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1. Objecte 

 

L'objecte d'aquest projecte consisteix en el disseny d'un sistema de 

control a través d'una xarxa amb el protocol de comunicació industrial CAN 

(Controller Area Network). Aquesta estarà formada per un node de perifèria 

descentralitzada proporcionant una entrada i una sortida analògiques, i per un 

node PC amb la finalitat de controlar el motor de corrent continu situat al 

laboratori d'Informàtica Industrial de l'edifici TR11 de l'Escola Tècnica Superior 

d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (Universitat Politècnica de 

Catalunya). 

 

 

2. Justificació 

 

La justificació d'aquest projecte recau en la voluntat de l'estudiant en 

adquirir nous coneixements i experiències en el bus CAN. De la mateixa manera 

servirà com a eina de demostració i aprenentatge a futurs estudiants 

d'Automàtica i Electrònica Industrial a l'assignatura de Comunicacions 

Industrials. 

 

 

3. Abast 

 

L'abast d'aquest projecte consisteix en el disseny i implementació d'un 

prototip hardware d'un node de perifèria descentralitzada. També inclou la 

creació d'un node ordinador mitjançant una targeta PCI amb protocol de 

comunicació CAN i l'elaboració d'un programa emissor/receptor de missatges 

amb una aplicació de control realimentat.  

 

 

4. Especificacions bàsiques 

 

 El node de perifèria descentralitzada ha de disposar d'un mínim d'una 

entrada i sortida analògiques i de la comunicació a través de missatges CAN. 

 El rang de tensions de les entrades i sortides analògiques ha de ser ±10V, 

imposat pels límits del motor a controlar. 

 El programa ha de permetre enviar i rebre missatges CAN, així com la seva 

monitorització. 
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 El programa ha de disposar d'una aplicació amb el mecanisme de control per 

realimentació PID (Proportional Integral Derivatiu) que ha de ser 

configurable. 

 

 

5. Objectius 

 

 Familiarització amb el bus CAN 

 Determinació de les variables a controlar, el sistema de control i la xarxa 

CAN 

 Disseny d'un node de perifèria descentralitzada 

 Disseny d'un node PC 

 Programació d'una aplicació de control descentralitzat 

 

 

6. Estat de l’art del bus CAN 

 

6.1. Història 

 

 El bus CAN (Controller Area Network) va ser desenvolupat per l’empresa 

Bosch a l’any 1985 per a les xarxes internes dels vehicles. Anteriorment, els 

dispositius electrònics es comunicaven mitjançant cablejat punt a punt i 

l’augment d’aquests va suposar una gran quantitat de cables, que en conjunt 

eren molt pesats i cars. Això es va solucionar amb el bus CAN, creant una xarxa 

que disminuïa el cost del cablejat, la complexitat i el pes. En el 1993, la indústria 

automobilística va adoptar aquest bus sèrie i d'alta integritat física convertint-lo 

en el estàndard conegut com ISO 11898. Des de l’any 1994, alguns protocols de 

nivell més alt s’han anat basant en CAN, com CAN open i Device Net. Aquests 

són ara estàndards en les comunicacions industrials d’altres sectors. 

   

A continuació s’exposen els fets més importants de la seva història de 

forma cronològica: 

 

1983  Inici del projecte intern de l’empresa Bosch per desenvolupar una xarxa 

interna per als vehicles. 

1986  Introducció oficial del protocol CAN. 

1987 Primers integrats controladors CAN fabricats per Intel i Philips. 

1991  Publicació de l’especificació CAN 2.0 a càrrec de l’empresa Bosch. 

1992  Naixement del grup CiA (CAN in Automation) de la unió de varis 

fabricants del sector de la automoció. 
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1992  Publicació del protocol CAL (CAN Application Layer) a càrrec del grup 

CiA. 

1992  Fabricació del primer cotxe amb CAN, de l’empresa Mercedes Benz. 

1993  Publicació de l'estàndard ISO 11898. 

1994  Introducció del protocol Device Net a càrrec de l’empresa Allen Bradley. 

1995  Publicació del protocol CAN open del grup CiA. 

 

 

6.2. Aplicacions 

 

A nivell funcional, és un bus de comunicació sèrie per aplicacions de 

control en temps real; opera a una velocitat de transmissió de dades de fins 1 

Mbps i té un excel·lent sistema de detecció d’errors. 

 

Actualment, es pot dir que la indústria automobilística és el focus de la 

seva aplicació. Aquesta s’ha vist obligada a desenvolupar molts sistemes 

electrònics per tal de satisfer els requisits dels clients de major seguretat, confort 

i comoditat, a més de complir amb la llei estricte dels governs amb la finalitat de 

millorar el control de la pol·lució i reduir el consum de carburant. Alguns 

exemples són el antibloqueig de frens, la gestió del motor, el control de tracció, el 

de l’aire acondicionat, el de les finestretes, el tancament centralitzat, els seients 

elèctrics, etc. La complexitat d’aquests sistemes i la necessitat d’intercanviar 

informació amb ells va suposar la implementació de moltes línies de senyal 

dedicades i, per tant, molt de cablejat. Els sensors s’havien de duplicar si 

mesuraven paràmetres necessitats per diferents controladors. A part del cost 

dels cables, la mida física d’aquests algunes vegades impossibilitava el passar-

los per al voltant del vehicle. També el gran nombre de connexions comportava 

un greu problema de fiabilitat, falta de diagnosis i problemes en la reparació 

durant la producció i a posteriori.  

 

No obstant, la seva fiabilitat i robustesa dóna lloc a que també s’utilitzi en 

moltes altres aplicacions de control. Com s’ha comentat anteriorment, és un 

estàndard internacional per aplicacions d’alta velocitat (ISO 11898) i també de 

baixa velocitat (ISO 11519). En el mercat electrònic es poden trobar controladors 

CAN i dispositius d’interfície en forma de components de varis fabricants de 

semiconductors. També hi han microcontroladors amb controladors CAN 

incorporats i dispositius fabricats a mida. Hi ha molts paquets de sistemes de 

desenvolupament relacionats amb CAN, targetes hardware d’interfície i software 

fàcil d’utilitzar amb una àmplia gama de disseny, monitorització, anàlisis i eines 

de test. 
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Els controladors CAN i els chips d’interfície són físicament petits. Estan 

disponibles en forma de components de baix cost, operen a altes velocitats, en 

temps real i en ambients agressius. Aquestes bones propietats més una gran 

fiabilitat comporten que el bus CAN sigui utilitzat pels fabricants d’una amplia 

gama de productes. Alguns exemples són: 

   

 Sistemes de navegació marítims 

 Sistemes de control d’ascensors 

 Maquinaria agrícola 

 Sistemes de control de línies de producció 

 Eines per maquinària 

 Grans telescopis òptics 

 Sistemes mèdics 

 Maquinària de fabricació i processat de paper 

 Maquinària d’empaquetament 

 Maquinària de producció tèxtil 

 (fins i tot joguines per nens) 

 

Utilitzant aquest bus en xarxes amb controladors, actuadors, sensors i 

transductors; els fabricants de tots els productes controlats per ordinador 

mencionats anteriorment s’han beneficiat dels següents avantatges: 

 

 Reducció del temps de disseny  

 Costs de les connexions més baixos (cables i connectors més petits, 

lleugers) 

 Millora de la fiabilitat (menys connexions) 

 

Els aspectes relacionats amb la seguretat de la utilització d’aquest bus en 

els vehicles, també va atraure l’atenció dels fabricants de sistemes mèdics. 

Degut a la fiabilitat en la transmissió de dades i els rigorosos requeriments de 

seguretat que es necessiten per a la fabricació d’equips mèdics com, per 

exemple, màquines de raig X i sistemes de radioteràpia, el bus CAN s’utilitza en 

molts d’aquests tipus de sistemes. 

 

 

6.3. Funcionament 

 

Els missatges que circulen pel bus CAN no contenen les direccions de 

l’origen (node transmissor) ni del destí (node receptor). No obstant, el contingut 

del missatge es etiquetat amb un identificador que és únic a través de la xarxa. 
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Tots els nodes de la xarxa que reben el missatge realitzen un test d’acceptació 

de l’identificador per determinar si el missatge és rellevant. En cas afirmatiu, el 

missatge serà processat i, en cas contrari, serà ignorat.  

 

El bus CAN utilitza una codificació NRZ (Non Return to Zero) amb 

farciment de bits (bit-stuffing) per a la comunicació en un bus diferencial de dos 

cables. La codificació NRZ assegura missatges compactes amb un nombre 

mínim de transicions i un alta resistència a interferències externes. El bus, 

físicament, és normalment un parell trenat apantallat o sense apantallar. També 

es poden utilitzar dos cables sense trenar tipus telèfon però el resultat és una 

major generació de soroll i la possibilitat de ser afectats per fonts externes. 

 

Cal dir també que pot operar en ambients extremadament durs i els bons 

mecanismes de comprovació d’error asseguren que gairebé tots els errors de 

transmissió seran detectats. 

 

La seva naturalesa orientada al contingut proporciona un alt grau de 

flexibilitat en la configuració del sistema. Nous nodes que siguin només receptors 

poden ser afegits a la xarxa sense tenir que fer cap modificació al hardware o 

software existent. També, les mesures necessitades per varis controladors poden 

ser transmeses a través del bus sense que cadascun d’ells disposi 

individualment del seu sensor. 

 

 Referent a la arbitrarietat, per determinar l'ordre de transmissió dels 

missatges en cas de col·lisió, CAN utilitza el mecanisme d'accés al medi 

CSMA/CD (Carrier Sense, Multiple Access with Collision Detect) però amb la 

capacitat arbitrària de no destrucció bit a bit, per proporcionar una solució a la 

col·lisió i la màxima utilització de la capacitat disponible del bus. L’arbitratge no 

destructiu bit a bit ofereix assignació de bus en base a la necessitat i proporciona 

beneficis d’eficiència que no es poden obtenir amb cap assignació programada 

de temps fix (Token ring) o amb un arbitratge destructiu (Ethernet). Amb la 

màxima capacitat del bus com el factor limitador de velocitat, el bus CAN no es 

col·lapsarà. S’entén que les peticions de transmissió són tractades  en el ordre 

de prioritat amb el mínim retard i amb la utilització màxima possible de la 

capacitat disponible del bus. 

 

  La prioritat d’un missatge CAN està definida per el valor numèric del seu 

identificador. El valor numèric de cada identificador és assignat durant la fase 

inicial del disseny del sistema. L’identificador amb el valor numèric més baix té la 

màxima prioritat. Tots els conflictes de bus es solucionen amb un arbitratge bit a 
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bit d’acord amb el mecanisme cablejat, on un estat dominant (zero lògic) 

sobreescriu un estat resistiu (u lògic). 

 

 

6.3.1. El missatge CAN  

 

En un sistema CAN, la informació es transmet i es rep utilitzant trames de 

missatge (Message Frames). Aquestes porten la informació d’un node 

transmissor a un o més nodes receptors. El protocol estàndard CAN de la versió 

2.0A (Base Frame Format) es basa en missatges amb identificadors de 11 bits. 

En canvi,  la versió 2.0B (Extended Frame Format) accepta també identificadors 

de 29 bits. La majoria de controladors 2.0A transmeten i reben només missatges 

estàndard tot i que n’hi ha alguns també coneguts com 2.0B passius que reben 

missatges amb el format extès però que posteriorment són ignorats. Els 

controladors 2.0B poden rebre i enviar missatges en ambdós formats. A 

continuació s’explica en detall el contingut de les trames de les dues versions. 

 

Les trames del format 2.0A que formen els missatges consten de set conjunts 

de bits: 

 

 Start of Frame (SOF): Indiquen l’inici de la trama. 

 Conjunt d’arbitratge que conté l’identificador del missatge i el bit Remote 

Transmission Request (RTR). Aquest s’utilitza per diferenciar entre una trama 

i una petició de dades d’un node remot. 

 Conjunt de control format per sis bits: dos d’ells reservats i els altres quatre 

anomenats Data Length Code (DLC) que indiquen el nombre de bytes del 

conjunt de dades 

 Conjunt de dades que pot ser de zero a vuit bytes. 

 El Cyclic Redundancy Check (CRC) que conté quinze bits de control d’errors 

i un bit recessiu delimitador. 

 El conjunt Acknowledge (ACK) que està format per dos bits. El primer és el 

bit Slot que és recessiu i que posteriorment és sobreescrit per bits dominants 

de qualsevol node que exitosament rebi el missatge transmès. El segon és 

un bit recessiu delimitador. 

 El End of Frame (EOF)  que consta de set bits recessius. 

 El conjunt Intermission (Int) que conté tres bits recessius que al finalitzar, el 

bus es considera lliure. El temps de Bus Idle, d’espera, pot ser de qualsevol 

longitud arbitrària incloent zero. 
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FIGURA 1. TRAMA DEL MISSATGE CAN  2.0A 

 

 La versió 2.0B (Extended Frame Format) va ser desenvolupada per 

proporcionar compatibilitat amb altres protocols de comunicació sèrie utilitzats en 

aplicacions dels EEUU. Per complir això i també mantenir la compatibilitat amb el 

format 2.0A, el 2.0B té un format extès. Les deferències són: 

 

 El camp d’arbitratge està dividit en dos. El primer (ID base) té una longitud de 

11 bits per a la compatibilitat amb la versió 2.0A. El segon (ID extensió) té 

una longitud de 18 bits. La suma d'ambdós donen els 29 bits. 

 La distinció entre els dos formats es realitza amb un bit anomenat Identifier 

Extension. 

 També s’inclou un bit Substitute Remote Request (SRR) que sempre es 

transmet com a recessiu per assegurar que en cas d’arbitratge entre trames 

del format estàndard i del format extès, les primeres tenen prioritat si els 

identificadors base dels missatges són iguals. 

 

 

6.3.2. La detecció d'errors 

 

 CAN implementa cinc mecanismes de detecció d'error diferents: tres a 

nivell de missatge, comprovacions de redundància cíclica (Cyclic Redunadncy 

Checks), comprovacions de trama (Frame Checks) i Acknowledgment Error 

Checks;  i dos a nivell de bit, farciment de bits (bit-stuffing) i  monitorització de 

bits (Bit Monitoring). 

 

 Cyclic Redundancy Check (CRC) 

 

 Cada missatge enviat conté un codi CRC que és calculat pel transmissor i 

que està basat en el seu contingut. Els receptors realitzen la mateixa operació 

amb el contingut del missatge rebut i comparen el resultat amb el codi CRC que 

conté. En cas de diferència, el missatge és descartat i envia una trama d'error 

sol·licitant la seva retransmissió. 
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 Frame Check 

 

 Hi han certs valors de bit predefinits que han de ser transmesos en certs 

punts al llarg d'una trama de missatge CAN. Si el receptor detecta un bit 

dominant a la posició del delimitador CRC, delimitador ACK, conjunt EOF o 

conjunt Int, envia una trama d'error sol·licitant la retransmissió del missatge. 

 

 Acknowledgment (ACK) Error Checks 

 

 Si un transmissor detecta que el missatge enviat no ha estat rebut, 

procedeix amb la seva retransmissió. Aquest comprova que el bit ACK Slot, 

enviat com a recessiu, sigui dominant a causa d'haver estat sobreescrit pel 

receptor. En aquest cas no es genera una trama d'error. 

 

 Bit Monitoring  

 

Qualsevol transmissor automàticament compara el nivell actual del bit en 

el bus amb el nivell que és transmès. Si es detecta un bit recessiu enlloc del 

dominant transmès o viceversa, es genera una trama d'error i es repeteix la 

transmissió. En aquest últim cas, hi ha dues excepcions que són el bit 

Acknowledge Slot i el conjunt d'arbitratge. 

 

 Bit-Stuffing 

 

 CAN utilitza el farciment de bits per assegurar que no s'han perdut les 

comunicacions. Després de cinc bits seguits amb el mateix estat, el transmissor 

n'afegeix un de l'estat oposat. El receptor elimina aquests bits "extres" abans de 

processar el missatge. Si el receptor detecta sis bits seguits amb la mateixa 

polaritat entre el EOF i el delimitador CRC es genera una trama d'error sol·licitant 

la retransmissió del missatge.  

