té una antena integrada d’alt rendiment per
donar gran cobertura amb poca potència de transmissió.
Només pot operar com a esclau.

Fig. 1.4 USB Adaptor

Bluetooth
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Taula 1.4. Característiques i implementació de l’adaptador USB
Característiques
Bluetooth
Versió de l’estàndard
Freqüència
Màxima/mínima potència de TX
Sensibilitat de recepció
Cobertura
Dimensions físiques
Velocitat de transferència de dades

Implementació
Classe 1
Bluetooth 2.0
2.400 - 2.485 GHz
+6dBm/-25dBm
Millor que -86dB (25ºC)
250m (espai lliure)
64.0mm x 20.0mm + 10.7mm, 12g
2.1Mbps max data rate
3.0Mbps symbol rate
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CAPÍTOL 2. Microcontroladors PIC
En aquest capítol s’expliquen els motius pels quals s’ha triat el fabricant
Microchip i les possibles aplicacions dels seus productes. També s’exposen
els elements comuns a tots els microcontroladors per, finalment, enumerar les
característiques de la placa de desenvolupament i del microcontrolador que
s’utilitzen.

2.1

Per què escollir Microchip?

Microchip és el líder mundial de vendes de microcontroladors de vuit bits des
de 2002. Un volum important d’aquestes es produeixen a Àsia i Japó,
concretament un 43%, mentre que a Amèrica i a Europa el 29% i 28%
respectivament.
El preu, la velocitat, la informació, les eines de suport i la diversitat de models
que comercialitza són alguns dels motius pels quals escollir Microchip. A més,
la gran varietat de PICS que existeixen en el mercat permet trobar el més
adequat en cada moment. Aquests, poden incorporar: interfície RS-232,
interrupcions, convertidors analògic-digital, etc.
Un dels grans avantatges d’aquests microcontroladors és la facilitat per migrar
a un dispositiu de gamma superior una vegada ja es coneix el seu
funcionament.
L’empresa Microchip també es preocupa respectar les normes ecològiques i
ofereix una selecció dels seus productes lliures de plom.

2.2

Elements d’un microcontrolador

En general, tots els microcontroladors tenen un seguit de característiques
comunes:
-

Processador
Memòria RAM
Memòria ROM
Ports d’E/S
Temporitzadors
Interfície del port sèrie i/o paral·lel
Oscil·ladors

Existeixen diferents gammes de microcontroladors en funció del processador,
la memòria, els ports, etc.

Bluetooth
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Aplicacions dels microcontroladors

Actualment existeixen molts productes que incorporen microcontroladors amb
l’objectiu d’augmentar les seves prestacions, reduir el cost i el tamany, millorar
la fiabilitat i disminuir el consum.
Estan sent utilitzats en una gran varietat de sistemes presents a la nostra vida
diària, com per exemple a joguines, forns, microones, neveres, televisors,
ordinadors, el sistema d’arrencada del cotxe i en altres aplicacions més
complexes com el control de sistemes en una nau espacial, la instrumentació
electrònica, etc.
Un sistema pot utilitzar diversos microcontroladors que s’han de poder
comunicar entre ells per a controlar petites parts d’aquest. Això es fa a partir
d’un processador central que permet compartir la informació i coordinar
correctament els procediments a seguir.

2.4

PICDEM Full Speed USB

Aquesta placa conté el PIC18f4550 i s’utilitza especialment per aplicacions amb
el port USB, tot i que en aquest projecte no s’ha utilitzat aquesta característica.
A més, la placa té els següents elements:
-

Cristall de 20MHz
Connector de port sèrie
Connexió amb el MPLAB ICD 2 (programador i depurador)
Sensor de temperatura (concretament el model TC77) connectat al bus
SPI
Potenciòmetre
Connector per a possibles expansions de la placa (compatible amb les
PICtail de Microchip)

A continuació es mostra una imatge per tal de conèixer totes les parts de la
placa de desenvolupament:

Fig. 2.1 Esquema de la placa PICDEM Full Speed USB
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Microntrolador PIC18F4550
Interfície ICE ( per sistemes d’emulació)
Oscil·lador de 20MHz de cristall
Configuració dels jumpers del ICD
Línies que permeten incorporar components exteriors
Configuració dels jumpers
Potenciòmetre
Sensor de temperatura (TC77)
Leds d’estat (indiquen si la placa està alimentada mitjançant el port
USB o pel connector “jack”)
Boto de reset
Connector “jack” per alimentar la placa (en aquest projecte no s’utilitza)
Port USB (s’utilitza per alimentar la placa)
Connector ICD
4 LEDS
2 Botons
Connector port sèrie

Cada component dels descrits anteriorment està connectat a un dels pins del
microcontrolador. Al datasheet apareixen els esquemes de les connexions de la
placa amb el valor de tots els seus components.

2.5

Família PIC18F2455/2550/4455/4550

El microcontrolador que s’utilitza en aquest projecte pertany a la família
PIC18F2455/2550/4455/4550. Concretament s’escull el que ofereix millors
prestacions: el PIC18F455. Aquest conté tots els avantatges dels
microcontroladors PIC18 en termes de rendiment computacional a un preu
assequible.
Les característiques principals d’aquesta família són:
-

Millora de la memòria (pot ser borrada i escrita molts cops).
Ampliació del set d’instruccions: S’afegeixen vuit noves instruccions.
Millora del mòdul CCP (Capture Compare PWM).
Millora del mòdul USART.
Convertidor A/D de 10 bits que té com a principal novetat que el temps
d’adquisició i de conversió de dades són programables.
Port ICSP per utilitzar el programador i depurador MPLAB ICD (en el
projecte s’utilitza la versió 2).

Les característiques principals del PIC18F4550 són:
-

Memòria de programa del tipus Flash de 32Kbytes
Convertidor A/D amb 13 canals
5 ports I/O bidireccionals
Mòdul CCP (Capture Compare PWM) i mòdul ECCP (Enhanced Capture
Compare PWM)
5 Ports paral·lels per streaming

Bluetooth
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A la família PC18 en distingeixen dos mòdels de microcontroladors: els
estàndards i els low-voltatge. Els primers tenen el carácter “F” després de
PIC18 (PIC18F4550) i funcionen en el rang 4.2-5V. En els segons, en canvi,
apareix “LF” tot seguit de PIC18 (PIC18LF2550) i funcionen en el rang de
voltatges 2-5.5V.
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CAPÍTOL 3. Connexió entre dispositius
En aquest capítol es donen les pautes per utilitzar el protocol AT, que permet
establir una connexió entre dispositius. Primer de tot es fa una petita
introducció on s’expliquen les principals característiques del protocol. En segon
lloc s’expliquen algunes de les comandes AT que apareixeran posteriorment.
Finalment, es fa una prova de connexió entre dos ordinadors mitjançant
l’adaptador USB i la placa de desenvolupament (on es connecta el mòdul
BISMII). A partir d’aquest moment, en aquest capítol, sempre que es faci
referència al terme “placa de desenvolupament” s’entendrà com el conjunt de la
placa amb el mòdul BISMII connectat.

3.1

Comandes AT

Són instruccions codificades que conformen un llenguatge de comunicació
entre les persones i un terminal o dispositiu. Van ser inventades al 1977 per
Dennis Hayes com una interfície que permetia configurar i proporcionar
instruccions als mòdems.
Tot i que la finalitat principal d’aquestes era la comunicació amb mòdems, la
telefonia mòbil GSM ha permès fer-les servir per comunicar-se amb els seus
terminals. Bluetooth, per la seva part, també l’implementa a la seva pila de
protocols.
Les comandes AT es poden utilitzar per encriptar, codificar, aparellar i
connectar dispositius, entre d’altres. A més, a l’igual que en els mòdems, es fan
servir registres per emmagatzemar paràmetres (temps de retard, etc.)
S’accedeix als diferents registres “s” a partir de la comanda ATSn=m on “n” és
el numero del registre i “m” és el valor, que tant es pot escriure en decimal com
en hexadecimal.

3.2

Llista de comandes AT

En aquest apartat s’expliquen algunes de les comandes que s’utilitzen i la seva
utilitat.
Per fer una pregunta:
-

Escriure la comanda AT+BTIN
Es poden veure les adreces Bluetooth i els noms dels dispositius que
estan dins el rang de cobertura

Per iniciar un aparellament entre dispositius (amb el codi pin 12345):
-

Escriure la comanda AT+BTK=”12345”
Escriure AT+BTWxxxx on xxxx és l’adreça Bluetooth de l’altre dispositiu.

Bluetooth
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Si l’aparellament té èxit apareix el següent missatge: PAIR 0 xxxx

Per fer el dispositiu visible i connectable:
-

Escriure la comanda ATS0=1 i després AT+BTP

Per fer una connexió de sortida SPP (Serial Port Profile):
-

Escriure la comanda ATDxxxxxx on xxxxxx és l’adreça Bluetooth de
l’altre dispositiu.

Per acceptar un aparellament amb el codi PIN 12345:
-

3.3

Escriure la comanda AT+BTK=”12345” i després AT+BTP
Si l’aparellament es correcte es podrà veure PAIR 0 xxxx

Prova de connexió entre dos ordinadors

En aquest apartat es volen donar les pautes per crear una connexió Bluetooth
entre dos ordinadors. Per tal de fer l’explicació més clara, s’anomenarà PC1 a
l’ordinador on es connecta la placa de desenvolupament i PC2 al que es
connectara l’adaptador USB.
Més endavant en el projecte cal establir una connexió entre el PIC i l’ordinador.
És per aquest motiu que es realitza una petita prova amb l’objectiu de
familiaritzar-se amb les comandes AT i amb el Hyperterminal (veure annex A).
Seguidament s’expliquen els passos a seguir per crear la connexió entre
ambdos dispositius:
-

Connectar la placa de desenvolupament Ezurio a un dels ports sèrie
lliures de l’ordinador. Com que l’ordinador no disposa de port sèrie però
si de port USB, es fa servir un adaptador USB-port sèrie.