 

 La trama d'error no permet que cap node accepti el missatge i assegura 

la consistència de la informació a través de la xarxa. CAN proporciona un 

mecanisme per discriminar entre errors temporals i permanents. Els temporals 

poden ser causats per interferències externes, pics de tensió, etc. En canvi, els 

permanents son deguts a males connexions, falsos contactes, transmissors o 

receptors defectuosos, etc. Quan els controladors CAN reben una trama d'error 

incrementen en 1 el registre comptador d'errors rebuts, en canvi, si l'error és de 

transmissió, incrementen en 8 el registre comptador d'errors transmesos. Si els 



 

     DISSENY D’UN SISTEMA DE CONTROL DESCENTRALITZAT 

BASAT EN CAN 
ETSEIAT - PFC 

 

13 

 

errors són continus, aquests registres es van incrementant de la mateixa manera 

que es decrementen en cas de missatges enviats/rebuts correctament tornant al 

valor inicial de 0. 

 

 Els nodes normalment operen en un estat conegut com a mode actiu 

d'error. En aquestes condicions, el node es completament funcional i el valor 

d'ambdós registres comptadors d'error es inferior a 127. En cas de que s'iguali o 

es superi aquest valor, els nodes entren en el mode passiu d'error. En aquest 

mode, els nodes encara poden enviar i rebre missatges però son restringits en 

relació als tipus d'errors que poden detectar. Quan una condició d'error 

persisteix, incrementant algun dels registres fins el valor de 255, el node entre en 

el mode BusOff, fora del bus. Aleshores, es requerirà d'una acció manual de 

l'usuari per a que torni a formar part del bus i, mentrestant, els altres nodes 

funcionaran normalment. 

 

 La capacitat del bus CAN en la detecció d'errors és molt complerta: 

 

 Els errors globals que tenen lloc a tots els nodes són cent per cent 

detectables. 

 Per error locals, el CRC pot detectar fins a 5 bits erronis, fins i tot si estan 

distribuïts aleatòriament en els bytes d'informació. Tots els errors d'un sol bits 

son detectats si la suma total dels bits d'informació és imparell. La probabilitat 

de no detecció del CRC és de 3 x 10-5. Conjuntament amb els altres 

mecanismes, aquesta probabilitat disminueix fins a 10-11. 

 

 

6.3.3. Temps de bit i sincronisme 

 

 La normativa ISO 11898 defineix  que el temps nominal per cada bit en un 

missatge CAN es divideix en quatre segments que no es solapen. El segment de 

sincronisme s'utilitza per sincronitzar els nodes del bus. Un flanc (si hi ha canvi 

de nivell o estat) s'espera en aquest segment. El de propagació és un període 

que s'utilitza per compensar els temps de retard físic dins la xarxa.  El de fase 1 

és un buffer que es pot allargar durant la resincronització per compensar la 

deriva de l’oscil·lador i els desfases positius entre els oscil·ladors dels nodes 

transmissors i receptors. De la meixa manera, el de fase 2 pot ser escurçat per 

compensar els desfases negatius. L'instant de mostreig és sempre al final del 

segment fase 1. És el moment quan el nivell o estat del bus és llegit i interpretat 

com el valor del bit actual.   
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FIGURA 2.  TEMPS DE BIT 

 

Tots els nodes del bus CAN han de tenir el mateix temps nominal de bit 

que és programable a cadascun d'ells. El seu valor depèn del nombre de 

períodes de rellotge del sistema (time quanta, TQ) seleccionats, i aquest és 

funció del període de l'oscil·lador i del registre Baud Rate Prescaler (BRP), que 

és programat per l'usuari. Doncs, el temps nominal de bit ha de ser múltiple de 

TQ. L'especificació CAN 2.0 defineix: 

 

 El segment de sincronisme és sempre 1 TQ. 

 El segment de propagació és programable de 1 a 8 TQ. 

 El segment de fase 1 és programable de 1 a 8 TQ. 

 El segment de fase 2 és el màxim entre el segment de fase 1 i el temps de 

processat de la informació que és igual o inferior a 2 TQ. 

 

 Quan un node rep un missatge, és necessari que es sincronitzi amb el 

transmissor. Degut a que no hi ha una senyal de rellotge explícita com a 

referència temporal en el sistema CAN, s'utilitzen dos mecanismes per mantenir 

la sincronització. El primer i més important ocorre durant els bits SOF del 

missatge. El segon té lloc en els bits consecutius. Si el flanc del bit no apareix en 

el segment de sincronisme, s'invoca automàticament una resincronització que 

consisteix en allargar o escurçar el temps de bit depenent de l'instant del flanc. El 

límit d'aquesta acció es defineix pel nombre de TQ programats per l'usuari a 

l'amplada del salt de sincronització (Synchronization Jump Width, SJW) i 

s'aconsegueix allargant el segment de fase 1 o escurçant el de fase 2. 

 

 

6.4. Implementació 

 

 Hi ha dues implementacions hardware de CAN conegudes com a Basic 

CAN i Full CAN. Aquests termes no s'han de confondre amb els termes Standard 

CAN (format 2.0A) i Extended CAN (format 2.0B) ja que ambdues 

implementacions poden anar amb ambdós formats. 
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 Els dispositius Basic CAN només implementen en hardware funcions 

bàsiques de gestió i filtratge de missatges CAN. Un controlador Basic CAN 

típicament proporciona un buffer pels missatges de sortida i un o dos pels 

d'entrada. Aquests últims disposen d'un filtre d'acceptació que decideix quins 

missatges es guarden i quins no segons el seu identificador. El fet de tenir 

només un o dos buffers de recepció implica una gran càrrega de CPU ja que 

sempre està bastant ocupada llegint i guardant missatges d'entrada abans que 

siguin sobreescrits pels següents. A més, ha de fer front a la demanda 

d'informació (RTR, Remote Transmission Request) amb missatges de sortida. 

Per aquest motiu, els dispositius Basic CAN s'haurien d'utilitzar a velocitats de 

transmissió i càrrega del bus baixes amb poca diversitat de missatges. 

 

 Els dispositius Full CAN proporcionen el hardware complet per un filtratge 

d'entrada i una gestió de missatges òptims. Per cada missatge que s'ha de 

transmetre o rebre aquests dispositius contenen un complement (anomenat 

message object) amb la seva informació (identificador, bytes de dades, etc.). 

Durant la inicialització, la CPU defineix quins missatges seran enviats i quins, 

rebuts. Només un missatge serà acceptat pel controlador CAN quan 

l'identificador del qual es correspongui amb un dels identificadors programats. 

Una altre avantatge és que la demanda d'informació és resposta automàticament 

pel controlador amb un missatge de sortida. En conseqüència, la càrrega de la 

CPU és més baixa i, aleshores, aquests dispositius poden operar a altes 

velocitats de transmissió i càrrega del bus amb gran diversitat de missatges. 

 

 Pel que fa a la xarxa, el nombre de nodes que poden existir està delimitat 

teòricament pel nombre d'identificadors disponibles (211=2048 CAN 2.0A, 

229=536 milions). A la pràctica, però, el delimitador és la capacitat dels 

controladors dels dispositius. Actualment, els límits típicament estan a 32 o 64 

nodes tot i que ja hi ha algun fabricant que tolera xarxes amb 110. 

 

 Respecte a la longitud dels cables del bus CAN, també hi han limitacions. 

La normativa ISO 11898 especifica una longitud dels cables de 40 metres per a  

dispositius que operen a una velocitat de transmissió de 1 Mbits/s. A partir d'aquí, 

més longitud implica una reducció de la velocitat. Les característiques de  Device 

Net en aquest sentit són 100 metres a 500 kbits/s, 200 metres a 250 kbits/s i 500 

metres a 125 kbits/s. 
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6.5. El model OSI i CAN 

 

 La normativa ISO 7498 defineix un estàndard de les comunicacions 

conegut com el model OSI (Open Systems Interconnection). Aquest descriu 

l'arquitectura d'interconnexió de sistemes de comunicacions en set nivells 

independents. 

 

 Aplicació: Proporciona els serveis finals de comunicació a les aplicacions. 

Suposa la interfície entre les aplicacions i el sistema de comunicacions. 

 Presentació: Independitza a les aplicacions de diferències en la 

representació de dades. 

 Sessió: Proporciona els mecanismes necessaris per organitzar, estructurar i 

controlar el diàleg entre aplicacions. 

 Transport: S'ocupa de la transmissió fiable de dades entre sistemes remots o 

finals (connectats a dues xarxes de difusió diferents). 

 Xarxa: S'ocupa de la interconnexió de xarxes per a la transferència de dades 

entre sistemes remots (mitjançant nodes intermediaris). Oculta a les capes 

superiors les problemàtiques associades a la transmissió entre xarxes 

diferents. 

 Enllaç de dades: S'ocupa de la transmissió fiable de dades entre sistemes 

locals o adjacents (connectats a la mateixa xarxa de difusió o punt a punt). 

 Físic: S'ocupa de la transmissió bruta d'un flux de bits pel canal de 

comunicacions. Suposa la interfície entre el sistema de comunicacions i el 

medi de transmissió. 

 

 
FIGURA 3. EL MODEL OSI 
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 La normativa ISO 11898 només especifica els nivells Físic i Enllaç de 

dades per a una xarxa CAN. El nivell Enllaç de dades és l'únic que reconeix i 

entén el format dels missatges. S'encarrega de construir els missatges que seran 

enviats així com descodificar els rebuts. Aquest nivell s'implementa habitualment 

en hardware en els controladors CAN. Pel que fa al nivell Físic, aquest especifica 

les característiques físiques i elèctriques del bus i el hardware que converteix els 

caràcters d'un missatge en senyals elèctriques pels missatges a transmetre i 

viceversa pels rebuts. 

 

 Moltes aplicacions de CAN requereixen serveis que es troben darrere de 

les funcionalitats bàsiques descrites en el nivell Enllaç de dades, que poden ser 

implementades al nivell Aplicació. Un exemple en seria la transmissió i/o 

recepció d'informació superior a 8 bytes. Per cobrir aquesta necessitat, molts 

fabricants han desenvolupat protocols en aquest nivell. A continuació s'exposen 

els més importants: 

 

 CAN Application Layer (CAL): Es basa en un protocol existent que 

originalment va ser desenvolupat per Phillips Medical Systems. CAL 

actualment és especificat i revisat pel grup CiA.  

 CAN open: És una implementació del CAL i està definit pel CAN open 

Communications Profile del grup CiA. 

 Device Net: Està aprovat pel grup CiA i es basa en CAN 2.0A i s'utilitza molt 

en aplicacions industrials d'automatització. Va ser originalment desenvolupat 

per Rockwell/Allen-Bradley i ara és un bus de camp regulat per 

organitzacions independents conegudes com Open Device Net Vendors 

Association. 

  NMEA 2000: S'utilitza a la marina i en el sector d'embarcacions d'esbarjo. 

 Smart Distributed System (SDS): També està aprovat pel grup CiA. Va ser 

desenvolupat pet Honeywell i s'utilitza en aplicacions de control de 

maquinària. 

 CAN Kingdom: També està aprovat pel grup CiA i està distribuït per una 

empresa sueca anomenada Kvaser AB.  

  

 

7. Descripció general del sistema de control 

  

El sistema que s'utilitza per al control del motor és en llaç tancat, amb la 

particularitat que la variable de control (CV) i la variable de procés (PV) són 

enviades a través de missatges CAN. La xarxa de comunicació està formada per 

dos nodes: el node PC i el node de perifèria descentralitzada. En el primer, 
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funciona una aplicació que realitza el control. La seva interfície gràfica permet a 

l'usuari entrar la consigna desitjada (SP) i modificar els paràmetres del 

controlador PID. El segon, s'encarrega d'interaccionar analògicament amb el 

motor. 

 

 
FIGURA 4. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

 

8. Descripció del motor a controlar 

 

 El motor a controlar forma part de la maqueta MV-541 del fabricant 

Alecop. Aquesta està formada pel conjunt motor i el conjunt de mòduls. A 

continuació es mostren les il·lustracions d’aquestes dues parts. 

 

 
FIGURA 5. CONJUNT DE MÒDULS DE LA MAQUETA MV-541 
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FIGURA 6. CONJUNT MOTOR DE LA MAQUETA MV-541 

 

 Com es pot veure a la fotografia, aquesta maqueta incorpora cinc mòduls 

amb les seves funcions corresponents. 

 

 ALI-700: Font d’alimentació de ±15 VDC. 

 MUX-547: Mesclador de senyals per a la visualització en el oscil·loscopi de 4 

senyals analògiques i/o digitals. 

 ENCODER-547: Comptador/visualitzador dels senyals dels encoders que es 

troben en el conjunt motor. 

 CONSIGNA-547: Generador de consignes i alimentació del motor. 

 CORRECTOR-547: Acondicionador dels senyals del captador potenciomètric 

i el generador tacomètric. Disposa de controladors P, I i PI per al servocontrol 

de posició i velocitat. 

 

 Cal dir que en aquest disseny de control descentralitzat basat en CAN 

només s’utilitzen els mòduls ALI-700, que alimenta als altres mòduls i conté 

l'interruptor general, i  el CONSIGNA-547. D'aquest últim es fa servir la part 

inferior (DRIVER) que converteix la tensió de sortida del node de perifèria 

descentralitzada, connectada a l'entrada del mòdul, a una tensió d'alimentació 

del motor a la sortida. El límit és ±10 VDC. 

 

 
FIGURA 7. DRIVER DEL MÒDUL CONSIGNA-547 
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 Pel que fa al conjunt motor, aquest està format pel propi motor de corrent 

continua i varis elements per sensar la velocitat i la posició d'aquest: transductor 

potenciomètric, encoder absolut, encoder incremental i tacodinamo. A més, hi ha 

un reductor amb relació 1:30 per facilitar a l'usuari l'observació de posició i 

velocitat.  

 

 
FIGURA 8. DESCRIPCIÓ DEL CONJUNT MOTOR DE LA MAQUETA MV-541 

 

 En aquest cas, s'utilitza només el motor i la tacodinamo per sensar la 

velocitat. El motor té una velocitat nominal de 1200 rpm, un consum d'intensitat 

nominal de 0,6 A  i una tensió màxima d'alimentació de ±12 VDC. No obstant, com 

s'ha vist anteriorment, aquesta tensió queda reduïda a ±10 VDC  per les 

limitacions de la tensió de control del mòdul CONSIGNA-547. Finalment, cal dir 

que la tensió que proporciona la tacodinamo es connecta a l'entrada del node de 

perifèria descentralitzada. 

 

 
FIGURA 9. CONNEXIONS DEL MOTOR I LA TACODINAMO 

 

 

9. Disseny del node de perifèria descentralitzada  

 

 En el món industrial, ocorre molt sovint que la unitat de control es troba a 

una distància llunyana de l'element a controlar tal que el fet de portar tots els 
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cables d'entrades i sortides crea problemes d'espai, d'alt cost, de pèrdua de 

senyal, etc. Per solucionar això, existeix el node de perifèria descentralitzada 

que, amb vàries entrades i sortides, es connecta i es col·loca a prop de l'element 

a controlar, i es comunica amb la unitat de control mitjançant un bus de dades. 

Aquest node pot realitzar algun tipus de control o simplement intercanviar 

informació. 

 

9.1. El nucli i les comunicacions CAN 

 

 El nucli del node de perifèria descentralitzada ha de tenir una 

característica principal, que és la comunicació a través del bus CAN. Observant, 

el mercat i, principalment, els fabricants Atmel i Microchip hi han vàries solucions. 

 

 Atmel   

 

 Aquest fabricant ofereix microcontroladors amb controlador CAN 

incorporat. Els disponibles són T89C51CC01, T89C51CC02, T89C51CC03, 

AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128, ATmega32C1, ATmega64C1, 

ATmega16M1, ATmega32M1 i ATmega64M1. La diferència entre ells es troba en 

el nombre d'entrades/sortides (ports), nombre de pins, arquitectura, memòria, 

etc. A més a més, Atmel també disposa del transductor CAN ATA6660 en forma 

d'integrat. 

 

 Microchip 

 

 Aquest fabricant també ofereix microcontroladors amb controlador CAN 

incorporat però amb molta més diversitat. Alguns d'ells són (un de cada família) 

el PIC18F2480, el PIC24HJ64GP506, el dsPIC33FJ64GP706, el 

dsPIC33FJ64MC506 i el dsPIC30F4011. En aquest cas, el transductor CAN 

integrat disponible és el MCP2551. A part d'això, existeix el controlador CAN 

integrat compatible amb tots els microcontroladors, el MCP2515. Una altra 

solució, són els expansors d'entrades i sortides amb controlador CAN. N'hi ha 

quatre: el MCP25020, el MCP25025, el MCP25050 i el MCP25055. La sèrie 

MCP2502X no disposa de convertidor analògic digital mentre que la MCP2505X 

si. Els MCP250X5 tenen també la opció del bus CAN amb un únic cable.      

 

 En aquest disseny, el node de perifèria descentralitzada té la missió 

d'enviar una tensió al motor a través d'una sortida analògica així com de llegir la 

tensió proporcionada pel sensor d'aquest mitjançant una entrada analògica. Els 

valors de tensió han de ser rebuts i enviats respectivament a través del bus CAN 
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ja que el node no ha de realitzar cap tipus de processat de la informació.  Això fa 

que no sigui necessària la utilització d'un microcontrolador amb funcions CAN. 

Així doncs, el dispositiu que millor s'adapta a aquestes necessitats és un 

expansor d'entrades i sortides (Inputs/Outputs, I/O) a través de la xarxa CAN. 

 

 Dels expansors explicats del fabricant Microchip, s'utilitza l'integrat 

MCP25050 el qual disposa de convertidor analògic digital i, per tant, d'entrades 

analògiques. Les seves característiques més importants s'exposen a 

continuació: 

 

 Implementa el protocol Full CAN 2.0B. 

 La velocitat de transmissió és programable fins a 1 Mbyte/s. 

 Una màscara i dos filtres programables pels missatges d'entrada. 

 Dos buffers de recepció de missatges. 

 Tres buffers d'enviament de missatges. 

 Memòria no volàtil per als registres de configuració. 

 La configuració programada per l'usuari es carrega automàticament a 

l'encesa. 

 Vuit línies I/O de propòsit general seleccionables com a entrades o sortides. 

 Possibilitat de seleccionar individualment la transmissió automàtica en el 

canvi d'estat a cada entrada. 

 Quatre canals d'entrades analògiques de 10 bits de resolució amb rellotge de 

conversió programable per l'usuari així com la tensió de referència. 

 Possibilitat de transmissió programada temporalment. 

 Dues sortides de modulació d'amplada de pols (PWM) amb freqüències 

independents programables. 

 Part de la configuració es pot modificar a través de missatges pel bus CAN. 

 

 Un altre motiu de la tria d'aquest dispositiu, és que s'ha pogut utilitzar el 

MCP250XX Development Kit que és una eina d'avaluació, demostració, i 

desenvolupament pels integrats expansors I/O de 14 potes del fabricant 

Microchip. Tal i com es pot veure a la Figura 10, aquest està format pels 

següents components: 

 

 Tarja de desenvolupament 

 Un CD-ROM amb sofware: el CAN King amb una aplicació de demostració 

de la funcionalitat de l'integrat MCP25050 i el MCP250XX Programmer per a 

la programació del dispositiu citat.   

 Cable paral·lel per connectar la tarja amb el PC. 

 Font d'alimentació de la tarja de 9 VDC. 
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FIGURA 10. COMPONENTS DEL MCP250XX DEVELOPMENT KIT 

 

 Pel que fa a la tarja de desenvolupament, aquesta està formada per un 

programador de dispositius MCP250XX i tres nodes, que estan connectats entre 

ells a través del bus CAN. Aquests s'expliquen a continuació de la següent 

figura. 
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FIGURA 11. DIVISIÓ DE LA TARJA DE DESENVOLUPAMENT DEL MCP250XX DEVELOPMENT KIT 

 

 Node PC 

 

 Aquest és el node màster per a l'aplicació de demostració que controla el 

node B. Conté el controlador CAN MCP2515 que és controlat a través del PC. 

 

 Node A 

 

 Aquest node es pot utilitzar per dissenyar prototips amb els dispositius 

MCP250XX  gràcies a l'àrea específica de la qual disposa. 

 

 Node B 

 

 Aquest és el node esclau de l'aplicació de demostració. Conté el 

dispositiu MCP25050 amb entrades analògiques a través de potenciòmetres, 

sortides PWM que controlen un brunzidor piezoelèctric i una làmpada 

incandescent, i entrades digitals mitjançant polsadors. El dispositiu respon a les 

entrades i als missatges CAN que rep per tal de demostrar la seva funcionalitat. 

 

 

9.1.1. Perifèria hardware del MCP25050 

 

 A nivell de hardware, el MCP25050  té 14 pins. Alguns d'ells tenen 

funcions fixes específiques mentre que d'altres depenen de la configuració 

programada per l'usuari. Aquest fet es pot veure clarament en el seu pinout. 
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FIGURA 12. PINOUT DEL DISPOSITIU MCP25050 

  

 Els pins número 1 i 2 es poden configurar com a entrada analògica (en 

endavant, AN) o com a entrada/sortida digital (en endavant, GP). Els 3 i 4 poden 

ser AN, GP o sortides PWM. Els 5 i 6, AN o referències pel convertidor analògic 

digital. Els 7 i 14 són per a la alimentació. Els 12 i 13, per connectar amb un 

transductor CAN. Els 8 i 9, per fer-ho amb un oscil·lador. El 11 pot ser per muntar 

un reset extern o GP. Finalment, el 10 es pot configurar com a GP o una sortida 

de rellotge. 

 

 Perquè el dispositiu funcioni correctament necessita de dues coses 

bàsiques com són el senyal de rellotge i l'alimentació. Aquesta última pot ser de 

0 a 7 VDC, essent el pin 14 VDD el positiu i el 7 VSS el 0 o massa del circuit. Es 

decideix alimentar-lo amb la tensió típica de 5 VDC. Pel que fa al senyal de 

rellotge hi ha varies opcions. 

 

 Cristall de baix consum (Low-Power Crystal, LP) 

 Cristall/Oscil·lador (Crystall/Resonator, XT) 

 Oscil·lador d'alta velocitat (High-Speed Crystal Resonator,HS) 

 

 Cal dir que interessa que com més alta sigui la freqüència del senyal de 

rellotge, més ràpid operarà el dispositiu. Finalment, s'utilitza un oscil·lador HS de 

16 MHz i 4 pins. Això significa que s'ha d'alimentar a 5 VDC per obtenir el senyal 

que es connecta al pin 8 CLKIN. Doncs, el pin 9 OSC2 no es connecta, 

contràriament a la utilització d'un oscil·lador XTAL de 2 pins.  
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FIGURA 13. CONNEXIÓ D'UN OSCIL·LADOR XTAL AL DISPOSITIU MCP25050 

 

 Com s'ha pogut veure a les característiques, el dispositiu carrega 

automàticament la configuració programada per l'usuari a l'encesa. Això 

s'aconsegueix gràcies al reset POR (Power-on Reset). Si es configura el pin 11 

com a RST     , que es el cas, aquest s'ha de connectar amb un resistor a VDD de 1 

kΩ de resistència. 

 

 Respecte a les comunicacions CAN, es necessita un transductor CAN per 

connectar el MCP25050 al bus. El més apropiat és fer servir el MCP2551 del 

mateix fabricant Microchip. Les seves característiques són: 

 

 Suporta velocitats de transmissió de fins 1 Mbyte/s. 

 Implementa els requeriments del nivell Físic de l'estàndard ISO 11898. 

 Apropiat per sistemes de 12V i 24V. 

 Pendent controlada externament per a emissions RFI reduïdes. 

  Detecció de falta de GND (estat dominant permanent) a l'entrada TXD. 

 Power-on Reset i protecció a les caigudes de tensió. 

 Un node sense alimentació o una caiguda de tensió puntual no afectaran al 

bus CAN. 

 Baix consum d'intensitat en espera. 

 Protecció contra condicions de curtcircuit positives o negatives. 

 Protecció contra pics de tensió transitoris. 

 Protecció tèrmica d'apagat automàtic. 

 Es poden connectar fins a 112 nodes. 

 Alta immunitat al soroll degut a la implementació del bus diferencial. 

 

 
FIGURA 14. PINOUT DEL DISPOSITIU MCP2551 
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 Aquest integrat té només 8 pins. Respecte a l'alimentació, el 3 VDD es 

connecta a 5 VDC i el 2 VSS és el 0 o massa del circuit. Entre aquest i el 8 RS hi va 

un resistor de 10Ω de resistència. El pin 5 VREF no s'utilitza. La comunicació amb 

el MCP25050 es realitza connectant el 1 TXD amb el 13 TXCAN i el 4 RXD amb 

el 12 RXCAN. Finalment, cal dir que es col·loca un resistor terminal de línia (final 

del bus) entre els pins 7 CANH i el 6 CANL de 120Ω de resistència. 

 

 

9.1.2. Configuració hardware del MCP25050 

 

 El MCP25050 es configura mitjançant la programació de la majoria dels 

69 registres disponibles de 8 bits dels quals 16 són per emmagatzemar dades 

tipus memòria. Aquest dispositiu només pot ser programat una sola vegada. És 

One-Time Programmable (OTP) tot i que, com s'ha vist a les seves 

característiques, part d'aquests registres poden ser modificats a través de 

missatges CAN. 

 

 S'estructura de forma modular amb un unitat de control central. A la 

perifèria d'aquesta hi ha la memòria de l'usuari, la generació del rellotge, el 

protocol CAN, el mòdul d'entrades i sortides (GPIO), la configuració de les 

sortides PWM i del convertidor analògic digital (A/D). 

 

 
FIGURA 15. ESTRUCTURA INTERNA DEL DISPOSITIU MCP25050 

  

 Abans de programar, s'ha de determinar els paràmetres que s'han de 

configurar. Aquests poden ser fixos, és a dir, que l'usuari no ha de modificar un 

cop programats o ajustables per aquest durant el funcionament. També cal saber 
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que dins els fixos n'hi ha d'intocables i de personalitzables. És interessant 

conèixer aquesta subclassificació ja que, en cas de rèplica del node, s'han de 

personalitzar alguns paràmetres mentre que d'altres no s'han de canviar. A 

continuació es mostra la classificació tot indicant els registres associats. 

 

 Paràmetres fixos intocables 

 

o Configuració de la funció dels pins d'entrada i sortida (registres GPDDR  i 

part ADCON1).  

o Temps de bit i sincronisme CAN (registres CNF2, CNF3 i part CNF1). 

o Freqüència de commutació de les sortides PWM (T1CON, T2CON, PR1, 

PR2). 

 

 Paràmetres fixos personalitzables 

 

o Identificadors dels missatges (registres TXID0SIDH, TXID0SIDL, 

TXID1SIDH, TXID1SIDL, TXID2SIDH, TXID2SIDL, RXMSIDH, RXMSIDL, 

RXF0SIDH, RXF0SIDL, RXF1SIDH, RXF1SIDL). 

Veure el següent apartat per a més informació. 

o Velocitat de transmissió del bus CAN (part del registre CNF1).  

 

 Paràmetres ajustables 

 

o Transmissió periòdica dels registres que emmagatzemen els resultats de 

les conversions analògiques digitals (registre STCON) i/o  transmissió  

dels mateixos en cas de superar el nivell de tensió a l'entrada analògica 

programat (registres IONTEN, IONTPO, ADCMP1H, ADCMP1L). Per 

defecte es configura amb transmissió sota demanda. 

o Temps d'adquisició del convertidor analògic digital (part del registre 

OPTREG1). 

o Temps entre conversions del convertidor analògic digital (registre 

ADCON0). 

o Velocitat de conversió del convertidor analògic digital (part del registre 

ADCON1). 

o Duty cicle de la sortida PWM2 (registre PWM2DCH i part T2CON). 

 

 A continuació s'expliquen amb més detall tots els registres que s'han de 

configurar mòdul a mòdul juntament amb la solució adoptada. Per facilitar-ne la 

comprensió, s'utilitzen les pantalles del programador MCP250XX Programmer. 
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9.1.2.1. El protocol CAN 

 

 
FIGURA 16. PANTALLA DEL MCP250XX PROGRAMMER RESPECTE AL MÒDUL PROTOCOL CAN 

  

 Abans d'explicar la configuració programada cal entendre el funcionament 

del dispositiu respecte als missatges CAN. N'hi ha sis tipus que s'expliquen a 

continuació i s'ha de definir un identificador per a cadascun d'ells. Cal saber que 

si es volgués col·locar en el mateix bus varis nodes amb diferents tasques amb 

aquest dispositiu s'hauria de tenir en compte no repetir identificadors. El protocol 

CAN 2.0B permet 229 = 536 milions d'identificadors diferents.  En aquest control 

amb un únic node és suficient utilitzar el protocol CAN2.0A amb 211 = 2048 
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possibilitats. Aquesta característica permet escollir els identificadors que es 

desitgin sense criteri ja que no hi poden haver duplicitats ni col·lisions, amb la 

qual cosa la prioritat no és rellevant. 

 

 Hi ha dos tipus de missatges de recepció l'identificador dels quals es 

defineix a través d'una màscara i dos filtres. Tots els identificadors dels 

missatges que entren en el dispositiu passen per una màscara. Aquesta indica 

quins bits han de ser comparats amb els dos filtres existents. Depenent de la 

coincidència amb cap, amb l'un o amb l'altre, el missatge serà ignorat o 

classificat en:   

 

 Missatge de petició d'informació: És aquell que ha de ser respòs amb la 

informació que sol·licita. L'identificador assignat és XXXXXX11MMM en binari 

on X és no importa i M indica les dades que es volen. En aquest cas, únic 

node, molts identificadors són acceptats. Des del 00000011MMM fins el 

11111111MMM. Si hi haguessin més nodes, aquest s'hauria d'acotar essent 

únic per a cadascun. 

 Missatge d'entrada: És aquell que és rebut i implica la modificació d'un 

registre intern. L'identificador assignat és XXXXXX0XMMM en binari on X és 

no importa i M especifica la seva funció. Respecte a l'identificador, s'ha de 

tenir en compte la mateixa indicació donada a l'explicació de l'anterior 

missatge. 

 

 A l'apartat 9.1.2.6, Accés als registres via CAN, es pot veure la missió 

dels missatges anteriors segons els bits de menys pes del seu identificador 

(MMM). 

 Respecte als missatges d'enviament, n'hi ha quatre tipus. L'identificador 

d'un d'ells ve marcat per l'identificador assignat al missatge de petició 

d'informació. 

 

 Missatge de sortida: S'envia en resposta a un missatge de petició 

d'informació. El seu identificador és XXXXXX10MMM en binari on X i M 

coincideixen amb aquests bits del missatge a respondre. Només canvia el 1 

per un 0 del quart bit de menys pes.  

 

 Pel que fa als altres, en aquest cas, node únic, s'han assignat els 

identificadors sense criteri. En el cas d'existir més d'un node s'hauria de tenir en 

compte que fossin diferents per després saber quins missatges provenen de 

cada node. També cal dir que com més baix sigui el valor de l'identificador, més 

prioritat tindrà el missatge. Aquests són:   
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 Missatge On Bus: S'envia després de completar la inicialització, o 

periòdicament amb informació de les entrades/sortides si així es configura. 

L'identificador assignat és 280h en hexadecimal. 

 Missatge d'esdeveniment: Si s'activa durant la configuració, es enviat 

automàticament si es detecta un flanc en una entrada digital, si la tensió en 

una entrada analògica supera un cert valor, etc. L'identificador assignat és 

290h en hexadecimal. 

 Missatge d'entesa de comandament: S'envia automàticament després de 

rebre i processar un missatge d'entrada. L'identificador assignat és 7FFh en 

hexadecimal. 

 A efectes de programació, a la part superior de la figura 16 s'observen els 

registres associats als identificadors del missatges. Pel que fa a la transmissió, 

col·locant els identificadors assignats a les caselles de la dreta, es modifiquen 

els registres corresponents. Així doncs, l'identificador del missatge On Bus TXID0 

es defineix amb els registres TXID0SIDH per als vuit bits més significatius i 

TXID0SIDL per als tres bits restants menys significatius. El mateix passa amb el 

missatge d'entesa de comandament TXID1 i el missatge d'esdeveniment TXID2. 

Els registres TXIDnEID8 i TXIDnEID0 s'utilitzarien a més a més amb el protocol 

CAN 2.0B, amb identificadors de 29 bits. Pel que fa a la recepció, l'identificador 

dels missatges rebuts passa per una màscara RXM que es defineix amb els 

registres RXMSIDH per als vuit bits més significatius i RXMSIDL per als tres bits 

restants menys significatius. Els bits a nivell alt indiquen quins bits de 

l'identificador seran comparats amb els filtres que classifiquen el missatge en 

petició d'informació (RXF0) o d'entrada (RXF1) en cas de coincidència. En el cas 

contrari, serà ignorat. De la mateixa manera, aquests filtres es defineixen amb 

els registres RXnSIDH i RXnSIDH. Els RXnEID8 i RXnEID0 s'utilitzarien a més a 

més amb el protocol CAN 2.0B. 