-

Obrir l’Hyperterminal (en aquest port) i escriure:
ATS0=1 <cr>
ATS512=4 <cr>
ATS502=1 <cr>
ATS536=1 <cr>
AT+BTK=”XXXX” on XXXX és el número PIN <cr>
AT&W <cr>
ATZ <cr>
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ATS0=1: El valor d’aquest registre per defecte és 1. Permet contestar
automàticament una connexió entrant. Configurar-lo, per exemple, en un valor
igual a 0, desactiva la contestació automàtica de la trucada.
ATS512=4: Especifica l'estat en el que es troba el dispositiu (quan esta encès).
Quan aquest registre té un valor igual a 4 significa que està connectable i
visible per als altres.
ATS502=1: Quan es marca a 1 vol dir que es requereix autentificació per a
connexions entrants.
ATS536=1: Quan s'estableix a 1, un dispositiu remot pot tenir el control de
l’altre dispositiu mitjançant la seqüència “!!!”.
AT+BTK=”XXXX”: Estableix el codi PIN de la connexió.
AT&W: Escriu la configuració dels registres “s” a la memòria no volàtil.
ATZ: S’encarrega del restabliment de l'equip.

Fig. 3.1 Comandes AT per configurar el mòdul BISMII
Una vegada l’adaptador USB ja s’ha instal·lat s’ha d’obrir l’icona que té el
símbol de Bluetooth i seguir els passos següents:
-

Obrir la configuració Bluetooth > Dispositius > Agregar
Marcar l’opció “El meu dispositiu està configurat i preparat per ser
detectat”

En aquest moment es buscaran tots els dispositius que hi ha en el seu rang de
cobertura.

Bluetooth

19

Fig. 3.2 Pantalla que mostra els dispositius disponibles en el rang
Com es pot observar, el dispositiu detecta la placa de desenvolupament ja que
mitjançant les comandes AT s’ha fet detectable i connectable. El següent pas
és clicar al seu damunt amb el botó dret, entrar a “propietats” i dins, a la
pestanya “serveis”, marcar l’opció SPP (Serial Port Profile). Seguidament s’ha
d’introduir el PIN que s’ha seleccionat anteriorment, en aquest cas 1234 i
marcar “següent”.

Fig. 3.3 Pantalla on s’introdueix el codi PIN
Un cop s’ha introduït el codi PIN, els dos dispositius estan connectats entre ells.
No obstant això, es manté obert el port sèrie que s’utilitza en el PC1 i s’obren
dos ports al PC2, un d’entrada i un de sortida. Recordem que el PC2 és on està
connectat l’adaptador USB. Per poder comunicar-se amb el PC1 des del PC2
s’ha d’obrir l’Hyperterminal en el port de sortida que s’ha obert (en aquest cas
el 4).
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Fig. 3.4 Missatge escrit al PC1 des del PC2

Fig. 3.5 Missatge escrit al PC2 des del PC1

Com es pot comprovar en les dues imatges anteriors, el que s’escriu en un
terminal s’envia a l’altre i viceversa.

Bluetooth
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CAPÍTOL 4. Proves realitzades
En aquest apartat s’expliquen les principals característiques dels diferents
programes que s’han realitzat en aquest projecte. En els tres primers punts
s’expliquen els programes que s’han fet per agafar pràctica i experiència en la
programació dels PIC. El quart punt descriu el programa que es gravarà al PIC i
que enviarà les dades del sensor de temperatura i del potenciòmetre. El codi
font dels programes que s’han realitzat es troba integrament. (veure annex B).

4.1

Encendre i apagar un led

4.1.1

Descripció

En aquest primer programa es vol encendre i apagar un led a partir d’un
polsador. A diferència de la resta d’apartats no es fa un diagrama de blocs ja
que és un programa amb poc codi.
Quan es prem el polsador s’encén mentre que, en cas contrari, es manté
apagat. És un programa molt senzill que permetrà tenir una primera presa de
contacte amb l’entorn MPLAB i amb el de Proteus.

Fig. 4.1 Esquema del primer programa
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Comprovació del funcionament

El Proteus incorpora en una de les seves llibreries la placa que s’utilitza en
aquest projecte, tal i com es pot veure a la següent imatge. De manera que
només caldrà buscar el valor i el pin on ha d’anar connectat cada component.
Aquesta informació es pot trobar al datasheet de la placa de desenvolupament

Fig. 4.2 Comprovació dels resultats obtinguts en el primer programa
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4.2

Encendre i apagar un led amb un temporitzador

4.2.2

Descripció
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El programa que es descriu a continuació és molt similar a l’anterior amb la
diferència que aquest inclou un temporitzador. És per això que permetrà
realitzar accions tenint una noció del temps molt acurada. Com en el primer, el
programa pretén encendre i apagar un led a través d’un polsador. En aquest
cas, quan es prem el polsador el led es manté apagat mentre que quan es
deixa anar, el led s’encén durant 5s.

Fig. 4.3 Esquema del segon programa
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Diagrama de blocs del programa

Fig. 4.4 Diagrama de blocs del segon programa

4.2.4

Comprovació del funcionament

Fig. 4.5 Simulació dels resultats obtinguts en el segon programa
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4.3

Enviar un caràcter per el port sèrie

4.3.1

Descripció

Aquest programa serà un primer test per aprendre a configurar el port sèrie i
per provar alguna de les funcions, en aquest cas, la que serveix per enviar un
caràcter. No obstant això, tot el codi s’aprofitarà integrament en el programa
que s’explica al següent apartat.

Fig. 4.6 Esquema del tercer programa
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Diagrama de blocs del programa

Start

SERIAL_SETUP

Aquesta funció s’encarrega de
configurar el port sèrie.

PUTCHAR
Aquesta funció envia un
caràcter per el port sèrie

Fig. 4.7 Diagrama de blocs del tercer programa

4.3.3

Comprovació del funcionament

Fig. 4.8 Terminal VTERM on es mostren les dades enviades

Organització del treball
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Fig. 4.9 Simulació del quart programa

4.4

Enviar dades d’un potenciòmetre i d’un sensor

Aquest punt té especial rellevància ja que, tal i com s’ha explicat a la
introducció d’aquest capítol, els tres anteriors són programes que s’han fet amb
la única finalitat d’agafar experiència en la programació dels PIC. A diferència
dels apartats anteriors, s’explicaran detalladament les principals funcions que
s’utilitzen.

4.4.1

Descripció

Aquest programa serà el que es gravarà al PIC. En ell es configuren el mòdul
USART, el MSSP (Master Synchronous Serial Port) en mode SPI (Serial
Peripheral Interface) i el convertidor A/D. L’objectiu principal és enviar les
dades del sensor de temperatura i del potenciòmetre que conté la placa des del
microcontrolador fins a l’ordinador. Ambdues parts tenen connectat el mòdul
Bluetooth corresponent.
A més, es crea una funció per gestionar i controlar el mòdul Bluetooth des del
microcontrolador. Quan aquests estiguin alimentats, el PIC enviarà una sèrie de
comandes AT al mòdul, bàsicament per fer-lo connectable i visible per als altres
i per a què pugui contestar automàticament a una connexió entrant.
Per una banda, les dades només s’envien si es compleixen unes condicions,
les quals es poden modificar fàcilment i això permet donar-li versatilitat a
l’aplicació ja que segons com pot interessar posar-ne unes o unes altres.
Per altra banda, també es poden enviar les dades si des de l’ordinador es fa
una petició. Aquesta, es fa enviant el caràcter “a”. Si s’envia un altre caràcter el
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programa no respon. A més, ha de ser una “a” minúscula ja que així s’ha
preestablert.

Fig. 4.10 Esquema del quart programa
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Diagrama de blocs del programa

Start

Connexió entre els dispositius

READ_SPI

Es configura el mòdul Bluetooth
connectat al microcontrolador i
s’espera a que l’altre dispositiu es
vulgui connectar amb ell.

Aquesta funció s’encarrega de
llegir el valor del sensor.

INIT-SYSTEM

READ_ADC

Aquesta funció s’encarrega
d’inicialitzar el sistema.

Aquesta funció s’encarrega de
llegir el valor del convertidor

SETUP_SENSOR

ITOA

Aquesta funció s’encarrega de
configurar el mode SPI per
l’adquisició de dades del sensor.

Aquesta funció s'encarrega de la
conversió “int” a “char”. Les
dades recollides del sensor i del
potenciòmetre inicialment són del
tipus "int"

SETUP_ADC

OUTPUT_LOGIC

Aquesta funció s'encarrega de
configurar el convertidor A/D per
l'adquisició de dades del
potenciòmetre.

Aquesta funció s’utilitza per saber
la sortida en un estat determinat.
Aquesta sortida pot ser haver
d’encendre un led, enviar dades...

SERIAL_SETUP

FUTURE_STATE_LOGIC

Aquesta funció s'encarrega de
configurar el port sèrie.

Aquesta funció s’encarrega
d’actualitzar l’estat, segons l’estat
i la sortida lògica anterior

Fig. 4.11 Diagrama general del programa
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START

IDLE_LOW
(NO ESTÀ ENVIANT)

IDLE_HIGH
(ENVIANT DADES)

COMPLEIX LA
CONDICIÓ?

HI HA DADES
PER
TRANSMETRE?

NO

SI

NO

ESTÀ REBENT
ALGUN
CARÀCTER?

ÉS EL
CARÀCTER
ADEQUAT?

NO

NO

SI

Fig. 4.12 Diagrama de la funció future_state_logic

SI
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Descripció de les funcions

En aquest subapartat es pretenen explicar els passos a seguir per a realitzar
les funcions més importants d’aquest projecte, com ara les d’inicialitzacions
dels diferents mòduls que s’utilitzen (AD, MSSP i USART) i les d’adquisició i
lectura de dades. Moltes d’elles impliquen càlculs que tot seguit s’expliquen.
4.4.3.1. Setup_sensor
L’objectiu d’aquesta funció és configurar els registres implicats en l’adquisició
de les dades del sensor de temperatura. S’utilitza el mode SPI (Serial
Peripheral Interface) del mòdul MSSP (Master Synchronous Serial Port) ja que
el sensor pot operar en aquest mode.
El mode SPI permet la transferència de dades de vuit bits en sèrie que poden
ser transmeses i rebudes de forma síncrona o asíncrona. S’utilitzen tres pins
per fer la connexió amb el sensor: SDO (Serial Data Output), SDI (Serial Data
Input) i SCK (Serial Clock).
Hi ha tres registres que cal configurar: el de control (SSPCON1), el de status
(SSPSTAT) i el del buffer de transmissió o recepció (SSPBUF). En el registre
SSPBUF s’aniran carregant els bits a mesura que aquest els vagi rebent.
El mode SPI està configurat en Master Mode, el qual permet al master iniciar la
transferència de dades en qualsevol moment (ja que controla el clock).
Existeixen també dues altres configuracions: Slave mode i Slave mode
Synchronization però en aquest cas no s’utilitzen.
S’ha de desconnectar el pin SDO programant-lo com a entrada, ja que només
es volen rebre dades del sensor.
Fins ara s’han marcat els passos a seguir a l’hora de configurar el mòdul en
aquest mode i, a partir d’aquí, s’expliquen més detalladament les pautes per
programar-lo. Primerament, s’ha d’activar el bit SSPEN per activar el port sèrie i
configurar els pins SDI, SDO, SCK i SS i desactivar el bit BF per tal que el
buffer estigui buit cada cop que s’entri a la funció.
A més, s’ha d’escollir la freqüència de rellotge amb la que es mostrejaran les
dades i deixar el mòdul preparat per transmetre mitjançant el bit SSPIF.
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4.4.3.2. Setup_adc
El convertidor analògic-digital té tretze entrades o canals. Aquest permet la
conversió entre una senyal d’entrada analògica a un nombre digital de deu bits.
Té cinc registres: tres de control (ADCON0, ADCON1, ADCON2) i dos per
guardar el resultat de la conversió. El registre on es guarden els vuit buits de
menys pes de la conversió s’anomena ADRESL mentre que, els vuit de més
pes, es guarden al registre ADRESH.
Cal seleccionar el format del resultat de la conversió. Hi ha dues possibles
opcions: justificat a la dreta o a l’esquerra. A la següent taula es pot veure la
diferència entre les dues.

Taula 4.1. Diferències entre els dos tipus de justificat

Esquerra
Dreta

Byte alt
11111111
00000011

Byte baix
11000000
11111111

En primer lloc, utilitzant el registre ADCON1 s’han de posar totes les entrades
com a digitals i seleccionar el canal on està connectat el potenciòmetre (en
aquest cas el AN0).
Seguidament, és necessari configurar els temps d’adquisició i de conversió de
les dades.
A continuació s’explicarà com calcular el TAD (temps de conversió de bit).
Aquest paràmetre ha de ser més gran o igual a 0.7us (tal i com s’explica al
datasheet) i es fa a partir dels bits ADCS2:ADCS0.

Fig. 4.13 Opcions per configurar el Tad
En el projecte s’utilitza un rellotge de 5MHz, per tant, té un període d’oscil·lació
“Tosc” de 200ns (1/5MHz). L’equació que s’ha de seguir per el càlcul és:

Tad = x * Tosc >= 0.7us

(4.1)
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On “x” és la incògnita. Del resultat que s’obté, s’ha d’agafar la part entera
superior més propera a alguna de les opcions de la imatge anterior.
Es pot observar doncs, que la condició que permet obtenir un Tad superior a
0.7us, concretament de 0.8us, es dóna per x igual a 4. És per això que la opció
escollida és Fosc/4. Els bits quedaran configurats com: ADCS2=1, ADCS1=0 i
ADCS0=0.
En segon lloc caldrà trobar el valor del TAQC (temps mínim d’adquisició) que
haurà de complir la condició següent:

Taqc (configurat) >= Taqc (calculat)

(4.2)

On Taqc (configurat) és el temps d’adquisició tenint en compte les possibles
combinacions dels bits ACQT2:ACQT0 que hi ha a la Fig. 4.17. El Taqc
(calculat), en canvi, es troba a partir d’una fórmula. Aquest últim ens permet
saber quin temps es necessita per, finalment, seleccionar la opció més propera
“per sobre”, dels de la taula.

Fig. 4.14 Fórmula per calcular el Tacq

El Tacq (calculat) depèn de tres variables de temps: del d’establiment de
l’amplificador (Tamp), del de càrrega del condensador (Tc) i el del coeficient de
temperatura (Tcoff). Aquests es calculen a partir de les expressions següents:

Fig. 4.15 Fórmules per calcular Tamp i Tcoff

On “Tc” és calcula a partir de:

Fig. 4.16 Fórmula per calcular TC
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A continuació es calculen:
Tamp=0.2us (és un valor fix)
Tcoff (Temp=50ºC)= 0.5us
Tc (Chold=25pF, Rss(5V)=2KOhms, Ric=1KOhm, Rs = 2KOhm)= 0.95us
Tadq (calculat) = 0.2us+0.5us+0.95us = 1.65us

(4.3)

Atenció:
-

En el càlcul del coeficient de temperatura (Tcoff) es pren
una temperatura (Temp) de 50ºC tenint en compte les
temperatures de la zona en la que troba el dispositiu.
Evidentment, es deixa una mica de marge per assegurar el
correcte funcionament en casos excepcionals.

-

Pel que fa al càlcul del temps de càrrega del condensador
(Tc):
- Rss és la resistència interna de sampling switch i el
seu valor depèn de la tensió d’alimentació (en
aquest cas 5V).
- Ric és la resistència d’interconnexió i el seu valor ha
de ser igual o menor a 1KΩ.
- Rs és la resistència que es posa en sèrie. El màxim
valor recomanat pel datasheet és de 2.5KΩ.

Com s’ha explicat anteriorment, el Tadq (configurat) haurà de ser major o igual
a 1.65us. A continuació es pot veure la taula on hi ha les diferents possibles
configuracions dels bits.

Fig. 4.17 Opcions per configurar el Tacq
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El temps d’adquisició, com es pot observar, està relacionat amb el temps de
conversió de bit (Tad), calculat anteriorment, el qual té un valor de 0.8us.

Tadq(configurat) >= Tadq (calculat)
x * Tad >= 1.65us
x >= 1.65us/ 0.8us
x>=2.06

(4.4)

La condició és vàlida per una x major o igual a 2.06. S’escollirà doncs, el valor
de la taula més proper agafant la part entera superior del resultat, 4 Tad. Els
bits quedaran configurats com: ACQT2=0, ACQT1=1 i ACQT0=0

4.4.3.3. Serial_setup
El mòdul EUSART (Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver
Transmitter) és el que es fa servir per configurar el port sèrie. Té tres registres:
un per a controlar la transmissió (TXSTA), un per controlar la recepció (RCSTA)
i un altre per el control de la velocitat (BAUDCON). Tanmateix, pot ser
configurat de diferents maneres, en aquest cas s’utilitza el mode asíncron (full
duplex).
El datasheet conté unes fórmules que permeten configurar automàticament la
velocitat. A continuació s’adjunta la taula:

Fig. 4.18 Fórmules per calcular la velocitat
En aquest cas es tracta d’una configuració asíncrona (SYNC=0), d’alta velocitat
(BRGH=1) i es fa servir un generador de velocitat de vuit bits (BRG16=0). Per
tant, la fórmula correcte és:

Velocitat (símbols/s) = Fosc/[16(n+1)]

(4.5)

On “n” es correspon amb el valor dels registres SPBRGH:SPBRG. El primer, és
el byte de més pes del generador de velocitat mentre que el segon és el de
menys pes.
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A partir de l’expressió anterior es pretén calcular el valor d’aquests dos
registres.
A partir d’ara, s’activarà el transmissor i el receptor i s’establirà la longitud de
les paraules (de vuit bits).
Al final de la funció es tracten els diversos errors que es poden donar.

4.4.3.4. Read_spi
Aquesta funció s’utilitza per llegir el valor del sensor de temperatura. El pin
SDO es posa en alta impedància ja que no es volen enviar dades al sensor
sinó rebre-les.
El valor de temperatura que retorna el sensor està format per dos bytes (que
els anomenem “alt” i “baix”). És per això que el valor s’ha de llegir dos cops i fer
un seguit d’operacions lògiques per tal d’emmagatzemar correctament els dos
valors, tal i com es pot veure a la següent figura.
Finalment, cal ajuntar els dos bytes de manera que s’obtingui una única
variable on s’emmagatzema la dada.

valor_sensor_temperatura = (byte_alto << 8) + byte_bajo
valor_sensor_temperatura = valor_sensor_temperatura >> 7;

Fig. 4.19 Operacions lògiques per obtenir el valor dels dos registres
Inicialment la variable “valor_sensor_temperatura”, on es guarda el valor que es
llegeix de la funció, està declarada com un enter. Per tal d’enviar-la pel port
sèrie, la variable ha de ser un string, és per això que s’ha de realitzar una
conversió. Per fer-la s’utilitza la funció itoa de la llibreria stdlib.

4.4.3.5. Read_adc
La read_adc s’utilitza per llegir el valor del potenciòmetre. El primer pas en la
programació d’aquesta rutina és activar el bit GODONE per a què, d’aquesta
manera, comenci el procés de conversió.
Les dades s’emmagatzemen en dos buffers. Es realitza la mateixa operació
que en el cas del sensor per tal que retorni el valor de la conversió.
Inicialment la variable “valor_potenciòmetre” estava declarada com un enter.
Per enviar-la per el port sèrie ha de ser un string, és per aquest motiu que s’ha
de realitzar una conversió. Com en el cas del sensor, s’utilitza la funció itoa de
la llibreria stdlib.
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Comprovació del funcionament

En aquest apartat s’expliquen totes les proves que s’han fet una vegada el
programa està acabat. Cada prova es va apropant més al funcionament total
del sistema.
4.4.4.1. Primera prova. Connectant l’eina VTERM
La primera prova es realitza per saber si el programa funciona correctament al
Proteus. Es fa servir el VTERM que es connecta al microcontrolador del
simulador.
L’eina VTERM és un terminal virtual que permet simular les dades que s’envien
o que es reben pel terminal. Es vol provar de canviar el valor, tant del
potenciòmetre com del sensor, i veure si el terminal és capaç de rebre les
dades correctament. Un dels objectius és també comprovar si quan s’envia una
“a” des del terminal es rep una resposta o, pel contrari, el programa no respon.

Fig. 4.20 Simulació del circuit connectant el terminal VTERM

Fig. 4.21 Dades vistes des del terminal virtual
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4.4.4.2. Segona prova. Connectant l’eina COMPIM
El segon pas per a provar el funcionament del programa un cop ja funciona
amb el VTERM és utilitzar el COMPIM. Aquest va més enllà i permet crear un
port virtual entre el Proteus i el dispositiu RS-232 connectat al port de
l’ordinador. L’esquema d’aquesta prova es el següent:

Fig. 4.22 Simulació del circuit connectant el COMPIM

En aquest cas es volen enviar les dades des del PC1 (on s’està utilitzant el
Proteus) al PC2, en el qual s’ha d’obrir l’Hyperterminal per tal de poder veure
les dades. Cal configurar adequadament els paràmetres del COMPIM que
s’observen a continuació. S’escull el port COM2 ja que és on es troba
l’adaptador USB-RS232 en el qual es connectarà el cable que va cap a l’altre
ordinador.