  

Amb la configuració del registre que s’observa a continuació de l'apartat 

dels identificadors, es decideix bona part del funcionament específic del 

dispositiu. 

 

 OPTREG2 

 

1 0 1 0 1 0 0 1 

CAEN ERREN TXONEN SLPEN MTYPE PDEFEN PUSLP PUNRM 

bit 7       bit  0 
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o CAEN: Bit d'habilitació del missatge d'entesa de comandament amb un 1 

lògic. Amb un 0 el dispositiu enviarà un missatge amb l'identificador 

TXID1 en cas de desbordament del buffer de recepció. 

o ERREN: En cas de recuperació de l'estat d'error, fora del bus, tornarà a 

entrar amb el mode listen-only (1 lògic) o amb el mode normal (0 lògic). 

o TXONEN: Bit d'habilitació de la transmissió de la trama d'error amb un 1 

lògic. Amb un 0 es deshabilita aquesta acció. 

o SLPEN: El dispositiu entrarà en el mode sleep (baix consum) si el bus 

està lliure durant 1408 vegades el temps de bit amb un 1 lògic. Amb un 0 

es deshabilita aquest mode.  

o MTYPE: Amb un 0 lògic s'indica que els missatges de petició d'informació 

utilitzaran el bit RTR. Amb un 1, el bit RTR d'aquests missatges ha de ser 

0. 

o PDEFEN: Fa que les sortides PWM tornin als valors inicials programats 

quan es perden les comunicacions CAN amb un 1 lògic. Amb un 0 es 

deshabilita aquesta opció. 

o PUSLP: Permet al dispositiu entrar en el mode sleep quan està en el 

mode listen-only durant la fase d'inicialització amb un 1 lògic. Amb un 0 

es deshabilita aquesta opció. 

o PUNRM: Amb un 1 lògic entre en el mode normal després de la fase 

d'inicialització. Amb un 0 entra en el mode listen-only. En aquest, el 

dispositiu espera la recepció sense error d'un missatge per tal de passar 

al mode normal i estar totalment funcional (ara ja pot transmetre).  

 

 A continuació hi ha la part de configuració del temps de bit. Es decideix 

que la velocitat de transmissió de dades a través del bus serà de 125 kHz 

freqüència, 8 µs de període. Aquest valor s'ha de definir igual en tots els nodes 

que formen part de la mateixa xarxa. Amb aquest programador, la velocitat de 

transmissió es defineix amb el nombre de TQ que s'obté de la fórmula  TQ = 2 x 

TOSC x (BRP +1). Seguint l'especificació CAN 2.0 explicada en apartats anteriors, 

el nombre màxim de TQ en el temps de bit és 25 i el mínim, 5. 

 

8 μs

25
= 2 ×

1

16 MHz
×  BRP + 1 , BRP = 11,8 → 11  

 

8 μs

5
= 2 ×

1

16 MHz
×  BRP + 1 , BRP = 1,5 → 2 

 

 Amb els límits del BRP de 11 de màxim i 2 de mínim, es decideix el valor 

de 3. Això dóna 16 TQ per repartir entre els segments que formen el temps de bit. 

El de sincronisme és fix a 1 TQ. Es reparteixen 3 TQ al de propagació i els 12 TQ 
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restants es divideixen en 2, 6 TQ al de fase 1 i 6 TQ al de fase 2 ja que ha de ser 

igual al primer. 

 

 A banda d'això, es defineixen el SJW a 1 TQ, el BTLMODE a 1 lògic i el 

SAM juntament amb el WAKFIL a 0 lògic. Aquests termes s'expliquen tot 

mostrant el resultat dels registres implicats. 

  

 CNF1 

 

0 0 0 0 0 0 1 0 

SJW1 SJW0 BRP5 BRP4 BRP3 BRP2 BRP1 BRP0 

bit 7       bit  0 

 

o SJW1..SJW0: Amplada del salt de sincronització. El seu valor binari 

passat a decimal més 1 dóna el nombre de TQ. Aquest és 00 en 

binari, 0 en decimal. 

o BRP5..BRP0:  Baud Rate Prescaler. El seu valor binari passat a 

decimal s'utilitza per a calcular el TQ. Aquest és 000010 en binari, 3 en 

decimal. 

 

 CNF2 

 

1 0 1 0 1 0 1 0 

BTLMODE SAM PHSEG12 PHSEG11 PHSEG10 PRSEG2 PRSEG1 PRSEG0 

bit 7       bit  0 

 

o BTLMODE: Limitació de la longitud del segment de fase 2. Un 1 lògic 

significa que la longitud ve determinada pel valor en binari escrit en el 

registre CNF3. Un 0 lògic significa que aquesta és el màxim entre la 

longitud del segment de fase 1 i el temps de processat de la informació (2 

TQ). Es programa amb un 1 lògic tot i que, en aquest cas, és indiferent. 

o SAM: Amb un 1 lògic la línia del bus es mostreja 3 vegades a l'instant de 

mostreig. Amb un 0 lògic, que es el normal, es realitza un únic mostreig 

entre el segment de fase 1 i el de fase 2. 

o PHSEG12..PHSEG0: Segment de fase 1. El seu valor binari passat a 

decimal més 1 dóna el nombre de TQ. Aquest és 101 en binari, 5 en 

decimal. 

o PRSEG2..PRSEG0: Segment de propagació. El seu valor binari passat a 

decimal més 1 dóna el nombre de TQ. Aquest és 010 en binari, 2 en 

decimal. 
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 CNF3 

 

 0    1 0 1 

 WAKFIL    PHSEG22 PHSEG21 PHSEG20 

bit 7       bit  0 

 

o WAKFIL: Habilitació del filtre de Wake-up amb un 1 lògic. En aquest cas, 

amb un o lògic està deshabilitat. 

o PHSEG22..PHSEG20: Segment de fase 2. El seu valor binari passat a 

decimal més 1 dóna el nombre de TQ. Aquest és 101 en binari, 5 en 

decimal. 

 

 

9.1.2.2. Memòria de l'usuari 

 

 
FIGURA 17. PANTALLA  DEL MCP250XX PROGRAMMER RESPECTE AL MÒDUL MEMÒRIA DE L'USUARI 

  

 La memòria disponible per l'usuari s'utilitza per a que pugui 

emmagatzemar informació. Aquesta està mapejada de la següent manera en 16 

registres de 8 bits cadascun. El que s'escrigui durant la programació és el que hi 

haurà posteriorment a cada vegada que s'inicialitzi el dispositiu. Aquests 
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registres es poden llegir/escriure a través de missatges CAN. No obstant, es 

perdran les modificacions si es produeix un reset manual o pèrdua de 

l'alimentació.  

 

 

9.1.2.3. Mòdul d'entrades i sortides 

 

 
FIGURA 18. PANTALLA DEL MCP250XX PROGAMMER RESPECTE AL MÒDUL D'ENTRADES I SORTIDES 

  

 Com s'ha vist a les característiques del dispositiu i en el seu pinout, hi ha 

8 pins que s'han de configurar com a entrada o sortida i digital o analògica 

segons les possibilitats de cadascun d'ells. A la il·lustració que es mostra a 

continuació es pot apreciar aquest fet.  

 

 Amb les fletxes s'indica entrada si apunten capa a dins i sortida si ho fan  

cap a fora. Al costat d'aquestes, es selecciona si és digital (GP), analògica (AN), 

de modulació d'amplada de pols (PWM) o RST     . Es decideix configurar 2 entrades 

analògiques, 2 sortides PWM i la resta sortides digitals a excepció del RST      

explicat en anterioritat. També hi ha l'opció de col·locar resistències pull-up o 

latch a les sortides i la detecció de flanc per a les entrades. Això afecta i es 

detalla en el següents registres.  
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 GPDDR 

 0 0 0 0 0 1 1 

 DDR6 DDR5 DDR4 DDR3 DDR2 DDR1 DDR0 

bit 7       bit  0 

 

o DDR6..DDR0: Amb un 1 lògic es defineix el pin corresponent com a 

entrada. Amb un 0, com a sortida. 

 

 GPLAT 

 0 0 0 0 0 0 0 

 GP6 GP5 GP4 GP3 GP2 GP1 GP0 

bit 7       bit  0 

 

o GP6..GP0: Amb un 1 lògic es selecciona la col·locació d'un latch al pin 

corresponent. Amb un 0 es desactiva aquesta opció. 

 

 IONTEN  

0 0 0 0 0 0 0 0 

GP7TXC GP6TXC GP5TXC GP4TXC GP3TXC GP2TXC GP1TXC GP0TXC 

bit 7       bit  0 

 

o GP7TXC..GP0TXC: Habilita la transmissió automàtica de missatge si 

canvia l'estat lògic en cas d'una entrada digital o sobrepassa un definit 

valor de tensió en cas d'una entrada analògica amb un 1 lògic. Aquesta 

opció no interessa en aquest disseny amb la qual cosa es desactiva amb 

un 0.   

 

 IONTPO  

0 1 0 1 1 1 1 1 

GP7POL GP6POL GP5POL GP4POL GP3POL GP2POL GP1POL GP0POL 

bit 7       bit  0 

 

o GP7POL..GP0POL: Indica si l'anterior transmissió ha de ser per detecció 

de transició d'estat baix a alt o al sobrepassar un cert nivell de tensió amb 

un 1 lògic, o viceversa amb un 0. Al estar deshabilitada, el valor d'aquest 

registre és indiferent.  
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 OPTREG1  

1 1 1 1 0 0 0 0 

GPPU CLKEN CLKPS1 CLKPS0  CMREQ AQT1 AQT0 

bit 7       bit  0 

 

o GPUU: Habilita les resistències pull-up amb un 0 lògic. Amb un 1 queden 

deshabilitades. 

o CLKEN: Amb un 0 lògic s'habilita la sortida del rellotge. Amb un 1 es 

deshabilita. 

o CLKPS1..CLKPS0: Aquests bits defineixen la magnitud del divisor de 

freqüència del rellotge intern per a la seva sortida. No es fa servir ja que 

la opció està desactivada. 

o CMREQ: Aquest bit ha de ser configurat per defecte amb un 0 lògic per 

evitar que el dispositiu entri en el mode listen-only a la recepció del primer 

missatge. Modificant aquest bit mitjançant missatges a través del CAN 

bus es pot canviar  al mode listen-only amb un 1 lògic o al normal amb un 

0.  

o AQT1..AQT0: Aquest registre s'utilitza per programar el temps 

d'adquisició del convertidor analògic digital. 

00 = 1 x (64 x TOSC) 

01 = 2 x (64 x TOSC) 

10 = 4 x (64 x TOSC) 

11  8 x (64 x TOSC) 
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9.1.2.4. El convertidor analògic digital 

 

 
FIGURA 19. PANTALLA DEL MCP250XX PROGAMMER RESPECTE AL CONVERTIDOR ANALÒGIC DIGITAL 

 

 En aquest disseny, es treballa amb la conversió sota demanda. Això fa 

que no es necessitin els registres ADCMPnH i ADCMPnL, que defineixen nivells 

de tensió per realitzar comparacions i transmissions automàtiques en 

conseqüència. En aquest convertidor d’aproximacions successives s’ha de 

definir el temps d’adquisició i la freqüència de conversió. S’escull el mínim en 

ambdós casos, 4 µs i 8 MHz respectivament. Això farà que el valor de la 

conversió s’enviï dins un missatge CAN el més ràpid possible ja que aquesta just 

s’inicia després de rebre el corresponent missatge de petició d’informació. Abans 

d’enviar el missatge de resposta es realitzaran tantes conversions, una darrera 

l’altra, com pins configurats com AD. El valor resultant es guarda en els registres 

ANnH (8 bits més significatius) i AN10L, AN32L (2 bits menys significatius). La 

suma d'ambdós dóna la resolució de 10 bits.  

 

 ANnH 

        

ANnR9 ANnR8 ANnR7 ANnR6 ANnR5 ANnR4 ANnR3 ANnR2 

bit 7       bit  0 
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 AN10L 

        

AN1R1 AN1R0   AN0R1 AN0R0   

bit 7       bit  0 

 

 AN32L 

        

AN3R1 AN3R0   AN2R1 AN2R0   

bit 7       bit  0 

 

 El convertidor analògic digital, tal com s'ha configurat, utilitza com a 

referències l'alimentació del dispositiu, és a dir, 5 VDC i 0 VDC. A continuació 

s'adjunta una taula que permet veure l'equivalència de la tensió analògica de 

l'entrada AN1 a valor digital en decimal amb 8 bits de resolució. També, s'indica 

la tensió a l'entrada del node. L'explicació d'aquesta es troba en el futur apartat 

9.2 Adaptació de tensions. 

 

Entrada del node (VDC) Pin AN1 (VDC) Valor digital 

-10 0 0 

-9,92 0,019 1 

-9,84 0,039 2 

... ... ... 

-0,12 2,47 126 

-0,04 2,49 127 

0,04 2,51 128 

... ... ... 

9,84 4,96 253 

9,92 4,98 254 

10 5 255 

   

 En cas que es treballi amb enviament de missatges de forma periòdica, 

també s’ha de decidir cada quan s’ha d’iniciar la conversió. Dit d’altra manera, el 

temps entre conversions. A més a més s'hauria de programar el següent registre. 
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FIGURA 20. PANTALLA DEL MCP250XX PROGAMMER RESPECTE A LA CONFIGURACIÓ DE LA 

TRANSMISSIÓ PERIÒDICA 

 

 STCON 

 

0 1 1 1 1 1 1 1 

STEN STMS STBF1 STBF0 STM3 STM2 STM1 STM0 

bit 7       bit  0 

 

o STEN: Amb un 1 lògic s'habilita la transmissió programada i amb un 0 es 

deshabilita, que és el cas. 

o STMS: Amb un 1 lògic es defineix que el missatge transmès portarà la 

informació dels resultats de les conversions. Amb un 0, el missatge estarà 

buit. 

o STB1..STB0: Aquests bits defineixen la base de la periodicitat de la 

transmissió de la següent manera. 

00 = 4096 x TOSC 

01 = 16 x 4096 x TOSC 

10 = 256 x 4096 x TOSC 

11 = 4096 x 4096 x TOSC 

o STM3..STM0: El valor d'aquests bits en decimal més 1 acaben de definir 

el que serà la periodicitat final com a factor multiplicador en els resultats 

anteriors.  

 

 Els registres ADCON0, ADCON1 i el OPTREG1 explicat anteriorment són 

els encarregats de guardar la configuració del convertidor. 
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 ADCON0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

ADON T0PS2 T0PS1 T0PS0     

bit 7       bit  0 

 

o ADON: Amb un 1 lògic s’habilita el convertidor. Amb un 0 no està 

operatiu. 

o T0PS2..T0PS0: Aquests bits defineixen el temps entre conversions 

multiplicant el significat d’aquests per TOSC i 1024: 

000 = 1 

001 = 8 

010 = 32 

011 = 128 

100 = 512 

101 = 1024 

110 = 2048 

111 = 4096 

 

 ADCON1 

0 0 0 0 1 1 0 0 

ADCS1 ADCS0 VCFG1 VCFG0 PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFG0 

bit 7       bit  0 

 

o ADCS1..ADCS0: Aquests bits defineixen la velocitat de conversió de la 

següent manera. 

00 = FOSC/2 

01 = FOSC/8 

10 = FOSC/32 

11 = Reservat 

o VCFG1..VCFG0: Amb una combinació de dos bits es defineix si les 

referències superiors (+) i inferiors (-) són externes o internes. 

00 = VREF+  VDD / VREF-  VSS 

01 = VREF+  VREF+ extern / VREF-  VSS 

10 = VREF+  VDD / VREF-  VREF- extern 

11 = VREF+  VREF+ extern / VREF-  VREF- extern 

o PCFG3..PCFG0: Amb un 1 lògic es configura el pin corresponent com 

una entrada/sortida digital i amb un 0, com una entrada analògica. 
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9.1.2.5. Les sortides PWM 

 

 
FIGURA 21. PANTALLA DEL MCP250XX PROGAMMER RESPECTE AL MÒDUL SORTIDA PWM1 
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FIGURA 22. PANTALLA DEL MCP250XX PROGAMMER RESPECTE AL MÒDUL SORTIDA PWM2 

 

 Pel que fa a les sortides PWM, s'han de definir només dos paràmetres, la 

freqüència i el duty cicle inicial. Es decideix programar una freqüència de 1 kHz. 