Fig. 4.23 Configuració del COMPIM
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Aleshores s’ha de premer el boto “Play” al Proteus i es comencen a enviar les
dades al port COM2 del PC1. Aquest a l’hora es troba connectat físicament a
partir d’un cable RS-232 amb el PC2.

Fig. 4.24 Enviant les dades amb el COMPIM
Com succeïx a la primera prova, al PC2 es poden veure les dades rebudes i
també permet fer una petició d’enviament de les dades. Això és possible
enviant el caràcter “a”.
A la següent imatge es pot comprovar com les dues primeres dades que
arriben al terminal són a causa de peticions per part de l’usuari. En canvi, les
altres dades es reben ja que es va variant el valor del potenciòmetre i el del
sensor per tal que el sistema entri en un “estat d’alarma” en el qual s’envien les
dades.

Fig. 4.25 Terminal del PC2 on es reben les dades
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4.4.4.3. Tercera prova. PIC - ordinador sense la gestió del mòdul Bluetooth
A la tercera prova es grava el programa al PIC per primer cop. Per gravar-lo
s’ha d’incloure una part de codi que el Proteus no necessita però el PIC si: les
paraules de configuració. Aquestes ens permeten configurar molts dels
aspectes interns del nostre microcontrolador. En un dels apartats del datasheet
es pot consultar com fer-ho. A més, el compilador Hi-Tech defineix unes
sentències que permeten fer aquest procés de manera més senzilla. Té
l’estructura següent:
_CONFIG(número de paraula, les diferents opcions que es volen d’ella
separades a partir de l’operador &)
Com per exemple: _CONFIG(3,MCLRDIS)
On “3“ especifica el número de paraula que s’està configurant i MCLRDIS les/la
opció/ns escollida/es. En molts casos les paraules acaben en “EN” (Enable) o
en “DIS” (Disable).
En aquest projecte s’ha utilitzat la següent configuració:
_CONFIG(1, HS & CPUDIV4 & USBPLL & PLLDIV5 & FCMDIS & IESODIS)
_CONFIG(2, BORDIS & WDTDIS & PWRTDIS)
_CONFIG(3, MCLRDIS)
_CONFIG(4, LVPDIS & DEBUGEN)
-

A la paraula 1 es configura el dispositiu per a que treballi a una
freqüència de 5MHz (a partir dels bits CPUDIV4, USBPLL i PLLDIV5)
amb el tipus d’oscil·lador High Speed (a partir de HS) i es desactiven
FCM (Fail-Safe Clock Monitor Enable bit) i IESO (Internal/External
Oscillator Switchover bit).

-

A la paraula 2 es desactiva el Watch Dog (WDTDIS), el BOR (BrownOut Reset Voltatge bits) i el PWRT (Power-up Timer Enable bit).

-

A la paraula 3 es desactiva el bit de Master Clear (MCLRDIS)

-

A la paraula 4 es desactiva la opció de low-voltatge (LVPDIS) i
s’activa el depurador (DEBUGEN)

Una vegada s’ha adjuntat aquesta part del codi, es pot observar com el
programa segueix funcionant igual que en l’apartat anterior. A continuació
s’adjunta una captura de pantalla del PC2 on es pot observar que, tant el
sistema d’alarma com les peticions realitzades per l’usuari, funcionen
correctament.
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Fig. 4.26 Terminal del PC2 (adaptador USB)
Al PC1 es mostra el llistat de comandes AT que s’utilitzen per fer connectable i
detectable entre d’altres, la placa de desenvolupament amb el mòdul BISMII,
connectat tal i com s’ha explicat anteriorment. En aquest cas l’usuari introdueix
les comandes AT al terminal, tot i que en la prova del següent apartat, serà el
mateix PIC qui enviarà i configurarà la placa de desenvolupament.

Fig. 4.27 Terminal del PC1 ( placa de desenvolupament i mòdul BISMII
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4.4.4.4. Quarta prova. PIC-ordinador amb la gestió del mòdul Bluetooth
Aquesta prova és una ampliació de l’anterior. Es vol aconseguir gestionar i
controlar la placa de desenvolupament (amb el mòdul BISMII) a partir del PIC.
Aquest enviarà les comandes AT que abans eren introduïdes per l’usuari i
esperarà la resposta que envia la placa en forma de “OK”. Una vegada estigui
configurat, estarà pendent de si existeix algun dispositiu que es vulgui
connectar amb ell.
En el projecte només es podrà connectar un dispositiu, concretament
l’adaptador USB (connectat al PC2) ja que el programa carregat en el PIC
conté només la seva direcció. Des del PC2 s’hauràn de buscar els dispositius
existents en el seu rang de cobertura. Entre ells, si tot ha anat bé, ha
d’apareixer la placa de desenvolupament. Abans de connectar-se a ella haurà
d’introduir el codi PIN establert (en una de les comandes AT, per configurar la
placa) que, en aquest cas, és 1234 però que es podria canviar variant aquesta
comanda.
Una vegada el dispositiu del PC2 ha introduït el codi PIN correcte, el sensor
(PIC + placa de desenvolupament) espera rebre el següent missatge:
PAIR 0 008098E65F4 on “008098E65F4” és la direcció de l’adaptador USB.
A partir d’aquest punt els dos dispositius queden aparellats. Posteriorment, si
des del PC2 s’obra el terminal, s’enviarà un missatge de trucada i un altre de
connexió com aquests:
RING 008098E65F4
CONNECT 008098E65F4,1101 A

Organització del treball

43

CAPÍTOL 5. Conclusions
1. S’ha aconseguit controlar i gestionar la placa Bluetooth des del PIC.
Aquest últim envia les comandes AT que es requereixen a la placa i
n’espera la confirmació. Això permet que, mentre estigui alimentat, des
de l’ordinador ens poguem connectar a ell i rebre les dades.
2. El sistema dissenyat es pot utilitzar en moltes aplicacions diferents. La
monitorització de sensors a partir d’un sistema de comunicacions està
molt present avui dia. Aquest tipus de sistema permet una comunicació
fiable i instantània.
3. L’eina de simulació Proteus ha permès comprovar el funcionament dels
programes sense haver de gravar-los a la placa.
4. La placa que s’utilitza només incorpora un sensor de temperatura, per
tant, es va decidir enviar les dades del potenciòmetre (com si aquest
actués com un sensor).
5. La petició d’un client (ordinador + adaptador USB) al servidor (PIC +
placa de desenvolupament) permet conèixer l’estat de les variables en
tot moment. Això dota de gran funcionalitat al sistema.
6. S’ha integrat un “sistema d’alarma” que informa automàticament al client
quan es produeix un esdeveniment no desitjat i envia les dues
7. En l’adquisició de les dades és molt important configurar correctament el
temps d’adquisició. Per aquest motiu poden sortir errors en el terminal.
En el cas del potenciòmetre també és important escollir bé el temps de
conversió de les dades.
8. Configurar adeqüadament les velocitats i els bits del port sèrie a la
pantalla de l’Hyperterminal també resulta determinant. Això provoca que
en el terminal es rebin caràcters estranys.
9. És important conèixer i distingir entre els dos tipus de cable i connectors
que hi ha per tal de no equivocar-se a l’hora de connectar els dispositius.
Aquests tenen els pins connectats de forma diferent.
10. Hi ha molts documents, recursos i projectes penjats a Internet que
serveixen de gran ajuda, tot i que això he tingut dificultats a l’hora de
programar les paraules de configuració del PIC.
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Aspectes mediambientals
En aquest punt és important destacar que aquest tipus de tecnologia produeix
un impacte mediambiental molt petit. La substitució del cable per crear una
aplicació sense fils abarateix molt els costos.
Avui dia encara no s’ha pogut demostrar que la banda de freqüències que
ocupa Bluetooth produeixi efectes negatius en les persones. A més tots els
dispositius tenen els certificats de qualitat corresponents.
Actualment el fabricant Microchip fa els seus productes lliures de plom.
Els sistemes wireless, com el que es dissenya en aquest projecte, permeten
rebre les dades sense haver de desplaçar-se. Això permet un estalvi de
combustible que, com tots sabem, es contaminant i afecta al canvi climatic.

Línies futures
1. Construir un sensor amb autonomia pròpia. En aquest projecte el
sensor dissenyat s’alimenta a partir del port USB connectat per
exemple, a un ordinador. Quasi en totes les aplicacions es
determinant que el sistema es pugui autoalimentar a partir d’una
bateria amb plaques solars.
2. Tal i com s’ha dit en una de les conclusions, la placa que s’utilitza
només incorpora un sensor de temperatura i un potenciòmetre. En un
futur immediat es podrien incorporar més sensors. Per fer-ho es
podria comprar una placa amb més prestacions o bé utilitzar les
línies d’entrada/sortida de les que disposa la placa, compatibles amb
les PICtail de Microchip.
3. Construir una nova placa que tingui els elements de la placa actual
que ens interessen i que n’incorpori de nous. S’hauria d’agafar el
microcontrolador, el sensor de temperatura, el potenciòmetre i els
ports corresponents i afegir un mòdul Bluetooth. També caldria
estudiar com tractar i cohesionar el nivell de les senyals d’aquesta
nova placa.
4. Ampliar el programa per a què el PIC pugui configurar de diverses
maneres la placa de desenvolupament amb el mòdul BISMII i així
poder variar certs paràmetres de la connexió, com ara l’autentificació,
el xifrat, etc.
5. Crear una xarxa formada per diversos sensors.
6. Estudiar els nous dispositius de l’última versió de l’estàndard
Bluetooth en el qual es redueix molt el consum d’aquests.
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Annex A. Configuració del Hyperterminal
S’utilitza per connectar-se amb altres equips, llocs Telnet, serveis en línia i
equips host mitjançant un mòdem, un cable de mòdem o Ethernet. Serveix
també per a configurar i provar un mòdem.
A.1. Crear una connexió
-

Seleccionar el botó inici
Seleccionar el menú programes
Seleccionar el menú accessoris
Seleccionar el menú comunicacions
Finalment, obrir l’Hyperterminal

A.2. Descripció de la connexió
-

Seleccionar una icona (no importa quina)
Assignar un nom a la connexió
Clicar al boto ACCEPTAR
Seleccionar el port COM que s’ha de fer servir

Fig. A.1 Descripció de la connexió que es realitzarà

A.3. Configuració del port
Entre les propietats del COM escollir la següent:
-

Bits per segon: 9600
Bits de dades: 8
Paritat: Cap
Bits de parada: 1
Control de flux: Cap
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Fer click a ACCEPTAR.

Fig. A.2 Configuració del port

A.4. Obrir l’Hyperterminal
Es pot veure la pantalla del terminal, on s’envien i es reben dades procedents
d’un altre ordinador o del PIC (en aquest cas).
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Annex B. Guia MPLAB
Aquest annex és una petita guia inicial del programa MPLAB, per donar quatre
pinzellades del funcionament del programa que es fa servir per compilar i
gravar el codi al PIC. S’utilitza la versió 8.63 que es pot descarregar
gratuïtament a la web del fabricant.
El primer pas és obrir el MPLAB i seleccionar el PIC.
Project > Project Wizard

Fig. B.1 Captura del primer pas
Se selecciona el compilador que es fa servir en el projecte. S’ha escollit el HITECH C Compiler, tenint en compte que es programarà amb llenguatge C i que
aquest es el compilador de Microchip. Es descarrega la versió gratuïta del
compilador: Hi-tech C Compiler for PIC18 MCUs - Evaluation v9.65, que té 45
dies de prova en mode PRO.

Fig. B.2 Selecció del compilador
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Seguidament, es mostra una pantalla amb tots els fitxers que incorpora el
programa: el fitxer font (.c), les capçaleres (.h) i les llibreries (.lpp)

Fig. B.3 Captura dels fitxers del programa
projecte.c: És el fitxer que inclou el codi realitzat. Conté una funció principal
anomenada main i les funcions que s’utilitzen en el programa.
htc.h, pic18.h i pic18f4550.h: Són fitxers que contenen les definicions dels
diferents registres del PIC i de les funcions dels diferents mòduls que hi ha en
aquests tipus de microcontrolador.
Un cop s’ha compilat el projecte, es genera un .hex que és el fitxer que
s’introdueix al PIC o al Proteus. El missatge que apareix quan la compilació és
correcte és el que es mostra a continuació.

Fig. B.4 Missatge d’una compilació correcte del programa
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Existeixen diferents tipus de programadors com, per exemple, el PICSTART
Plus, utilitzat a l’assignatura de SE (Sistemes electrònics). En aquest cas
s’utilitza el MPLAB ICD2.
Els passos a seguir en aquest cas son senzills:
-

-

Connectar el programador i comprovar que estigui instal·lat
correctament. Això es pot fer executant la comanda devmgmt.msc al
terminal de Windows que permet obrir l’administrador de dispositius
Programmer > Connect
Programmer > Program
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Annex C. Codi font
C.1. Primer programa. Encendre i apagar un led
#include <htc.h>

// S’inclou per poder utilitzar les definicions del PIC18f4550

#define PORTBIT(adr,bit)((unsigned)(&adr)*8+(bit))

// Sentència que s’utilitza en la declaració de variables

/* =================================================================================
Variables globals
================================================================================= */
static bit LED @ PORTBIT(PORTD,0);
static bit polsador @ PORTBIT(PORTB,4);

// Declaració de la variable LED
// Declaració de la variable polsador

/* =================================================================================
Funció principal
================================================================================= */
void main (void)
{
ADCON1 = 0x0F;
TRISB=16;
TRISD=0;
while (1)
{
if (polsador == 0)
LED = 1;
else
LED = 0;
}
}

// Tots els pins com a digitals
// El polsador com a entrada, bit a 1 (2^4=16)
// El led com a sortida, bit a 0

// Led encès
// Led apagat
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C.2. Segon programa. Encendre i apagar un led (amb temporitzador)
#include <htc.h>

// Fitxer que inclou les definicions del PIC18f4550

/* =================================================================================
Definicions
================================================================================= */
#define PORTBIT(adr, bit) ( (unsigned)(&adr)*8 + (bit) )
// Sentència que s’utilitza per a donar un nom a un pin.
#define
#define

Idle_Low 1
Idle_High 2

// Estat 1. Led apagat
// Estat 2. Led encès

#define PIC_CLK 4000000
#define TIMER_INIT_VALUE 56

// 4MHz
// Valor inicial del timer

/* =================================================================================
Variables globals
================================================================================= */
static bit flag=0;
// Variable que s’activa quan el timer arriba als 5s
static bit LED @ PORTBIT(PORTB, 1);
// Declaració de la variable LED
static bit polsador @ PORTBIT(PORTB, 0);
// Declaració de la variable polsador
static char present_state = Idle_Low;
// Variable d’estat (al principi l’estat actual està a l’estat Idle_Low)
static char future_state = Idle_Low;
// Variable d’estat (al principi l’estat futur està a l’estat Idle_Low)
static char button;
static int timer_count=0;

// Declaració de la variable button
// Declaració de la variable timer_count ( comptador del timer)

static void interrupt service_routine (void);
void init_system (void);
void time_delay (unsigned int);
char output_logic(void);
char future_state_logic(void);
char read_inputs (void);

// Rutina d’interrupció
// Rutina d’inicialització
// Rutina que crea un retard
// Rutina per indicar quina és la sortida a l’estat present
// Rutina que mira quin és l’estat futur
// Rutina que llegeix el valor d’un port

/* =================================================================================
Funció principal
================================================================================= */
void main(void){
init_system ();
LED = 0;

// Inicialització del sistema
// Es manté el led apagat

while(1) {
output_logic();
future_state_logic();

// Mostra la sortida en l’estat present
// Actualització de l’estat

}
}
/* =================================================================================
Futur estat lògic (llegeix el valor i el guarda a la variable button. En funció del valor de la variable i de l’estat
en el que es trobi, canvia o es manté l’estat)
================================================================================= */
char future_state_logic(void){
char error = 0;
//S’inicialitza error a 0
button = read_inputs
// Llegeix el valor del polsador
switch (present_state) {
// Estat present. Es distingeix entre diferents casos o estats
case Idle_Low:
// Led apagat
if (button == 1) {
// Polsador està activat
future_state = Idle_High;
// Automàticament canvia d’estat
flag=0;
// Es posa el bit a 0. Quan arriba als 5s, a 1
timer_count=0;
// Inicialitza a 0 el comptador del timer
}
else
// Polsador no activat
future_state = Idle_Low;
// Es manté el led apagat
break;
case Idle_High:
if((flag==0) && ( TMR0ON==0))

// Led encès
// Encara no ha arribat als 5s
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{
timer_count=0;
TMR0=6;
T0CON = 0b01001000;
TMR0IF=0;
TMR0IE=1;
TMR0ON=1;
future_state=Idle_High;

// Inicialització de la variable timer_count a 0
// Registre del timer 0 a 6
// Controla l’assignació i valor del prescaler...
// Bit a 0 (detecta un overflow del timer)
// Bit d’interrupció per overflow a 1
// Activa timer 0
// Actualització d’estat

if(flag==1)
future_state=Idle_Low;

// Ha arribat als 5s
// Torna a apagar-se

}
else

break;
default:

// Opció per defecte si no està als altres
error = 1;

}
return (error);
}
/* =================================================================================
Sortida lògica (és la funció que dóna la en un estat determinat)
================================================================================= */
char output_logic(void){
unsigned char error = 1;
switch (present_state) {
case Idle_Low:
LED = 0;
error = 0;
break;
case Idle_High:
if(flag==0)
LED=1;
else
LED=0;

// Mira la sortida lògica actual (estat present)
// Quan el polsador no està actiu
// Led apagat
// Variable error a 0

// Quan el polsador està actiu
// Avisa que no ha arribat als 5s
// Activa el led
// Desactiva el led

error = 0;
break;

// Variable error a 0

error = 1;
LED=0;
break;

// Variable error a 1
// Led apagat

default:

}
return (error);
}
/* =================================================================================
Operacions d’inicialització (és la funció que inicialitza totes les variables i registres)
================================================================================= */
void init_system (void){
ADCON1=0x0F;
TRISB=1;

// Tots els pins dels ports com a digitals
// Tots els pines com sortides menys RB0 2^0=1

INTEDG0=1;
INT0IE=1;

// Interrupció externa activa en flanc de pujada
// Activa les interrupcions externes

timer_count=0;
PSA=1;

// Comptador del timer. S’incrementa cada Fosc/4= 25us
// Pre-scaler apagat

TMR0ON=0;
GIE=1;

// Apaga el timer
// Activa el bit d’interrupcions globals

}

54

Disseny d’un sensor de dades mitjançant Bluetooth

/* =================================================================================
Funció d’interrupció (és la funció que respon quan es produeix una interrupció)
================================================================================= */
static void interrupt service_routine (void){

if(TMR0IF) {
TMR0=6;
timer_count++;

// Interrupció a causa del timer
// Inicialitza el valor a 6 perquè quedin exactament 20000 cicles
// Augmenta el comptador del timer

/*Quan el timer arriba a 20000 cicles ha arribat als 5s.*/
if(timer_count==20000){
TMR0ON=0;
flag=1;
TMR0IE=0;
}
TMR0IF=0;
}
if(INT0IF){
INT0IF=0;
present_state = future_state;

// Es neteja el bit
// S’activa el bit perquè ja s’ha arribat als 5s
// Es neteja el bit d’interrupció per overflow
// Neteja la bandera d’interrupció per overflow

// Interrupció deguda al polsador
// Es neteja el bit per a futures interrupcions
// S’actualitza l’estat

}
}

/* =================================================================================
Llegir un PIN (llegeix el valor d’un pin)
================================================================================= */
char read_inputs (void){
char value = 0;
if (polsador == 0){
// Llegeix el valor del polsador i actua sobre una variable value
value = 1;
}
return (value);
}

/* =================================================================================
Funció retard (És la funció que s’utilitza per crear un retard.
================================================================================= */
void time_delay(unsigned int delay){
// Crea un retard mitjançant el bucle
unsigned int i;
for(i = 0; i <= delay ;i++){
NOP();
}
}
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C.3. Tercer programa. Enviar un caràcter per el port sèrie
#include <htc.h>
/* =================================================================================
Definicions
================================================================================= */
#define BAUD 9600
#define PIC_CLK 20000000

// Es configura la velocitat
// Clock de 20MHz

/* =================================================================================
Declaracions
================================================================================= */
void serial_setup(void);
void putch(unsigned char);

// Declaració de la funció
// Declaració de la funció

unsigned char dummy;