Aquest valor és suficient per a que, un cop filtrat el senyal PWM, la tensió 

resultant depengui exclusivament del duty cicle. Respecte a aquest últim, es 

decideix que inicialment sigui del 50% que, després de l'etapa d'adaptació de 

tensió, equival a 0 V a la sortida del node, és a dir, motor aturat. Tot això 

s'explica amb més detall en el següent apartat. La programació implica la 

configuració de tres registres per sortida explicats a continuació. 

 

 TnCON 

1 0 1 0 0 0 0 0 

TMRnCON  TnCKPS1 TnCKPS0   DCnB1 DCnB0 

bit 7       bit  0 

 

o TMRnCON: Amb un 1 lògic s'habilita la divisió de la freqüència del 

rellotge intern i obtenir la freqüència base de la sortida PWM. Amb un 0 

es desactiva. 

o TnCKPS1.. TnCKPS0: Aquests bits defineixen el valor del divisor de la 

següent manera. 
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00 = 1 

01 = 4 

1X = 16 

o DCnB1..DCnB0: Aquests bits són els bits menys significatius del valor del 

duty cicle. 

 

 PRn 

1 1 1 1 1 1 1 1 

PRnB7 PRnB6 PRnB5 PRnB4 PRnB3 PRnB2 PRnB1 PRnB0 

bit 7       bit  0 

 

o PRnB7..PRnB0: El valor d'aquests bits en decimal s'utilitza a la fórmula 

que calcula el període la sortida PWM. 

o Període PWM = (PRn+1) x 4 / TnCKPS 

 

 PWMnDCH 

1 1 1 1 1 1 1 1 

DCnB9 DCnB8 DCnB7 DCnB6 DCnB5 DCnB4 DCnB3 DCnB2 

bit 7       bit  0 

 

o DCnB9..DCnB2: : Aquests bits són els 8 bits més significatius del valor 

del duty cicle. Juntament amb els 2 que es troben en el registre TnCON 

s'obtenen els 10 bits de resolució. 

 

 

9.1.2.6 Accés al registres via CAN 

 

 La majoria dels registres vistos anteriorment es poden llegir/modificar a 

través de missatges CAN. La lectura només es pot realitzar per blocs de 

registres, ja definits pel fabricant, en funció de l'identificador del missatge de 

petició d'informació que rebi el dispositiu. Un cop rebut aquest, un bloc de 

registres s'envia automàticament a través d'un missatge de sortida. Pel que fa a 

l'escriptura, els registres es poden modificar per blocs segons l'identificador del 

missatge d'entrada que rep el dispositiu. També hi ha l'opció de modificar un únic 

registre. Tot això es pot veure a la següent taula. 
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Per exemple, si el que es vol es llegir les tensions analògiques 

convertides a digitals, s'ha d'enviar des d'un altre node un missatge amb 

l'identificador 00000011000 i el camp de dades en blanc. (Cal dir que, com s'ha 

vist a l'explicació de la missatgeria, hi ha una part de l'identificador no importa (X) 

amb la qual cosa també podria ser 11111111000.) En resposta, el node rebrà un 

missatge amb l'identificador 00000010000 i en el camp de dades la informació 

requerida. 

 

Si el que es vol és únicament la modificació d'un únic registre, s'envia el 

missatge d'entrada amb la funció escriure registre. Com a dades s'han d'escriure 

tres bytes: l'adreça, la màscara i el valor. Cal comentar que els 1 lògics de la 

màscara indiquen els bits que seran modificats en el registre corresponent. El 

dispositiu MCP25050 realitza un offset de 1Ch en hexadecimal al seu mapejat de 

memòria un cop es connecta al bus. Per tant, les adreces dels registres que 

poden ser modificats via CAN (excepte els de color vermell) són les que es 

poden observar a la taula següent. 

 

Adreça Registre Adreça Registre Adreça Registre 

1Ch IOINTEN 2Eh Reservat 40h TXID1SIDH 

1Dh IOINTPO 2Fh Reservat 41h TXID1SIDL 

1Eh GPLAT 30h RXMSIDH 42h TXID1EID8 

1Fh GPDDR 31h RXMSIDL 43h TXID1EID0 

20h OPTREG1 32h RXMEID8 44h TXID2SIDH 

21h T1CON 33h RXMEID0 45h TXID2SIDL 

22h T2CON 34h RXF0SIDH 46h TXID2EID8 

23h PR1 35h RXF0SIDL 47h TXID2EID0 

24h PR2 36h RXF0EID8 48h ADCMP3H 

25h PWM1DCH 37h RXF0EDI0 49h ADCMP3L 

26h PWM2DCH 38h RXF1SIDH 4Ah ADCMP2H 

27h CNF1 39h RXF1SIDL 4Bh ADCMP2L 

28h CNF2 3Ah RXF1EID8 4Ch ADCMP1H 

29h CNF3 3Bh RXF1EDI0 4Dh ADCMP1L 

2Ah ADCON0 3Ch TXID0SIDH 4Eh ADCMP0H 

2Bh ADCON1 3Dh TXID0SIDL 4Fh ADCMP0L 

2Ch STCON 3Eh TXID0EID8   

2Dh OPTREG2 3Fh TXID0EID0   

 

 Per exemple, si es vol modificar el el duty cicle de la sortida PWM1, s'ha 

d'enviar des d'un altre node el missatge amb identificador 00000000000. (Cal dir 

que, com s'ha vist a l'explicació de la missatgeria, hi ha una part de l'identificador 
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no importa (X) amb la qual cosa també podria ser 11111101000.). En el camp de 

dades, l'adreça 26h, la màscara FFh i el valor, per exemple, 03h (26FF03h). 

 

 

9.2. Adaptació de tensions 

 

 Els límits de les tensions que ha de digitalitzar/proporcionar el node són 

10 VDC i -10VDC, que venen marcats per les tensions màximes admissibles del 

motor a controlar. El dispositiu MCP25050 explicat anteriorment s'alimenta a 5 

VDC amb la qual cosa les tensions en les sortides i entrades d'aquest només 

poden ser positives i com a màxim 5 VDC. Això fa que sigui necessari el disseny 

d'un sistema que converteixi 5VDC a 10 VDC i 0 VDC a -10VDC a la sortida del 

dispositiu i viceversa a l'entrada. A banda d'això també s'ha de transformar el 

senyal PWM digital a analògic. Cal comentar que s'utilitza el programa Orcad 

Pspice 9.1 com a eina de disseny i simulació d'electrònica analògica. 

 

 

9.2.1. Filtratge del senyal PWM 

 

 Per obtenir una tensió de corrent continu, funció del duty cicle,  d'un 

senyal PWM s'ha d'utilitzar un filtre passa baixos per eliminar-ne la freqüència (1 

kHz). Es decideix utilitzar un filtre actiu de segon orde amb la configuració 

Sallen-Key. Per a la seva implementació es necessita un amplificador 

operacional, dos condensador i dos resistors tal i com es mostra en el següent 

esquema.  

 

 
FIGURA 23. FILTRE ACTIU DE SEGON ORDRE SALLEN-KEY DIBUIXAT AMB EL PROGRAMA PSPICE 
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 La freqüència de tall (fC) ha de ser el més petita possible ja que en 

aquesta el senyal s'atenua 3 dB i a partir d'aquí l'atenuació segueix un pendent 

de 2 x 20 dB per dècada on 2 és l'ordre del filtre. S'utilitzen dos resistors de 100 

kΩ i dos condensadors de 100nF. 

 

𝑓𝐶 =  
1

2 × 𝜋 × 𝑅1 × 𝑅2 × 𝐶1 × 𝐶2

  

 

𝑓𝐶 =  
1

2 × 𝜋 ×  100 × 103 Ω × 100 × 103 Ω × 100 × 10−9 𝐹 × 100 × 10−9 𝐹
 

 

𝑓𝐶 ≅ 16 𝐻𝑧 

 

 Amb aquesta fC, el senyal altern PWM s'atenua uns 80 dB que el fan 

despreciable. A continuació es mostra la gràfica del guany (AV)  en funció de la 

freqüència d'entrada. Amb la fórmula del guany s'obté: 

 

𝐴𝑉 = 20 × 𝑙𝑜𝑔  
𝑉𝑆𝑂𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴
𝑉𝐴𝐶𝑃𝑊𝑀

  

 

𝑉𝑆𝑂𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴 = 10
𝐴𝑉
20  × 5 𝑉 

 

𝑉𝑆𝑂𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴 = 10
−80 𝑑𝐵

20  × 5 𝑉 

 

𝑉𝑆𝑂𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴 = 0,5 𝑚𝑉 ≅ 0 𝑉 

          

 
FIGURA 24. SIMULACIÓ DE L'ATENUACIÓ DEL SENYAL PWM EN FUNCIÓ DE LA SEVA FREQÜÈNCIA AMB 

EL PROGRAMA PSPICE 

 

 

9.2.2. Convertidors de tensions 
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9.2.2.1. Convertidor per a la sortida del node 

 

 Per transformar un sistema de tensions 0 VDC / 5 VDC a -10 VDC / 10 VDC 

s'ha de restar 2,5 VDC al senyal d'entrada i posteriorment amplificar amb un factor 

4. Doncs, la fórmula a aplicar és la següent: 

 

𝑉𝑆𝑂𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴 =  𝑉𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 − 2,5 𝑉  × 4 

 

−10 𝑉 =  0 𝑉 − 2,5 𝑉  × 4 

 

10 𝑉 =  5 𝑉 − 2,5 𝑉  × 4 

 

0 𝑉 =  2,5 𝑉 − 2,5 𝑉  × 4 

 

 Per aconseguir-ho s'utilitza un amplificador operacional amb la 

configuració de restador inversor. 

 

 
FIGURA 25. AMPLIFICADOR OPERACIONAL RESTADOR INVERSOR 

 

𝑉𝑆𝑂𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴 =  𝑉𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴  ×  
 𝑅3 +  𝑅1  × 𝑅4

 𝑅4 +  𝑅2  ×  𝑅1
 −  𝑉2,5  ×   

𝑅3

𝑅1
  

 

  Comparant la fórmula anterior amb la de transformació desitjada s'obté la 

relació següent. 

 

 
 𝑅3 +  𝑅1  ×  𝑅4

 𝑅4 +  𝑅2  ×  𝑅1
 = 4 

 

 
𝑅3

𝑅1
 = 4 

 

  Idealment, s'utilitzaria un resistor de 100 kΩ com a R1 i, en 

conseqüència, de 400 kΩ com a R3. Aleshores, seguint la fórmula, R4 = 400 kΩ i 
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R2 = 100 kΩ. A continuació es mostra la simulació del comportament d'aquesta 

solució. 

 

 
FIGURA 26. AMPLIFICADOR OPERACIONAL RESTADOR INVERSOR DIBUIXAT AMB EL PROGRAMA 

PSPICE 

 

 
FIGURA 27. SIMULACIÓ DE LA TRANSFORMACIÓ DE 0 / 5 V A -10 / 10 V AMB EL PROGRAMA PSPICE 

  

 A la pràctica, però, la tolerància de les resistències, l'asimetria de les 

tensions d'alimentació de l'amplificador operacional i la tensió d'offset d'aquest a 

la sortida reclamen la utilització de potenciòmetres per poder realitzar un ajust fi 

del zero i del factor amplificador. Es decideix utilitzar un potenciòmetre de 50 kΩ 

en sèrie amb un resistor de 82 kΩ com a R1 i un potenciòmetre de 50 kΩ en sèrie 

amb un resistor de 100 kΩ com a R2. També, el valor de resistència de R3 i R4  

no pot ser 400 kΩ sinó el valor nominal més proper, 390 kΩ. 

 

 Pel que fa a la tensió de 2,5 VDC (V2,5), per obtenir-la s'utilitza el diode 

Zener LM336 de 3 pins. El pin - va connectat a la massa del circuit i el ADJ a 5 

VDC mitjançant un resistor de 2,4 kΩ en sèrie amb un de 100Ω. En conseqüència, 

al pin + hi ha 2,5 VDC. 
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FIGURA 28. PINOUT DEL DISPOSITIU LM336 

  

 

9.2.2.1. Convertidor per a l'entrada del node 

 

 El sistema explicat anteriorment serveix per a la sortida del node però no 

per a l'entrada. En aquesta, la tensió de 10 VDC ha de passar a  5 VDC  i la de -10 

VDC a 0 VDC. S'ha de dividir per 4 i sumar 2,5 VDC, just a l'inrevés. Doncs, la 

fórmula a aplicar és la següent: 

 

𝑉𝑆𝑂𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴 =  
𝑉𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴

4
 +  2,5 𝑉  

0 𝑉 =  
−10 𝑉

4
 +  2,5 𝑉 

 

5 𝑉 =  
10 𝑉

4
 +  2,5 𝑉 

 

2,5 𝑉 =  
0 𝑉

4
 +  2,5 𝑉 

 

 Per aconseguir-ho s'utilitzen dos amplificadors operacionals amb les 

configuracions de sumador inversor i inversor, connectant la sortida del primer 

amb la entrada del segon. 

 

 
FIGURA 29. AMPLIFICADOR OPERACIONAL INVERSOR 

 

𝑉𝑆𝑂𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴 =  − 𝑉𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴  ×  
𝑅𝐹1

𝑅𝐼𝑁
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FIGURA 30. AMPLIFICADOR OPERACIONAL SUMADOR INVERSOR 

 

𝑉𝑆𝑂𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴 =  −𝑅𝐹  ×   
𝑉2,5

𝑅2
 +  

𝑉𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴
𝑅1

  

 

 Comparant la fórmula anterior amb la de transformació desitjada s'obté la 

relació següent. 

 

𝑅𝐹
𝑅2

= 1 

 

𝑅𝐹
𝑅1

=  
1

4
 

 

 Idealment, s'utilitzaria un resistor de 100 kΩ com a RF i, en conseqüència, 

de 400 kΩ com a R1 i de 100 kΩ com a R2. Respecte a l'inversor, al no ser 

necessària una amplificació, s'escull RF1 = RIN = 100 kΩ. A continuació es mostra 

la simulació del comportament d'aquesta solució. 

 

 
FIGURA 31. AMPLIFICADORS OPERACIONALS SUMADOR INVERSOR I INVERSOR DIBUIXATS AMB EL 

PROGRAMA PSPICE 

 



 

     DISSENY D’UN SISTEMA DE CONTROL DESCENTRALITZAT 

BASAT EN CAN 
ETSEIAT - PFC 

 

53 

 

 
FIGURA 32. SIMULACIÓ DE LA TRANSFORMACIÓ DE -10 / 10 V A 0 / 5 V AMB EL PROGRAMA PSPICE 

 

 A la pràctica, per les mateixes raons explicades a la transformació per a 

la sortida del node, es decideix utilitzar un potenciòmetre de 50 kΩ en sèrie amb 

un resistor de 82 kΩ com a R2. També, el valor de resistència de R1 no pot ser 

400 kΩ sinó el valor nominal més proper, 390 kΩ. 

 

 

9.2.3. L'integrat LM324 

 

 Per convertir les tensions tant d'entrada com de sortida es fan servir un 

total de quatre amplificadors operacionals. Per reduir el cost i l'espai del node, 

s'utilitzen dos integrats LM324. A continuació es pot veure la seva configuració i 

el seu pinout.  

  

 
FIGURA 33. PINOUT DEL DISPOSITIU LM324 

 

Cal explicar que el dispositiu MCP25050 requereix que la tensió de les 

seves entrades analògiques estigui referenciada a GND per evitar fluctuacions 

en la lectura. Per aquest motiu, en el convertidor per a l’entrada del node 

s’observa que un dels operacionals es referencia a massa. Això fa que s’utilitzin 

tres operacionals d’un LM324 alimentat amb tensions simètriques i un 

operacional d’un segon LM324 alimentat amb una única tensió.     
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 Cal dir que, per les característiques d'aquest integrat, la sortida del node 

podrà subministrar una intensitat màxima aproximada de 30 mA.  

 

 

9.3. Fonts d'alimentació  

 

 Per al funcionament dels dispositius esmentats en apartats anteriors i 

utilitzats en la construcció del node és necessari que aquest disposi de fonts 

d'alimentació. El node en aquest aspecte és totalment independent ja que es 

connecta a la xarxa elèctrica a 230 VAC. Es requereixen 5 VDC per als integrats 

MCP25050, MCP2551, LM336 i l'oscil·lador. També, una alimentació simètrica de 

-12 VDC / 12 VDC per un integrat LM324 i 12 VDC per l’altre. Cal dir que s'escull 

aquest rang perquè la caiguda de tensió en els transistors que formen els 

amplificadors operacionals obliga a que la tensió d'alimentació de l'integrat (-12 

VDC / 12 VDC)  sigui superior a la tensió màxima que aquest hagi de proporcionar 

a través de les seves sortides (-10 VDC / 10 VDC). 