// Declaració de la variable

/* =================================================================================
Funció principal
================================================================================= */
void main (void){
char c = 'G';
TRISC = 192;
serial_setup();

// Es declara el caràcter que volem enviar
// Es posa a 1 RC6 y RC7 (Tx i Rx)
// Es configura el port sèrie

while(1){
putch(c);
// S’envia sempre el caràcter “c”
}
}
/* =================================================================================
Funcions:
Serial_setup: s’utilitza per configurar el port sèrie
Putch: s’utilitza per enviar un caràcter pel port sèrie
================================================================================= */
void serial_setup(void){
#define SPBRG_VALUE ((PIC_CLK/(16UL*BAUD)) -1)
BRGH = 1;
BRG16 = 0;
SPBRG = SPBRG_VALUE;

// Per a què es configuri automàticament la velocitat.
// Velocitat alta
// Generador de velocitat (símbols) de 8 bits
// Assignació de valors

SPEN=1;
SYNC=0;

// Activar el port sèrie
// Asíncron

TXIE=0;
TXEN=1;
TX9=0;

// Desactivar interrupcions en Tx
// S’activa el transmissor
// 8 bits de paraula de transmissió

RCIE=1;
RX9=0;
CREN=1;

// S’activen interrupcions en Rx
// 8 bits de paraula de recepció
// S’activa la recepció

/* Fent servir interrupcions*/
GIE=1;
PEIE=1;

// Activa interrupcions globals
// Activa les interrupcions dels perifèrics

#define clear_usart_errors_inline
if (OERR)\
{
TXEN=0;\
TXEN=1;\
CREN=0;\
CREN=1;\
}
if (FERR)\
{
dummy=RCREG;\
TXEN=0;\

// Overrun error bit
// Desactiva el transmissor
// Activa el transmissor
// Desactiva receptor
// Activa receptor
// Framing error bit
// Guarda el valor de RCREG
// Desactiva el transmissor

56

Disseny d’un sensor de dades mitjançant Bluetooth

TXEN=1;\

// Activa el transmissor

}
}
void putch(unsigned char c)
{
while(!TXIF) {
clear_usart_errors_inline;
CLRWDT();
}
TXREG=c;
}

// Es mira si hi ha errors
// Clear Watchdog
// S’envia el caràcter que s’ha declarat anteriorment
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C.4. Quart programa. Enviar un caràcter per el port sèrie

#include <htc.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

// per a poder utilitzar la funció itoa

/*

=================================================================================
Paraules de configuració
================================================================================= */
__CONFIG (1, HS & CPUDIV4 & USBPLL & PLLDIV5 & FCMDIS & IESODIS); // Rellotge de 5MHz
__CONFIG (2, BORDIS & WDTDIS & PWRTDIS);
// Bit BOR, WDT i PWRT desactivats
__CONFIG (3, MCLRDIS);
// bit MCLR desactivat
__CONFIG (4, LVPDIS & DEBUGEN);
// bit LVP desactivat i debug activat
/*

=================================================================================
Definicions
================================================================================= */

#define

PORTBIT(adr, bit) ( (unsigned)(&adr)*8 + (bit) )

#define
#define

Idle_Low 1
Idle_High 2

// sentència de definició de variables

// No envia dades
// Envia dades

#define true 1
#define false 0
#define BAUD 9600
#define PIC_CLK
5000000

// Seleccionem la velocitat
// Clock de 5MHz

#define CS RB2

// Definim CS (Chip Select) connectat al pin RB2

/*

=================================================================================
Variables globals
================================================================================= */

static bit LED0 @ PORTBIT(PORTD, 0);
static bit LED1 @ PORTBIT(PORTD, 1);
static bit LED2 @ PORTBIT(PORTD, 2);
static bit LED3 @ PORTBIT(PORTD, 3);

// Declaració led D1
// Declaració led D2
// Declaració led D3
// Declaració led D4

char present_state = Idle_Low;
char future_state = Idle_Low;

// Variable d’estat
// Variable d’estat

unsigned int valor_potenciometro;
unsigned int valor_sensor_temperatura;

// Valor potenciòmetre
// Valor sensor

unsigned char pote_buf[6];
unsigned char sensor_buf[10];
char * valor_pote_en_texto;
char * valor_sensor_en_texto;
char byte_alto, byte_bajo;
unsigned char caracter_recibido;
unsigned char dummy;

// Buffer del potenciòmetre
// Buffer del sensor
// un punter per guardar el número en text
// un punter per guardar el número en text
// Byte_alto= 8 primers bits del sensor, Byte_bajo= 8 últims bits del sensor
// Guarda el caràcter que rebem pel port sèrie
// Guarda el valor si hi ha errors

int error_comando=1;
int final=1;

// Variable de control
// Variable de control
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=================================================================================
Declaració de les funcions
================================================================================= */

void init_system (void);
void time_delay (unsigned int );
char output_logic(void);
char future_state_logic(void);

// Declaració funció d’inicialització
// Declaració funció de retard
// Declaració funció de sortida lògica
// Declaració funció d’actualització d’estat

void setup_sensor(void);
void setup_adc(void);
void serial_setup(void);

// Declaració funció configuració del sensor
// Declaració funció configuració del potenciòmetre
// Declaració funció configuració del port sèrie

void putst(const char *str);
void putch(unsigned char c);
unsigned char UsartReadChar_nonstop(void);
unsigned char getch_available(void);
void clear_usart_errors(void);

// Declaració funció d’enviar caràcters
// Declaració funció d’enviar un caràcter
// Declaració funció de llegir un conjunt de caràcters
// Declaració funció que comprova si falten caràcters per rebre
// Declaració funció que neteja els errors que es produeixen al port

unsigned char getch(void);
char * LeerRespuesta(char * mensaje);

// Declaració funció de llegir un caràcter
// Declaracio funció llegir un string

/*

=================================================================================
Main function
================================================================================= */

void main ()
{
valor_potenciometro = 0;
valor_sensor_temperatura = 0;
LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;

// Inicialització de variables
// Inicialització de variables
// Inicialització de variables
// Inicialització de variables
// Inicialització de variables
// Inicialització de variables

char indice;
register const char *ComandoIdeal = "OK";
register const char *ComandoRecibido;

// Declaració de variables
// Declaració de variables

char Respuesta[32];
char ok[3];
char aparejamiento[23];
char ring[21];
char connexion[31];
init_system();
setup_sensor();
setup_adc();
serial_setup();

// Funció d’inicialització
// Configura el mòdul SPI ( sensor)
// Configura el mòdul adc (potenciòmetre)
// Configura el mòdul USART (Port sèrie)

//*****************************************************************************
//
Establecer connexion con comandos AT
//*****************************************************************************
//*****************************************************************************
//PRIMER COMANDO AT
//*****************************************************************************
putst ("AT"); // Desconnectar el echo.
putch ('\r');
Respuesta[0] = getch();
Respuesta[1] = getch();
Respuesta[2] = getch();
Respuesta[3] = getch();
Respuesta[4] = getch();
Respuesta[5] = getch();
Respuesta[6] = getch();
Respuesta[7] = getch();
Respuesta[8] = getch();
Respuesta[9] = '\0';

// Llegeix caràcter
// Llegeix caràcter
// Llegeix caràcter
// Llegeix caràcter
// Llegeix caràcter
// Llegeix caràcter
// Llegeix caràcter
// Llegeix caràcter
// Llegeix caràcter
// Emplena la resta de buffer amb el caràcter \0 (nul)
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Respuesta[10]= '\0';
Respuesta[11]= '\0';
Respuesta[12]= '\0';
Respuesta[13]= '\0';
Respuesta[14]= '\0';
Respuesta[15]= '\0';
Respuesta[16]= '\0';
Respuesta[17]= '\0';
Respuesta[18]= '\0';
Respuesta[19]= '\0';
Respuesta[20]= '\0';
Respuesta[21]= '\0';
Respuesta[22]= '\0';
Respuesta[23]= '\0';
Respuesta[24]= '\0';
Respuesta[25]= '\0';
Respuesta[26]= '\0';
Respuesta[27]= '\0';
Respuesta[28]= '\0';
Respuesta[29]= '\0';
Respuesta[30]= '\0';
Respuesta[31]= '\0';
indice = 0;
while (Respuesta[indice] != '\0')
// Mentre hi hagin caràcters al buffer
{
if ((Respuesta[indice] == 'O') && (Respuesta[indice + 1] == 'K'))
// Si el caràcter és una “O” i una “K”
{
ok[0] = Respuesta[indice];
ok[1] = Respuesta[indice + 1];
}
indice++;
ok[2] = '\0';
// Guardem un \0 al final ja que tots els strings acaben així
}

ComandoRecibido=ok;
if (strcmp(ComandoRecibido,"OK") == 0){
LED0=1;
error_comando=0;
}
else
error_comando=1;

// La resposta és un “OK”
// No hi ha error
// La resposta és un “OK”
// Hi ha hagut un error

}

//*****************************************************************************
//SEGUNDO COMANDO AT
//*****************************************************************************
if(error_comando==0)
{
putst ("ATS0=1");
putch ('\r');
Respuesta[0] = getch();
Respuesta[1] = getch();
Respuesta[2] = getch();
Respuesta[3] = getch();
Respuesta[4] = getch();
Respuesta[5] = getch();
Respuesta[6] = getch();
Respuesta[7] = getch();
Respuesta[8] = getch();
Respuesta[9] = getch();
Respuesta[10]= getch();
Respuesta[11]= getch();
Respuesta[12]= getch();
Respuesta[13]= '\0';
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Respuesta[14]= '\0';
Respuesta[15]= '\0';
Respuesta[16]= '\0';
Respuesta[17]= '\0';
Respuesta[18]= '\0';
Respuesta[19]= '\0';
Respuesta[20]= '\0';
Respuesta[21]= '\0';
Respuesta[22]= '\0';
Respuesta[23]= '\0';
Respuesta[24]= '\0';
Respuesta[25]= '\0';
Respuesta[26]= '\0';
Respuesta[27]= '\0';
Respuesta[28]= '\0';
Respuesta[29]= '\0';
Respuesta[30]= '\0';
Respuesta[31]= '\0';
indice = 0;
while (Respuesta[indice] != '\0')
{
if ((Respuesta[indice] == 'O') && (Respuesta[indice + 1] == 'K'))
{
ok[0] = Respuesta[indice];
ok[1] = Respuesta[indice + 1];
}
indice++;
ok[2] = '\0';
}
ComandoRecibido=ok;
if (strcmp(ComandoRecibido,"OK") == 0){
LED1=1;
error_comando=0;
}
else{
error_comando=1;
}
}