 

 

9.3.1. Font d'alimentació 5 VDC 

 

 Per convertir la tensió de la xarxa elèctrica de 230 VAC a 5 VDC, aquesta 

s'ha de transformar, rectificar, estabilitzar i regular. 

  

La tria del transformador es basa en el consum dels integrats principals 

del node: el MCP2550 consumeix 50 mA màxim i el MCP2551, 75 mA màxim. La 

suma d'ambdós fa despreciable la intensitat que pugui consumir tant l'oscil·lador 

com el LM336. Doncs, la potència mínima del transformador ha de ser 𝑃 = 5 𝑉 ×

  50 + 75  𝑚𝐴 = 0,625 𝑊. S'utilitza un transformador de 2,8 VA, tenint en compte 

que hi haurà a més a més un consum en la rectificació i regulació, que 

proporciona una tensió de 7,5 VAC. 

  

Per passar de tensió alterna a continua, dit d'altra manera, per rectificar, 

s'utilitzen 4 díodes 1N4004 en la configuració de pont complet. Aquests suporten 

una intensitat màxima de 1 A, molt superior a 125 mA. Tenint en compte la seva 

caiguda de tensió, VF = 1,1 V, la tensió resultant es calcula amb la fórmula 

següent. 

 

𝑉𝐼𝑁 = 𝑉 ×   2−  2 × 𝑉𝐹  
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𝑉𝐼𝑁 = 7,5 𝑉 ×   2 −  2 ×  1,1 𝑉 

 

𝑉𝐼𝑁 = 8,4 𝑉 

 

 La tensió rectificada presenta un rissat que s'ha de reduir mitjançant un 

condensador. Aquesta operació rep el nom d'estabilització. La dimensió mínima 

del condensador a utilitzar es calcula de la següent manera. 

 

𝐶 =   
5 × 𝐼

𝑉𝐼𝑁  × 𝑓
  

 

𝐶 =   
5 × 0,125𝐴

8,4 𝑉 × 50 𝐻𝑧
  

 

𝐶 = 1488 µ𝐹 

 

 S'utilitza un condensador de 1500 µF amb 16 V com a tensió màxima 

admissible. 

  

Per regular la tensió de 8,4 VDC a 5 VDC es fa servir el dispositiu 7805 de 3 

pins que suporta fins a 1 A d'intensitat. El seu consum màxim de potència en 

aquesta tasca és: 

 

𝑃 =   𝑉𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 −  𝑉𝑆𝑂𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴   × 𝐼 =   8,4 𝑉 − 5 𝑉  × 0,125 𝐴 = 0,425𝑊 

 

 
FIGURA 34. PINOUT DEL DISPOSITIU 7805 

  

 Per saber si és necessària la col·locació d'un dissipador en aquest 

regulador, cal determinar quina serà la temperatura de la seva unió 

semiconductora TJ. Aquesta no pot sobrepassar el límit de 125 ºC i depèn de la 

potència consumida pel dispositiu. Tenint en compte que la resistència tèrmica 

entre la unió i l'ambient RthJA és 65 ºC/W, els resultats que es troben a 

continuació indiquen que no s'ha d'utilitzar dissipador..  

 

𝑇𝐽 =  𝑅𝑡𝐽𝐴  × 𝑃 + 𝑇𝐴 
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𝑇𝐽 =  65 
º𝐶

𝑊
 × 0,425 𝑊 + 25º𝐶 

 

𝑇𝐽 =  53 º𝐶 < 125 º𝐶 

 

 Cal dir que per tal de protegir la font es col·loca un fusible a la seva 

sortida de 200 mA. També es pot veure si aquesta està funcionant mitjançant un 

diode led de color verd. Aquest es connecta a 5 VDC en sèrie amb un resistor de 

330 Ω  que limita la intensitat que passa per ell de la següent manera. 

 

𝑅 =  
𝑉𝐷𝐶 −  𝑉𝐿𝐸𝐷

𝐼
 

 

𝑅 =  
5 𝑉 −  1,6 𝑉

10 𝑚𝐴
 

 

𝑅 =  340 Ω ≅ 330 Ω 

 

 

9.3.2. Font d'alimentació -12 VDC / 12 VDC 

 

 Per convertir la tensió de la xarxa elèctrica de 230 VAC a -12 VDC / 12 VDC, 

aquesta s'ha de transformar, rectificar, estabilitzar i regular. 

  

La tria del transformador es basa en el consum l'integral LM324. Aquest 

consumeix 3 mA màxim i si la sortida del node (sortida d'un dels amplificadors 

operacionals) governa la càrrega màxima, el consum pot ascendir fins 33 mA. La 

suma de les intensitats que passen entre amplificadors operacionals és 

despreciable, del orde de µA. Doncs, la potència mínima del transformador ha de 

ser 𝑃 = 2 ×  5 𝑉 ×  33 𝑚𝐴 = 0,33 𝑊. S'utilitza un transformador de 2,8 VA, tenint 

en compte que hi haurà a més a més un consum en la rectificació i regulació, 

que proporciona dues tensions de 15 VAC. 

  

Per rectificar s'utilitzen 4 díodes 1N4004 en la configuració de pont 

complet. Aquests suporten una intensitat màxima de 1 A, molt superior a 33 mA. 

Tenint en compte la seva caiguda de tensió, VF = 1,1 V, les dues tensions 

resultants es calculen amb la fórmula següent. 

 

𝑉𝐼𝑁 = 𝑉 ×   2−  2 × 𝑉𝐹  

 

𝑉𝐼𝑁 = 15 𝑉 ×   2−  2 ×  1,1 𝑉 
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𝑉𝐼𝑁 = 19 𝑉 

 

 Les tensions rectificades presenten un rissat que s'ha d'estabilitzar. La 

dimensió mínima dels condensadors a utilitzar, un per cada tensió, es calcula de 

la següent manera. 

 

𝐶 =   
5 × 𝐼

𝑉𝐼𝑁  × 𝑓
  

 

𝐶 =   
5 × 0,033𝐴

19 𝑉 × 50 𝐻𝑧
  

 

𝐶 = 173 µ𝐹 

 

 S'utilitzen dos condensadors de 1000 µF amb 35 V com a tensió màxima 

admissible.  

  

Per regular les tensions de -19 VDC / 19 VDC a -12 VDC / 12 VDC es fan 

servir els dispositius 7912 i 7812 respectivament de 3 pins que suporten fins a 1 

A d'intensitat. El seu consum màxim de potència en aquesta tasca és: 

 

𝑃 =   𝑉𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 −  𝑉𝑆𝑂𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴   × 𝐼 =   19 𝑉 − 12 𝑉  × 0,033 𝐴 = 0,231𝑊 

 

 
FIGURA 35. PINOUT DEL DISPOSITIU 7912 

 

 
FIGURA 36. PINOUT DEL DISPOSITIU 7812 

 

 Per saber si és necessària la col·locació d'un dissipador en aquests 

reguladors, cal determinar quina serà la temperatura de la seva unió 

semiconductora TJ. Aquesta no pot sobrepassar el límit de 125 ºC i depèn de la 

potència consumida pel dispositiu. Tenint en compte que la resistència tèrmica 

entre la unió i l'ambient RthJA és 65 ºC/W, els resultats que es troben a 

continuació indiquen que no s'ha d'utilitzar dissipador.  
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𝑇𝐽 =  𝑅𝑡𝐽𝐴  × 𝑃 + 𝑇𝐴 

 

𝑇𝐽 =  65 
º𝐶

𝑊
 × 0,231 𝑊 + 25º𝐶 

 

𝑇𝐽 =  40 º𝐶 < 125 º𝐶 

 

 Com en el disseny de la font anterior, també es col·loca un fusible de 200 

mA a la sortida de cada tensió. Es por veure si els -12VDC i els 12 VDC estan 

operatius amb un led vermell i un de groc respectivament. La intensitat que 

circula per aquests és limitada amb un resistor de 1 kΩ que es connecta en sèrie 

amb cadascun d'ells. La determinació del valor de resistència es realitza de la 

següent manera. 

 

𝑅 =  
𝑉𝐷𝐶 −  𝑉𝐿𝐸𝐷

𝐼
 

 

𝑅 =  
12 𝑉 −  1,6 𝑉

10 𝑚𝐴
 

 

𝑅 =  1040 Ω ≅ 1 𝑘Ω 
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9.4. Implementació hardware 

 

 
FIGURA 37. IMPLEMENTACIÓ HARDWARE DEL NODE DE PERIFÈRIA DESCENTRALITZADA 

 

 Els components d'inserció del node de perifèria descentralitzada s'han 

soldat en una placa de circuit imprès bàsica amb pistes longitudinals per una 

cara i transversals per l'altra. Aquesta mesura 100 x 160 mm i, com es pot veure 

a la figura 37, s'ha dividit en tres parts: a la dreta, les fonts d'alimentació; en el 

centre, el nucli i les comunicacions CAN; i a l'esquerra, l'adaptació de tensions. 

Les connexions externes de tensió es realitzen mitjançant regletes: a la dreta hi 

ha l'alimentació de la xarxa elèctrica de 230 VAC i a l'esquerra, l'entrada i sortida 

del node. Pel que fa al bus CAN, s'utilitzen dos fils d'un connector DB9 per 

coincidir amb el tipus de connector del node PC que s'explica en el següent 

apartat. A continuació es mostra aquest fet. 

 

 
FIGURA 38. CONNEXIÓ CAN DB9 
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 Cal comentar que això és un prototip que està preparat per ser ampliat 

amb una entrada i una sortida més. El disseny definitiu hauria d'implementar-se 

en una placa de circuit imprès a mida, ja que ara el cablejat està per sota 

aèriament, i dins una caixa de protecció contra agents externs com ara pols, 

aigua, etc. Tot això també milloraria la protecció contra interferències 

electromagnètiques. 

 

 

10. El node PC 

 

 El node PC té la missió de rebre el valor de tensió proporcionat pel 

sensor del motor a través d'un missatge CAN. Aleshores, ha de processar 

aquesta informació comparant-la amb la tensió desitjada per l'usuari per tal de 

donar una resposta. Aquesta consisteix en un valor de tensió dins d'un missatge 

CAN, la qual s'aplica al control del motor a través del node de perifèria 

descentralitzada. Així doncs, és imprescindible que el PC disposi de 

comunicacions CAN. Una forma d'aconseguir-ho és mitjançant la tarja PCI-

1680U del fabricant Advantech. Les seves característiques més importants són: 

 

 Compatible amb el bus PCI 2.2. 

 Consta de dos nodes i, per tant, pot operar en dues xarxes diferents a la 

vegada. 

 Velocitat de transmissió de dades fins a 1 Mbps. 

 Implementa el protocol Basic CAN2.0B o CAN2.0A. 

 La freqüència del controlador CAN és 16 Mhz. 

 Protecció de 1000 VDC per aïllament òptic. 

 La seva adreça I/0 s'assigna automàticament a través de PCI PnP. 

 Consta de un led indicador de l'estat de transmissió/recepció a cada node. 

 Suporta una tensió PCI de 3,3 V o 5 V. 
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FIGURA 39. TARJA PCI-1680U 

 

 Pel que fa al software, les funcions que es poden utilitzar referents a 

aquesta tarja es troben dins la llibreria AdsCAN.dll, que és proporcionada pel 

fabricant. A continuació s'exposen amb una breu explicació de la seva utilitat. Cal 

dir que també facilita algunes aplicacions exemple programades en Microsoft 

Visual C++ i en Microsoft Visual Basic.  

 

Sintaxi en C Descripció 

CANCheckEvent() 
Comprova l'estat d'esdeveniment del 

mode kernel i neteja l'esdeveniment.  

CANEnableEvent() 
Habilita o deshabilita el mecanisme 

d'esdeveniment.  

CANEnableRXInt() Habilita la interrupció de recepció. 

CANGetBaudRate() 
Consulta la velocitat de transmissió de 

dades actual. 

CANGetErrorMessage() Consulta el codi d'error de CAN.  

CANGetEventName() 
Consulta el nom de l'esdeveniment 

del port especificat. 

CANGetProtocolType() Consulta del protocol CAN en ús. 

CANHwReset() Reseteja el hardware. 

CANInit() Inicialitza la tarja CAN 

CANInpb() 
Escriu un byte d'informació en una 

adreça especificada de la tarja CAN. 

CANOutpb() 
Llegeix un byte d'informació en una 

adreça especificada de la tarja CAN. 

CANPortClose() Tanca el port intern de comunicació. 

CANPortOpen() Obre un port intern de comunicació. 
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CANReadFile() 
Llegeix el missatge CAN rebut en el 

buffer d'entrada. 

CANReset() Reseteja el port intern de comunicació 

CANSetAcp() 
Especifica la màscara i el filtre pels 

missatges d'entrada. 

CANSetBaud() 
Especifica la velocitat de transmissió 

de dades. 

CANSetBufferPtr() 
Crea un punter en el buffer de 

recepció. 

CANSetCountPtr() 
Crea un comptador de missatges 

rebuts en el buffer de recepció. 

CANSetNormal()  La tarja CAN entra en mode normal 

CANSetOutCtrl() 
Especifica el registre de control de 

sortida 

CANSetProtocolType() Especifica el protocol CAN a utilitzar 

CANWaitForFIFOEvent() 
Espera que el buffer de recepció 

estigui mig ple 

CANWriteFile() Envia un missatge CAN 

 

 Cal dir que de totes aquestes funcions n'hi ha de principals i secundàries. 

Les primeres són les que s'han utilitzat per a dissenyar l'aplicació de control que 

es veurà a l'apartat 10.1.1 Estructura de l'aplicació. Aquestes són necessàries 

per un correcte funcionament.  

 

 A més a més, el fabricant també facilita la interfície de selecció del node, 

000 o 001, en forma de mòdul de Visual Basic. 
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FIGURA 40. INTERFÍCIE DE SELECCIÓ DEL NODE 

 

 

10.1. Disseny de l'aplicació de control 

 

 Per tal de controlar la velocitat del motor es necessita d'una aplicació que 

funcioni en el node PC. Per a la seva creació s'ha utilitzat el programa Microsoft 

Visual Basic. A continuació es pot veure la seva interfície gràfica. 

 

 
FIGURA 41. INTERFÍCIE GRÀFICA DE L'APLICACIÓ DE CONTROL 
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 Aquesta interfície consta de 4 parts ben diferenciades. 

 

 Zona de port 

S'utilitza per obrir/tancar el port intern de comunicació. 

 

 Zona de missatgeria 

 S'utilitza per enviar i rebre missatges CAN a voluntat de l'usuari per tal 

d’interactuar amb el node de perifèria descentralitzada. A l’apartat 8.1.2.6 està 

explicat com accedir als registres d’aquest node. Cal dir que a l'aplicació, en els 

camps ID i Dades, la informació s'ha de llegir/escriure en sistema hexadecimal. 

    

 Zona de control  

 S'utilitza per definir els paràmetres de control, indicar la velocitat desitjada 

i visualitzar la velocitat del motor en temps real en forma de tensió. A continuació 

es mostra l'esquema bàsic del control. 

  

 
FIGURA 42. ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 

 

 Com es pot observar, el sistema de control que s'utilitza és en llaç tancat 

on SP és la consigna definida per l'usuari, CV és la variable de control, resultant 

del tractament de l'error (SP - PV) amb el controlador PID, i PV és la variable del 

procés, la velocitat real mesurada a la que va el motor. 

  

Cal dir que el control és discret perquè les variables passen per un procés 

de conversió A/D o viceversa i s'envien a través del bus CAN dins d'un missatge. 

El temps de mostreig, és a dir, el període de repetició del cicle de control, és 

seleccionable per l'usuari.  

  

El cicle de control s'inicia amb l'obtenció de SP. Per aconseguir-ho, 

s'aplica la fórmula següent, essent V1 el valor seleccionat per l'usuari. Aleshores, 

0 V equival al valor 127,5, -10 V a 0 i 10 V a 255. Aquest valor s'arrodoneix 

perquè ha de ser enter de tal manera que 0 V equival a 127. 
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𝑆𝑃 =
 𝑉1 + 10 × 255

20
 

 

 Posteriorment, es procedeix amb l'enviament d'un missatge de petició 

d'informació amb l'identificador 18h i el camp de dades 0h. Aquest és rebut pel 

node de perifèria descentralitzada que realitza les conversions A/D i respon amb 

un missatge de sortida amb l'identificador 10h i en el camp de dades 8 registres. 