//*****************************************************************************
//TERCER COMANDO AT
//*****************************************************************************
if(error_comando==0)
{
putst ("ATS512=4");
putch ('\r');
Respuesta[0] = getch();
Respuesta[1] = getch();
Respuesta[2] = getch();
Respuesta[3] = getch();
Respuesta[4] = getch();
Respuesta[5] = getch();
Respuesta[6] = getch();
Respuesta[7] = getch();
Respuesta[8] = getch();
Respuesta[9] = getch();
Respuesta[10]= getch();
Respuesta[11]= getch();
Respuesta[12]= getch();
Respuesta[13]= getch();
Respuesta[14]= getch();
Respuesta[15]= '\0';
Respuesta[16]= '\0';
Respuesta[17]= '\0';
Respuesta[18]= '\0';
Respuesta[19]= '\0';
Respuesta[20]= '\0';
Respuesta[21]= '\0';
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Respuesta[22]= '\0';
Respuesta[23]= '\0';
Respuesta[24]= '\0';
Respuesta[25]= '\0';
Respuesta[26]= '\0';
Respuesta[27]= '\0';
Respuesta[28]= '\0';
Respuesta[29]= '\0';
Respuesta[30]= '\0';
Respuesta[31]= '\0';
indice = 0;
//while(1);
while (Respuesta[indice] != '\0')
{
if ((Respuesta[indice] == 'O') && (Respuesta[indice + 1] == 'K'))
{
ok[0] = Respuesta[indice];
ok[1] = Respuesta[indice + 1];
}
indice++;
ok[2] = '\0';
}

ComandoRecibido=ok;
if (strcmp(ComandoRecibido,"OK") == 0){
LED2=1;
error_comando=0;
}
else{
error_comando=1;
}
}
//*****************************************************************************
//CUARTO COMANDO AT
//*****************************************************************************
if(error_comando==0)
{
putst ("ATS502=1");
putch ('\r');
Respuesta[0] = getch();
Respuesta[1] = getch();
Respuesta[2] = getch();
Respuesta[3] = getch();
Respuesta[4] = getch();
Respuesta[5] = getch();
Respuesta[6] = getch();
Respuesta[7] = getch();
Respuesta[8] = getch();
Respuesta[9] = getch();
Respuesta[10]= getch();
Respuesta[11]= getch();
Respuesta[12]= getch();
Respuesta[13]= getch();
Respuesta[14]= getch();
Respuesta[15]= '\0';
Respuesta[16]= '\0';
Respuesta[17]= '\0';
Respuesta[18]= '\0';
Respuesta[19]= '\0';
Respuesta[20]= '\0';
Respuesta[21]= '\0';
Respuesta[22]= '\0';
Respuesta[23]= '\0';
Respuesta[24]= '\0';
Respuesta[25]= '\0';
Respuesta[26]= '\0';
Respuesta[27]= '\0';
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Respuesta[28]= '\0';
Respuesta[29]= '\0';
Respuesta[30]= '\0';
Respuesta[31]= '\0';
indice = 0;

while (Respuesta[indice] != '\0')
{
if ((Respuesta[indice] == 'O') && (Respuesta[indice + 1] == 'K'))
{
ok[0] = Respuesta[indice];
ok[1] = Respuesta[indice + 1];
}
indice++;
ok[2] = '\0';
}

ComandoRecibido=ok;
if (strcmp(ComandoRecibido,"OK") == 0){
LED3=1;
error_comando=0;
}
else{
error_comando=1;
}
}

//*****************************************************************************
//CINQUENA COMANDA AT
//*****************************************************************************
if(error_comando==0)
{
putst ("ATS536=1");
putch ('\r');
Respuesta[0] = getch();
Respuesta[1] = getch();
Respuesta[2] = getch();
Respuesta[3] = getch();
Respuesta[4] = getch();
Respuesta[5] = getch();
Respuesta[6] = getch();
Respuesta[7] = getch();
Respuesta[8] = getch();
Respuesta[9] = getch();
Respuesta[10]= getch();
Respuesta[11]= getch();
Respuesta[12]= getch();
Respuesta[13]= getch();
Respuesta[14]= getch();
Respuesta[15]= '\0';
Respuesta[16]= '\0';
Respuesta[17]= '\0';
Respuesta[18]= '\0';
Respuesta[19]= '\0';
Respuesta[20]= '\0';
Respuesta[21]= '\0';
Respuesta[22]= '\0';
Respuesta[23]= '\0';
Respuesta[24]= '\0';
Respuesta[25]= '\0';
Respuesta[26]= '\0';
Respuesta[27]= '\0';
Respuesta[28]= '\0';
Respuesta[29]= '\0';
Respuesta[30]= '\0';
Respuesta[31]= '\0';
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indice = 0;

while (Respuesta[indice] != '\0')
{
if ((Respuesta[indice] == 'O') && (Respuesta[indice + 1] == 'K'))
{
ok[0] = Respuesta[indice];
ok[1] = Respuesta[indice + 1];
}
indice++;
ok[2] = '\0';
}

ComandoRecibido=ok;
if (strcmp(ComandoRecibido,"OK") == 0){
LED0=0;
error_comando=0;
}
else{
error_comando=1;
}
}

//*****************************************************************************
//SISENA COMANDA AT
//*****************************************************************************
if(error_comando==0)
{
putst ("AT+BTK=\"1234\"");
putch ('\r');
Respuesta[0] = getch();
Respuesta[1] = getch();
Respuesta[2] = getch();
Respuesta[3] = getch();
Respuesta[4] = getch();
Respuesta[5] = getch();
Respuesta[6] = getch();
Respuesta[7] = getch();
Respuesta[8] = getch();
Respuesta[9] = getch();
Respuesta[10]= getch();
Respuesta[11]= getch();
Respuesta[12]= getch();
Respuesta[13]= getch();
Respuesta[14]= getch();
Respuesta[15]= getch();
Respuesta[16]= getch();
Respuesta[17]= getch();
Respuesta[18]= getch();
Respuesta[19]= getch();
Respuesta[20]='\0';
Respuesta[21]='\0';
Respuesta[22]='\0';
Respuesta[23]='\0';
Respuesta[24]='\0';
Respuesta[25]='\0';
Respuesta[26]='\0';
Respuesta[27]='\0';
Respuesta[28]='\0';
Respuesta[29]='\0';
Respuesta[30]='\0';
Respuesta[31]= '\0';
indice = 0;

while (Respuesta[indice] != '\0')
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{
if ((Respuesta[indice] == 'O') && (Respuesta[indice + 1] == 'K'))
{
ok[0] = Respuesta[indice];
ok[1] = Respuesta[indice + 1];
}
indice++;
ok[2] = '\0';
}

ComandoRecibido=ok;
if (strcmp(ComandoRecibido,"OK") == 0){
LED1=0;
error_comando=0;
}
else{
error_comando=1;
}
}
//*****************************************************************************
//SETENA COMANDA AT
//*****************************************************************************
if(error_comando==0)
{
putst ("AT&W");
putch ('\r');
Respuesta[0] = getch();
Respuesta[1] = getch();
Respuesta[2] = getch();
Respuesta[3] = getch();
Respuesta[4] = getch();
Respuesta[5] = getch();
Respuesta[6] = getch();
Respuesta[7] = getch();
Respuesta[8] = getch();
Respuesta[9]= getch();
Respuesta[10]= getch();
Respuesta[11]= '\0';
Respuesta[12]= '\0';
Respuesta[13]= '\0';
Respuesta[14]= '\0';
Respuesta[15]= '\0';
Respuesta[16]= '\0';
Respuesta[17]= '\0';
Respuesta[18]= '\0';
Respuesta[19]= '\0';
Respuesta[20]= '\0';
Respuesta[21]= '\0';
Respuesta[22]= '\0';
Respuesta[23]= '\0';
Respuesta[24]= '\0';
Respuesta[25]= '\0';
Respuesta[26]= '\0';
Respuesta[27]= '\0';
Respuesta[28]= '\0';
Respuesta[29]= '\0';
Respuesta[30]= '\0';
Respuesta[31]= '\0';
indice = 0;

while (Respuesta[indice] != '\0')
{
if ((Respuesta[indice] == 'O') && (Respuesta[indice + 1] == 'K'))
{
ok[0] = Respuesta[indice];
ok[1] = Respuesta[indice + 1];
}
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indice++;
ok[2] = '\0';
}

ComandoRecibido=ok;
if (strcmp(ComandoRecibido,"OK") == 0){
LED2=0;
error_comando=0;
}
else{
error_comando=1;
}
}
//*****************************************************************************
//VUITENA COMANDA AT
//*****************************************************************************
if(error_comando==0)
{
putst ("ATZ");
putch ('\r');
Respuesta[0] = getch();
Respuesta[1] = getch();
Respuesta[2] = getch();
Respuesta[3] = getch();
Respuesta[4] = getch();
Respuesta[5] = getch();
Respuesta[6] = getch();
Respuesta[7] = getch();
Respuesta[8] = getch();
Respuesta[9]= getch();
Respuesta[10]= '\0';
Respuesta[11]= '\0';
Respuesta[12]= '\0';
Respuesta[13]= '\0';
Respuesta[14]= '\0';
Respuesta[15]= '\0';
Respuesta[16]= '\0';
Respuesta[17]= '\0';
Respuesta[18]= '\0';
Respuesta[19]= '\0';
Respuesta[20]= '\0';
Respuesta[21]= '\0';
Respuesta[22]= '\0';
Respuesta[23]= '\0';
Respuesta[24]= '\0';
Respuesta[25]= '\0';
Respuesta[26]= '\0';
Respuesta[27]= '\0';
Respuesta[28]= '\0';
Respuesta[29]= '\0';
Respuesta[30]= '\0';
Respuesta[31]= '\0';
indice = 0;

while (Respuesta[indice] != '\0')
{
if ((Respuesta[indice] == 'O') && (Respuesta[indice + 1] == 'K'))
{
ok[0] = Respuesta[indice];
ok[1] = Respuesta[indice + 1];
}
indice++;
ok[2] = '\0';
}

ComandoRecibido=ok;
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if (strcmp(ComandoRecibido,"OK") == 0){
LED3=0;
error_comando=0;
}
else{
error_comando=1;
}
}
//***********************************************************//
//ESPERA A QUE UN DISPOSITIU ES VULGUI CONNECTAR AMB ELL
//***********************************************************//