L'aplicació s'espera a la recepció i del missatge n'agafa només el registre AN1H 

ja que el senyal està connectat al pin AN1 del dispositiu MCP25050. El valor del 

registre en hexadecimal és convertit a decimal obtenint PV de 0 a 255. Aquí cal 

dir que es decideix utilitzar una resolució de 8 bits de tal manera que la resolució 

en volts és 78 mV. 

 

𝑅 =  
10 𝑉 − (−10𝑉)

255 − 0
= 78,4 𝑚𝑉 

 

 Amb SP i PV s'obté l'error E. Aquest és processat amb el controlador PID 

on Ap és l'acció proporcional, Ad, l'acció derivativa i Ai, l'acció integral. A 

continuació es pot observar el procés de discretització d'aquest. Les variables 

kp, kd i ki són definides per l'usuari amb els valors de 0 i 10 com a límits.  

   

𝐸 𝑡 = 𝑆𝑃 𝑡 −  𝑃𝑉(𝑡)  

 

𝐶𝑉 𝑡 =  𝐾𝑝 ×  𝐸 𝑡 +   𝑇𝑑 ×  
𝑑𝐸 𝑡 

𝑑𝑡
+  

1

𝑇𝑖
 ×   𝐸 𝑡 𝑑𝑡

𝑡

0

  

 

𝐶𝑉 𝑡 =  𝐴𝑝 𝑡 + 𝐴𝑑 𝑡 + 𝐴𝑖(𝑡) 

 

𝐴𝑝 𝑡 = 𝑘𝑝 × 𝐸(𝑡) 

 

𝐴𝑝 𝑘 =  𝑘𝑝 × 𝐸(𝑘) 

 

𝐴𝑑 𝑡 =  
𝐾𝑝

𝑇𝑑
 ×  

𝑑𝐸 𝑡 

𝑑𝑡
  

 

𝐴𝑑 𝑡 =  𝐾𝑑 ×  
𝑑𝐸 𝑡 

𝑑𝑡
 

 

𝐴𝑑 𝑘 = 𝐾𝑑 × 
 𝐸 𝑘  − 𝐸(𝑘 − 1) 

𝑇𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑖𝑔
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𝐴𝑖 𝑡 =  
𝑘𝑝

𝑇𝑖
 ×   𝐸 𝑡 𝑑𝑡

𝑡

0

  

𝐴𝑖 𝑡 =  𝐾𝑖 ×   𝐸 𝑡 𝑑𝑡

𝑡

0

 

 

𝐴𝑖 𝑘 =  𝐾𝑖 ×  𝐸 𝑘 × 𝑇𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑖𝑔   + 𝐴𝑖(𝑘 − 1) 

 

𝐶𝑉 𝑘 =  𝐴𝑝 𝑘 + 𝐴𝑑 𝑘 + 𝐴𝑖(𝑘) 

 

𝐸 𝑘 = 𝑆𝑃 𝑘 −  𝑃𝑉(𝑘)  

 

 Finalment, s'envia un missatge d'entrada amb l'identificador 0h i en el 

camp de dades 26FFMMh on MM és el valor de CV en hexadecimal. Amb aquest 

es modifica el valor del registre PWM2DCH que es troba a l'adreça 26h i és el 

valor del duty cicle del senyal PWM del pin PWM2 del dispositiu MCP25050.  

 

 Monitor del bus 

 

 Mostra en pantalla i guarda tots els missatges CAN d'entrada i sortida. 

 

 

10.1.1. Estructura de l'aplicació 

 

 L'aplicació s'estructura en quatre rutines que són: inicialització de la tarja, 

recepció de missatge, enviament de missatge i tancament de port. A continuació 

es mostra el seu diagrama de flux. 
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FIGURA 43. DIAGRAMA DE FLUX DE L'APLICACIÓ 

 

 

  Com es pot observar a la figura anterior, no s'utilitzen totes les funcions 

disponibles a la llibreria AdsCAN.dll. A continuació s'expliquen aquestes rutines 

indicant les funcions associades amb algunes parts del codi en Visual Basic. 

 

 Inicialització de la tarja 

o Obertura de port   

 

 CANPortOpen(DeviceNum, Port, HostID, Baudrate) 

 

  La variable d'entrada DeviceNum és el número de node que s'obté 

 de la interfície de selecció de node que proporciona el fabricant. Les 

 altres variables són de sortida. 
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o Selecció del protocol CAN 

 

 CANSetProtocolType(Port, nProtocolType) 

 

  La variable d'entrada nProtocolType conté el protocol CAN: 

 CANBUS_PROTOCOL_20A 

 

o Reset del hardware 

 

 CANHwReset(Port) 

 

o Definició de la màscara i el filtre d'acceptació de missatge 

 

 AcpCode = &H2 

  AcpMask = &HFF 

 

 CANSetAcp(Port, AcpCode, AcpMask) 

 

  La màscara (AcpMask) FFh en hexadecimal indica que els 8 bits 

 més significatius de l'identificador del missatge d'entrada no seran 

 comparats amb el (AcpCode). Això vol dir que s'accepten tots els 

 missatges. 

 

o Inicialització CAN i definició de la velocitat de transmissió 

 

 IntMask = &H0 

 BTR0 = &H3 

 BTR1 = &H1C 

     

 CANInit(Port, BTR0, BTR1, IntMask) 

 

  Els valors de les variables d'entrada BTR0 i BTR1 defineixen la 

 velocitat de transmissió. En aquest cas, 125 kHz. 

 

o Entrar en el mode normal 

 

 CANSetNormal(Port) 

 

o Creació del buffer per els missatges d'entrada i el seu punter 
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 g_pMsgData = GlobalLock(CANGetAddress(g_MsgData(0))) 

 g_pIndex = CANGetAddress(g_Index) 

 CANSetBufferPtr(Port, g_pMsgData, BUFFER_SIZE, bReady) 

 CANSetCountPtr(Port, g_pIndex, bReady) 

 

 Recepció de missatge 

     

Dim i As Integer 

Dim nTemp As Integer 

Dim strTemp As String 

     

strTemp = "" 

cbReturned = 0 

If nProtocolType = CANBUS_PROTOCOL_20A Then 

    If g_Index = 0 Then 

        RecvIDText.Text = Hex(g_MsgData(BUFFER_SIZE - 1).ID) 

        EntradaID.AddItem RecvIDText.Text, 0 

        nTemp = g_MsgData(BUFFER_SIZE - 1).dlen - 1 

        For i = 0 To nTemp 

            strTemp = strTemp & Hex(g_MsgData(BUFFER_SIZE - 1).Data(i)) 

        Next 

        RecvMsgText.Text = strTemp 

        EntradaTrama.AddItem RecvMsgText.Text, 0 

        strTemp = "" 

    Else 

        RecvIDText.Text = Hex(g_MsgData(g_Index - 1).ID) 

        EntradaID.AddItem RecvIDText.Text, 0 

        nTemp = g_MsgData(g_Index - 1).dlen - 1 

        For i = 0 To nTemp 

            strTemp = strTemp & Hex(g_MsgData(g_Index - 1).Data(i)) 

        Next 

        RecvMsgText.Text = strTemp 

        EntradaTrama.AddItem RecvMsgText.Text, 0 

        strTemp = "" 

    End If 

End If 

End Sub 
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 En aquesta rutina s'hi entra quan canvia el punter (g_Index) del buffer de 

recepció dels missatges d'entrada. No es fa servir la funció CANReadFile() ja 

que els missatges s'emmagatzemen tal com entren en el buffer creat. 

 

 Enviament de missatge 

 

Dim Msg As CAN_MSG_T 

Dim i As Integer 

Dim nTemp As Integer 

     

Dim strTemp As String 

 

If nProtocolType = CANBUS_PROTOCOL_20A Then 

    Msg.ID = Val("&H" & SendIDText.Text & "&") 

    If Msg.ID > 2047 Or Msg.ID < 0 Then 

        MsgBox "Invalid message ID!", vbOKOnly, "Driver Message" 

        Exit Sub 

    End If 

    Msg.dlen = Len(SendMsgText.Text) / 2 

    nTemp = (Msg.dlen) - 1 

    For i = 0 To nTemp 

        strTemp = Mid(SendMsgText.Text, (i * 2) + 1, 2) 

        If i = 0 Then 

            strTemp = Mid(SendMsgText.Text, i + 1, 2) 

        End If 

        Msg.Data(i) = CByte(CInt(Val("&H" & strTemp & "&"))) 

    Next 

    bReady = 0 

    ErrCode = CANWriteFile(Port, bReady, Msg) 

 

 La variable d'entrada Msg és el missatge a enviat i bReady és la variable 

de sortida que indica si aquest s'ha pogut enviar. 

 

 Tancament de port 

CANPortClose(Port) 
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11. Impacte ambiental 

 

L’impacte ambiental d’aquest disseny depèn exclusivament dels materials 

emprats en la seva implementació. Tots els components així com el compost per 

a la soldadura han de complir la normativa RoHS que regula la utilització de 

determinades substàncies perilloses. Aquesta és detallada amb més profunditat 

a continuació. 

 

11.1. Normativa RoHS 

 

11.1.1. Introducció  

 

La directiva 2002/95/CE de Restricció de certes Substàncies Perilloses en 

aparells elèctrics i electrònics (RoHS de l’anglès “Restriction of Hazardous 

Substances”), va ser adoptada al febrer de 2003 per la Unió Europea. La 

directiva RoHS va entrar en vigor el 1 de juliol de 2006. S’aplica a tots els estats 

membres i s’ha d’implantar de la mateixa manera en tots ells evitant així barreres 

burocràtiques. 

 

 

11.1.2. Restricció 

 

La directiva RoHS estableix que els estats membres han d’assegurar que, 

a partir de la data establerta, es restringeixi l’ús de sis substàncies perilloses en 

la fabricació de nous equips elèctrics i electrònics, limitant-los a quantitats molt 

petites: 

  

 Metalls pesats: Plom (Pb), mercuri (Hg), cadmi (Cd). 

 Anticorrosius: Crom hexavalent (Cr(VI)). 

 Retardants: Bifenils policromats (PBB), èter difenil policromat (PBDE).  

 

El gran objectiu de la Directiva RoHS és evitar que les substàncies 

perilloses acabin dipositades a la deixalleria.   

 

Tots els components i subconjunts formats a partir de la combinació de 

components no han de contenir cap de les substàncies en nivells per sobre de 

les concentracions màximes. 

  Plom (Pb): <1000 ppm  
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S’utilitza habitualment en la indústria elèctrica i electrònica en les soldadures, 

bateries de plom, components electrònics, revestiment de cables i en el vidre 

dels tubs de raigs catòdics. 

  Mercuri (Hg): <100 ppm 

S’empra en la producció d’aparells elèctrics i electrònics i es concentra en les 

bateries, interruptors, termòstats i làmpades fluorescents.  

  Cadmi (Cd): <100 ppm 

S’utilitza en equips electrònics, bateries d’automòbils i els pigments. 

  Crom hexavalent (Cr VI) <1000 ppm 

El Crom VI pot produir efectes tòxics malgrat moltes formes de crom no ho 

són. 

 Bifenils polibromats (PBB): 1000 ppm 

Són els retardants de la flama en aparells elèctrics i electrònics. Es troben en 

la pols a l’interior i en l’aire per l’evaporació dels plàstics. 

 Èters polibromats (PBDE): <1000 ppm 

També són els retardants de la flama en aparells elèctrics i electrònics. La 

combustió de les plaques de circuit imprès emeten gasos tòxics. 

Els límits no s’apliquen al pes del producte final o al del component, sinó 

que a cada substància que pot teòricament ser separada mecànicament.  

 

 

11.1.3. Excepcions 

Hi ha excepcions en la normativa en certes aplicacions especials i explícites:  

 Plom:  

o En soldadures  d’alta temperatura de fusió. 

o En el vidre dels tubs de raigs catòdics, components electrònics i tubs 

fluorescents. 

o En components electrònics de ceràmica. 

o En determinades aleacions en concentracions limitades. 

o En soldadures per servidors, sistemes d’emmagatzematge i matrius 

d’emmagatzematge, i equips d’infraestructura de xarxes de 

comunicacions. 

 Mercuri: 

o En làmpades fluorescents i d’altres tipus. 

 Cadmi: 

o En el cadmiat, a excepció de les aplicacions prohibides per la 

Directiva 91/338/CEE (Directiva sobre el Cadmi). 

 Crom hexavalent: 
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o Com protecció anticorrosiva pels sistemes de refrigeració d’acer al 

carboni que s’utilitza en els frigorífics d’absorció. 

La Comissió Europea està en fase d’avaluació d’altres excepcions. 

 

 

11.1.4. La soldadura sense plom 

 

La soldadura que s’utilitzava en anterioritat respecte a aquesta normativa 

era en base a estany (Sn) i plom (Pb). A partir de la seva aparició, han sortit nous 

substituts, malgrat és complicat degut al fet que totes les aleacions sense plom 

són diferents. En aquest cas, es fa servir un compost format per estany, plata i 

coure. Alguns substituts de la soldadura estàndard són: 

 

Composició de 

l’aleació 

Punt de fusió 

ºC 
Comentaris 

Soldadura estany/ 

Plom eutèctica 
183 

Inclosa per a comparació. Bona 

humectació i baixa temperatura de fusió 

Sn0.7Cu 227 

Utilitzada per a aplicacions de soldadura 

per onada, temperatura de fusió alta i 

humectació inferior a SnAg 

Sn3.5Ag 221 

Utilitzada com a soldadura d’alta 

temperatura, humectació inferior a 

SnAgCu 

Sn3.5Ag0.7Cu (i 

variacions) 
217 

L’aleació sense plom més utilitzada. 

S’utilitzen diferents percentatges de plata i 

coure. La temperatura de fusió és 34ªC 

superior a la de l’estany/plom, i 

l’humectació és inferior. 

Aleacions SnAgBl 

(algunes amb Cu) 
Aprox. 210-215 

Propietats d’humectació millors que 

SnAgCu, però no s’ha d’utilitzar com a  

plom. S’utilitzen com a pastes de 

soldadura, però també com a soldadura 

per onada. No estan disponibles en fil de 

soldar. 

Sn9Zn 198 
Necessita un fundent especial i és 

susceptible a l’oxidació. 

Sn8Zn3Bl Aprox. 191 
Utilitzada en aplicacions que incorporen 

components sensibles al calor. Maneig 
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complicat. 

58Bl42Sn 138 Punt de fusió baix, aleació dura però fràgil. 

 

Les principals diferències entre les aleacions sense plom i les 

d’estany/plom que s’han de conèixer per a evitar problemes de fiabilitat són els 

següents: 

 Temperatura de fusió més elevada: La temperatura de l’aleació sense plom 

és major (30ºC-40ºC), la qual cosa pot provocar diversos defectes: 

o Fatiga tèrmica de les juntes soldades. 

o Filaments en recobriments galvanoplàstics amb terminació d’estany. 

o Exfoliació de circuits impresos multicapa. 

o Danys en orificis passants recoberts. 

o Deformació del circuit imprès: Pot danyar els components, provocar 

circuits oberts i desalineacions. 

o Danys en components sensibles al calor: Cal comprovar el límit de 

temperatura superior en la fulla de dades del fabricant. 

 Humectació: L'humectació de la majoria de soldadures sense plom és inferior 

a la de l’estany/plom. 

o Els recobriments d’estany es comporten de manera diferent als de 

l’estany/plom, inclòs amb soldadura d’estany/plom. 

o Importància de la correcta elecció del fundent. 

o En la soldadura sense plom, és més important que  terminacions del 

component i les superfícies a soldar estiguin netes i lliures d’òxid. 

o S’ha d'utilitzar el perfil de temperatura correcte. 

o La tensió superficial de les soldadures sense plom és major. Això 

limita la difusió de la soldadura. 

 

 

11.1.5. Recobriments de circuits impresos 

 

Els recobriments tradicionals d’estany/plom no es poden utilitzar. A l’hora 

de demanar la fabricació d’un circuit imprès s’ha d’acordar una de les següents 

alternatives. 
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Recobriment del circuit imprès Limitacions 

HASL sense plom 
Requereix nous equips, circuits 

precuits. 

Níquel/or (ENIG) 

Ofereix una bona protecció i 

soldabilitat fins a un any, però és 

l’opció més cara. 

Pasivat 

Opció de baix cost, protecció de 

fins a sis mesos, es danya molt 

fàcilment. 

Plata d’immersió 
Bon comportament, però s’oxida 

(sulfurs) 

Estany d’immersió 

Bon comportament, però es 

deteriora en condicions càlides o 

humides. 