//*****************************************************************************
//MISSATGE D’APARELLAMENT: "PAIR 0 008098E6A5F4"
//*****************************************************************************
LeerRespuesta(aparejamiento);
// Es llegeix el missatge d’aparallament
if (strcmp(ComandoRecibido,"PAIR 0 008098E6A5F4") == 0){
// Es compara el missatge que es rep amb l’ideal
LED0=1;
error_comando=0;
}
else{
error_comando=1;
}
//*****************************************************************************
//MISSATGE DE TRUCADA: "RING 008098E6A5F4
//*****************************************************************************
LeerRespuesta(ring);
ComandoRecibido=ring;
if (strcmp(ComandoRecibido,"RING 008098E6A5F4") == 0){

// Es llegeix el missatge de trucada
// Es compara el missatge que es rep amb l’ideal

LED0=1;
error_comando=0;
}
else{
error_comando=1;
}

//*****************************************************************************
//MISSATGE DE CONNEXIÓ: CONNECT 008098E6A5F4,1101 A
//*****************************************************************************

LeerRespuesta(connexion);
// Llegeix el missatge de connexió
ComandoRecibido=connexion;
if (strcmp(ComandoRecibido,"CONNECT 008098E6A5F4,1101 A") == 0){
// Es compara el missatge
LED0=1;
error_comando=0;
final=0;
}
else{
error_comando=1;
final=1;
}

while((error_comando==0)&&(final==0)){
time_delay(10000000);
CS = 0;
byte_alto = read_spi();

// Mentre aquestes condicions es compleixin
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byte_bajo = read_spi();
CS = 1;
valor_sensor_temperatura = (byte_alto << 8) + byte_bajo;
valor_sensor_temperatura = valor_sensor_temperatura >> 7;
valor_potenciometro = read_adc();
valor_pote_en_texto = itoa (pote_buf, valor_potenciometro, 10);
valor_sensor_en_texto = itoa (sensor_buf, valor_sensor_temperatura, 10);
output_logic();
future_state_logic();

}

}

/*

=================================================================================
Function definitions
================================================================================= */

/* =================================================================================
Futur estat lògic (llegeix el valor i ho guarda a la variable button. En funció del que valgui la variable i del estat
en el que estigui actua d’una manera o d’una altra)
================================================================================= */
char future_state_logic(void)
{
char error = 0;
switch (present_state)
{
case Idle_Low:
if ((valor_sensor_temperatura < 10) || (valor_potenciometro < 200)) // Condició per a la tx de dades
{
present_state = Idle_High;
// S’activa Idle_ High (enviar les dades)
}
else
if (getch_available() == true)
// Si hi ha un caràcter disponible rebut al port sèrie
{
caracter_recibido = getch();
// Guardem el caràcter disponible a la variable caracter_recibido
if (caracter_recibido == 'a')
// Si el caràcter rebut és la “a”
{
present_state = Idle_High;
// Enviem les dades i activem els leds
LED0 = 1;
LED1 = 1;
LED2 = 1;
LED3 = 1;
error = 0;
}
else
// Si hem rebut algun caràcter però no és “a”
{
present_state = Idle_Low;
// No s’envia res i es mantenen els leds apagats
LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
error = 1;
}
}
break;
case Idle_High:
if (TXIF == 0)
// Buffer de transmissió buit
{
present_state = Idle_Low;
// No s’envia res
}
else
{
error = 1;
}
break;
default:
error = 1;
}
return (error);
}
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/* =================================================================================
Sortida lògica (És una funció que dóna la sortida en aquell estat)
================================================================================= */
char output_logic(void)
{
unsigned char error = 1;
switch (present_state)
{
case Idle_Low:
// Leds apagats (no s’envia res)
LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
error = 0;
break;
case Idle_High:
putst ("\n");
putst ("Valor del pot: ");
putst (valor_pote_en_texto);
putst ("\n");
putst ("Valor del sensor: ");
putst (valor_sensor_en_texto);
putst ("\n");
LED0 = 1;
LED1 = 1;
LED2 = 1;
LED3 = 1;
error = 0;
break;
default:

// Leds encesos (s’envien dades)
// Canvi de línea
// Envia les dades del potenciòmetre
// Canvi de línea
// Envia les dades del sensor
// Canvi de línea
// Leds encesos

// Si no està en cap dels altres dos estats error=1 i leds apagats
error = 1;
LED0 = 0;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
break;

}
return (error);
}
/* =================================================================================
Operacions d’inicialització (És la funció que inicialitza totes les variables i registres)
================================================================================= */
void init_system (void)
{
TRISA = 255;
CS = 1;
TRISB = 1;
TRISC = 192;
TRISD=0;
}

// Tots els pins a 1
// Chip select activat
// SDI. El bit 0 a 1.Configurat en master mode (bit 1 a 0).
// SDO. Tots els bits a 1 menys la sortida 7
// Tots els leds com a sortides connectats al PORTD

/* =================================================================================
Funció retard (És la funció que s’utilitza per crear un retard.
================================================================================= */
void time_delay(unsigned int delay)
{
unsigned int i;

// Crea un delay

for (i = 0; i <= delay; i++)
{
NOP();
/* =================================================================================
Funció configuració del port sèrie (És la funció que configura la transmissió i recepció de dades per el port
sèrie)
================================================================================= */
void serial_setup(void){
#define SPBRG_VALUE ((PIC_CLK/(16UL*BAUD)) -1) // Per a configurar automàticament la velocitat
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BRGH = 1;
BRG16 = 0;
SPBRG = SPBRG_VALUE;

// Alta velocitat
// Generador de velocitat (símbols) de 8 bits
// Assignació de valors

SPEN=1;
SYNC=0;

// Activa port sèrie
// Asíncron

TXIE=0;
TXEN=1;
TX9=0;

// Desactiva interrupcions en Tx
// Activa el transmisor
// 8 bits de paraula de transmissió

RCIE=1;
RX9=0;
CREN=1;

// Activa interrupcions en Rx
// 8 bits de paraula de recepció
// Activa la recepció

/* Fent servir interrupcions*/
GIE=1;
PEIE=1;

// Activa interrupcions globals
// Activa les interrupcions dels perifèrics

#define clear_usart_errors_inline
if (OERR)\
{
TXEN=0;\
TXEN=1;\
CREN=0;\
CREN=1;\
}
if (FERR)\
{
dummy=RCREG;\
TXEN=0;\
TXEN=1;\
}

// Overrun error bit
// Desactiva el transmisor
// Activa el transmisor
// Desactiva receptor
// Activa receptor
// Framing error bit
// Guarda el valor del error
// Desactiva el transmisor
// Activa el transmissor

}
Funció putch (S’utilitza per enviar un caràcter per el port sèrie)
================================================================================= */
void putch(unsigned char c)
{
while (!TXIF)
{
clear_usart_errors_inline;
// Netejem els possibles errors
CLRWDT();
// Clear Watchdog
}
TXREG = c;
// TXREG és el que s’envia.
}
/* =================================================================================
Funció putst (S’utilitza per enviar un buffer de caràcters per el port sèrie)
================================================================================= */
void putst(register const char *str)
{
while ((*str) != 0)
{
putch (*str);
if (*str == 13) putch (10);
if (*str == 10) putch (13);
str++;
}
}
//*****************************************************************************
//Comprova si encara falten dades o no
//*****************************************************************************
unsigned char getch_available(void)
{
if (RCIF)
return true;
else
return false;
}
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//*****************************************************************************
//Errors USART
//*****************************************************************************
void clear_usart_errors(void)
{
clear_usart_errors_inline;
}
//*****************************************************************************
//Llegeix els bytes rebuts del bus del mòdul SPI
//*****************************************************************************
void setup_sensor(void)
{
SSPEN = 1;
BF = 0;
SMP = 0;
CKE = 0;
SSPM3 = 0;
SSPM2 = 0;
SSPM1 = 0;
SSPM0 = 0;
CKP = 0;
SSPIF = 0;
}
void setup_adc(void)
{
ADFM = 1;
ADCON1 = 14;
CHS3 = 0;
CHS2 = 0;
CHS0 = 0;

// SPI Master mode:
// Activa el port sèrie i configura SCK, SDO, SDI and SS
// Falten dades per rebre
// Dades mostrejades al final
// Transmissió quan es pasa de idle a l’estat actiu
// SPI Master mode, clock = FOSC/4

// PCFG3=1,PCFG2=1,PCFG1=1,PCFG0=0. Totes les entrades digitals
// Seleccionem el canal 0 (AN0) CHS1 = 0;

//Tiempo de adquisicion
ACQT2 = 0;
ACQT1 = 1;
ACQT0 = 0;
ADCS2 = 1;
ADCS1 = 0;
ADCS0 = 0;
ADON = 1;
/* Configure A/D interrupt*/
ADIF = 0;
}

//*****************************************************************************
//Llegir dades sensor
//*****************************************************************************
unsigned char read_spi (void)
{
TRISC7 = 1;
// D’aquesta manera el poso en alta impedància
SSPBUF = 16;
while (SSPIF == 0);
SSPIF = 0;
return SSPBUF;
}
//*****************************************************************************
//Llegir dades potènciometre
//*****************************************************************************
unsigned int read_adc(void)
{
//Empezar a leer
GODONE = 1;
// Conversió en procés
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while (GODONE == 1);
ADIF = 0;
return ((ADRESH << 8) + (ADRESL));
}

//*****************************************************************************
//FUNCIÓ GETCH (Llegeix un caràcter)
//*****************************************************************************
unsigned char getch(void)
{
while (RCIF != 1)
{
CLRWDT();
clear_usart_errors_inline;
}
return RCREG;
}
//*****************************************************************************
//FUNCIÓ PALABRA (Guarda un buffer de caràcters)
//*****************************************************************************
// Guarda tots els caràcters excepte \r i \n
char * LeerRespuesta(char * mensaje)
{
char CaracterLeido;
char * Mensaje;
Mensaje = mensaje;
do
{
CaracterLeido = getch();
}
while (CaracterLeido != '\n');

do
{
CaracterLeido = getch();
if ((CaracterLeido != '\r') && (CaracterLeido != '\n'))
{
*Mensaje = CaracterLeido;
Mensaje++;
}
*Mensaje = '\0';
}
while (CaracterLeido != '\n');
return mensaje;
}
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