 

 

12. Estudi de viabilitat econòmica 

 

 Aquest disseny s'entén com un producte de venta on el fabricant obtindrà 

els ingressos per aquestes i com a despeses les de la seva producció. Del 

consumidor es requereix únicament una inversió igual al cost del producte ja que 

aquest no precisa de la realització d'un manteniment preventiu periòdic específic. 

Doncs, la viabilitat econòmica del producte dependrà de la demanda i de la 

competitivitat del seu preu dins el mercat. La reducció del preu només es pot 

aconseguir amb una producció seriada, que possibilita la repartició del cost de 

disseny, 9000 €.  A continuació es mostren alguns exemples. 

 

 Producció seriada de 10 unitats 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó =  
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦

𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠
  

 

900 € =  
9000 €

10
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Descripció  

Preu 

unitari 

(euros) 

Quantitat 

(unitats) 

Preu 

total 

(euros) 

Material 739,51 1 739,51 

Temps dedicat al muntatge 30 2 60 

Temps dedicat a proves 30 1 30 

Amortització 900 1 900 

IVA (18%) 311,31 1 311,31 

 

TOTAL 2040,82 

 

 Producció seriada de 25 unitats 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó =  
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦

𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠
  

 

360 € =  
9000 €

25
 

 

Descripció  

Preu 

unitari 

(euros) 

Quantitat 

(unitats) 

Preu 

total 

(euros) 

Material 739,51 1 739,51 

Temps dedicat al muntatge 30 2 60 

Temps dedicat a proves 30 1 30 

Amortització 360 1 360 

IVA (18%) 214,11 1 214,11 

 

TOTAL 1403,62 

 

 Producció seriada de 50 unitats 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó =  
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦

𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠
  

 

180 € =  
9000 €

50
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Descripció  

Preu 

unitari 

(euros) 

Quantitat 

(unitats) 

Preu 

total 

(euros) 

Material 739,51 1 739,51 

Temps dedicat al muntatge 30 2 60 

Temps dedicat a proves 30 1 30 

Amortització 180 1 180 

IVA (18%) 181,71 1 181,71 

 

TOTAL 1191,22 

 

 Producció seriada de 100 unitats 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó =  
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦

𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠
  

 

90 € =  
9000 €

100
 

 

Descripció  

Preu 

unitari 

(euros) 

Quantitat 

(unitats) 

Preu 

total 

(euros) 

Material 739,51 1 739,51 

Temps dedicat al muntatge 30 2 60 

Temps dedicat a proves 30 1 30 

Amortització 90 1 90 

IVA (18%) 165,51 1 165,51 

 

TOTAL 1085,02 
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13. Conclusions 

 

 En primer lloc, m'agradaria dir que el temps de realització d'aquest 

Projecte de Final de Carrera ha superat de llarg el temps estimat així com 

l'orientatiu en base als crèdits de l'assignatura. Gràcies a això, s'han pogut 

assolir tots els objectius plantejats inicialment.  

 

 A nivell personal, vaig escollir aquest disseny per tal de conèixer amb 

més profunditat el bus CAN, que va ser explicat, entre d'altres, a l'assignatura de 

Comunicacions Industrials. Un cop finalitzat, puc dir que he entès perfectament 

el seu funcionament. La seva rapidesa, fiabilitat i robustesa li permeten tenir a la 

indústria automobilística com al focus de la seva aplicació, on la seguretat és 

molt important. 

 

 Pel que fa al disseny del node de perifèria descentralitzada, cal dir que ha 

estat força difícil i, en conseqüència, ha ocupat una bona part del temps total de 

realització del treball. El fet de disposar de comunicacions CAN ha comportat 

una tasca de programació digital i les adaptacions de tensions, una feina de 

disseny d'electrònica analògica. A més, per ser totalment independent incorpora 

les seves pròpies fonts d'alimentació. A tot això, se li ha de sumar el temps 

d'implementació i proves. A nivell de millores, cal comentar que el node és 

fàcilment amplificable en quant a entrades/sortides digitals/analògiques gràcies 

al seu nucli. També, que s'hauria d'implementar en una placa de circuit imprès a 

mida i dins una caixa per a més protecció. 

 

 Respecte al node PC, hi ha hagut molta programació informàtica amb 

funcions específiques de la tarja PCI CAN. Cal explicar si hagués disposat de 

més temps, hauria millorat la interfície de l'aplicació de control amb gràfiques, 

per tal de mostrar la resposta del motor front als canvis de consigna. És a dir, la 

funcionalitat del control PID. 

 

 A nivell global, tot i que el bus de comunicació industrial CAN és en temps 

real, s'ha d'entendre que el control és bo perquè la xarxa dissenyada és de 

només dos nodes. Si hi haguessin més nodes, aquests podrien afectar al control 

amb els seus missatges impossibilitant o descompassant la comunicació entre el 

node de perifèria descentralitzada i el node PC. No obstant, el sistema de 

prioritat que ofereix CAN a través de l'identificador permetria donar màxima 

prioritat als missatges corresponents al control perquè aquest funcionés 

perfectament.   
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 Finalment, m'agradaria dir que he après moltíssim en l'elaboració 

d'aquest projecte i que el considero una bona cloenda als meus estudis 

universitaris ja que incorpora comunicacions industrials, control, electrònica 

analògica, electrònica digital i programació informàtica.   
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15. Annex 

 

Codi de l'aplicació en Visual Basic 

 

Private Declare Function GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As 

Long 

Private Declare Function GlobalUnlock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As 

Long 

 

Const BUFFER_SIZE = 10 

 

Dim k As Integer 

Dim PV(100) As Single 

Dim CV(100) As Single 

Dim SP(100) As Single 

Dim E(100) As Single 

Dim Ap(100) As Single 

Dim Ai(100) As Single 

Dim Ad(100) As Single 

 

Dim DeviceNum As Long 

Dim Port As Integer 

Dim HostID As Integer 

Dim Baudrate As Integer 

Dim BTR0 As Integer 

Dim BTR1 As Integer 

Dim AcpCode As Integer 

Dim AcpMask As Integer 

Dim OutCtrl As Integer 

Dim IntMask As Integer 

Dim nProtocolType As Integer 

Dim DeviceName As String 

 

Dim g_pMsgData As Long 

Dim g_pIndex As Long 

Dim g_MsgData(0 To BUFFER_SIZE - 1) As CAN_MSG_T 

Dim g_Index As Long 

Dim g_bEnd As Boolean 

Dim PrevIndex As Long 
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Dim ErrCode As Long 

Dim isPortOpen As Boolean 

Dim bReady As Long 

 

'Rutina per habilitar/deshabilitar texts, botons, temporitzadors, etc.. 

Private Sub EnableControls(isEnable As Boolean) 

 

SendIDText.Enabled = isEnable 

SendMsgText.Enabled = isEnable 

SendMsgBtn.Enabled = isEnable 

RecvMsgBtn.Enabled = isEnable 

ControlONBtn.Enabled = isEnable 

Timer2.Enabled = isEnable 

     

End Sub 

 

'Rutina per habilitar/deshabilitar texts, botons, temporitzadors, etc.. 

Private Sub EnableControls1(isEnable1 As Boolean) 

 

ControlOFFBtn.Enabled = isEnable1 

SPVScroll.Enabled = isEnable1 

KpHScroll.Enabled = isEnable1 

KiHScroll.Enabled = isEnable1 

KdHScroll.Enabled = isEnable1 

Timer1HScroll.Enabled = isEnable1 

Timer1.Enabled = isEnable1 

 

End Sub 

 

'Rutina per tancar el port de comunicació. 

Private Sub CANCloseBtn_Click() 

 

    If isPortOpen = False Then 

        Exit Sub 

    End If 

    ErrCode = CANPortClose(Port) 

    If ErrCode <> 0 Then 

        MsgBox "CAN port close error!", vbOKOnly, "Driver Message" 

        Exit Sub 

    End If 

    isPortOpen = False 
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    CANOpenBtn.Enabled = True 

    CANCloseBtn.Enabled = False 

    EnableControls (False) 

     

End Sub 

 

'Rutina per obrir port de comunicació i configurar la tarja CAN. 

Private Sub CANOpenBtn_Click() 

 

If isPortOpen = True Then 

    Exit Sub 

End If 

     

ErrCode = CANPortOpen(DeviceNum, Port, HostID, Baudrate) 

If ErrCode <> 0 Then 

    MsgBox "CAN port open error!", vbOKOnly, "Driver Message" 

    Exit Sub 

End If 

   

isPortOpen = True 

porttext.Text = Port 

     

'Selecció protocol CAN 2.0A. 

errode = CANSetProtocolType(Port, nProtocolType) 

If ErrCode <> 0 Then 

    MsgBox "CAN Set Protocol Type error!", vbOKOnly, "Driver Message" 

    Exit Sub 

End If 

              

'Reset hardware 

ErrCode = CANHwReset(Port) 

If ErrCode <> 0 Then 

    MsgBox "CAN port HWReset error!", vbOKOnly, "Driver Message" 

    Exit Sub 

End If 

 

'Inicialització CAN i definició velocitat transmissió 

IntMask = &H0 

BTR0 = &H3 

BTR1 = &H1C 
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ErrCode = CANInit(Port, BTR0, BTR1, IntMask) 

If ErrCode <> 0 Then 

    MsgBox "CAN port init error!", vbOKOnly, "Driver Message" 

    Exit Sub 

End If 

     

'Definició màscara i filtre d'acceptació de missatge (s'accepten tots) 

If nProtocolType = CANBUS_PROTOCOL_20A Then 

    AcpCode = &H2 

    AcpMask = &HFF 

 

    ErrCode = CANSetAcp(Port, AcpCode, AcpMask) 

    If ErrCode <> 0 Then 

        MsgBox "CAN port SetAcp error!", vbOKOnly, "Driver Message" 

        Exit Sub 

    End If 

End If 

 

'Definició velocitat de transmissió 

ErrCode = CANSetBaud(Port, BTR0, BTR1) 

If ErrCode <> 0 Then 

    MsgBox "CAN port SetBaud error!", vbOKOnly, "Driver Message" 

    Exit Sub 

End If 

     

'Mode normal 

ErrCode = CANSetNormal(Port) 

If ErrCode <> 0 Then 

    MsgBox "CAN port SetNormal error!", vbOKOnly, "Driver Message" 

    Exit Sub 

End If 

     

'Creació del buffer  

g_pMsgData = GlobalLock(CANGetAddress(g_MsgData(0))) 

If g_pMsgData = 0 Then 

    MsgBox "Not enough memory for message buffer!", vbOKOnly, "RECV" 

    Exit Sub 

End If 

     

g_Index = 0 

g_pIndex = CANGetAddress(g_Index) 
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If g_pIndex = 0 Then 

    MsgBox "Not enough memory for index!", vbOKOnly, "RECV" 

    Exit Sub 

End If 

     

ErrCode = CANSetBufferPtr(Port, g_pMsgData, BUFFER_SIZE, bReady) 

If bReady = 0 Then 

    MsgBox "CAN set buffer ptr error!", vbOKOnly, "RECV" 

    Exit Sub 

End If 

     

ErrCode = CANSetCountPtr(Port, g_pIndex, bReady) 

If bReady = 0 Then 

    MsgBox "CAN set counter ptr error!", vbOKOnly, "RECV" 

    Exit Sub 

End If 

         

CANOpenBtn.Enabled = False 

CANCloseBtn.Enabled = True 

     

EnableControls (True) 

     

End Sub 

 

'Rutina de neteja de la llista monitor dels missatges de sortida 

Private Sub ClearllistaS_Click() 

 

SortidaID.Clear 

SortidaTrama.Clear 

 

End Sub 

 

'Rutina per aturar el control 

Private Sub ControlOFFBtn_Click() 

 

EnableControls1 (False) 

EnableControls (True) 

 

End Sub 

 

'Rutina per iniciar el control 
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Private Sub ControlONBtn_Click() 

 

Dim i As Integer 

 

EnableControls (False) 

EnableControls1 (True) 

 

For i = 1 To 100 

    PV(i) = 0 

    CV(i) = 0 

    SP(i) = 0 

    E(i) = 0 

    Ap(i) = 0 

    Ai(i) = 0 

    Ad(i) = 0 

Next 

k = 2 

CV(1) = 127 

     

End Sub 

 

'Rutina inicialització aplicació 

Private Sub Form_Load() 

     

DeviceName = "                                           " 

ErrCode = CANSelectDevice(Form1.hWnd, 0, DeviceNum, DeviceName) 

 

isPortOpen = False 

nProtocolType = CANBUS_PROTOCOL_20A 

     

CANOpenBtn.Enabled = True 

CANCloseBtn.Enabled = True 

EnableControls (False) 

     

End Sub 

'Rutina sortir aplicació 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

 

Call CANCloseBtn_Click 

If g_pMsgData <> 0 Then 

    GlobalUnlock (g_pMsgData) 
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End If 

     

End Sub 

 

'Rutines per entrar valors accions PID 

Private Sub KdHScroll_Change() 

 

KdLabel.Text = KdHScroll.Value / 10 

     

End Sub 

 

Private Sub KiHScroll_Change() 

 

KiLabel.Text = KiHScroll.Value / 10 

     

End Sub 

 

Private Sub KpHScroll_Change() 

 

KpLabel.Text = KpHScroll.Value / 10 

     

End Sub 

 

'Rutina de neteja de la llista monitor dels missatges d'entrada 

Private Sub ResetllistaE_Click() 

 

EntradaID.Clear 

EntradaTrama.Clear 

 

End Sub 

 

'Rutina per entrar SP 

Private Sub SPVScroll_Change() 

 

SPLabel.Text = SPVScroll.Value / 10 

     

End Sub 

 

'Rutina de rebre missatge 

Private Sub RecvMsgBtn_Click() 
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Dim Msg As CAN_MSG_T 

Dim Msgex As CAN_MSG_T_EX 

Dim cbReturned As Long 

     

Dim i As Integer 

Dim nTemp As Integer 

Dim strTemp As String 

     

strTemp = "" 

cbReturned = 0 

If nProtocolType = CANBUS_PROTOCOL_20A Then 

    If g_Index = 0 Then 

        RecvIDText.Text = Hex(g_MsgData(BUFFER_SIZE - 1).ID) 

        EntradaID.AddItem RecvIDText.Text, 0 

        nTemp = g_MsgData(BUFFER_SIZE - 1).dlen - 1 

        For i = 0 To nTemp 

            strTemp = strTemp & Hex(g_MsgData(BUFFER_SIZE - 1).Data(i)) 

        Next 

        RecvMsgText.Text = strTemp 

        EntradaTrama.AddItem RecvMsgText.Text, 0 

        strTemp = "" 

    Else 

        RecvIDText.Text = Hex(g_MsgData(g_Index - 1).ID) 

        EntradaID.AddItem RecvIDText.Text, 0 

        nTemp = g_MsgData(g_Index - 1).dlen - 1 

        For i = 0 To nTemp 

            strTemp = strTemp & Hex(g_MsgData(g_Index - 1).Data(i)) 

        Next 

        RecvMsgText.Text = strTemp 

        EntradaTrama.AddItem RecvMsgText.Text, 0 

        strTemp = "" 

    End If 

End If 

End Sub 

 

'Rutina d'enviar missatge 

Private Sub SendMsgBtn_Click() 

 

Dim Msg As CAN_MSG_T 

Dim Msgex As CAN_MSG_T_EX 

Dim i As Integer 
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Dim nTemp As Integer 

     

Dim strTemp As String 

Dim btTemp As Byte 

If nProtocolType = CANBUS_PROTOCOL_20A Then 

    Msg.ID = Val("&H" & SendIDText.Text & "&") 

    If Msg.ID > 2047 Or Msg.ID < 0 Then 

        MsgBox "Invalid message ID!", vbOKOnly, "Driver Message" 

        Exit Sub 

    End If 

    Msg.dlen = Len(SendMsgText.Text) / 2 

    nTemp = (Msg.dlen) - 1 

    For i = 0 To nTemp 

        strTemp = Mid(SendMsgText.Text, (i * 2) + 1, 2) 

        If i = 0 Then 

            strTemp = Mid(SendMsgText.Text, i + 1, 2) 

        End If 

        Msg.Data(i) = CByte(CInt(Val("&H" & strTemp & "&"))) 

    Next 

    bReady = 0 

    ErrCode = CANWriteFile(Port, bReady, Msg) 

End If 

If bReady = 0 Then 

    MsgBox "CAN send message FAILURE!", vbOKOnly, "Driver Message" 

    Exit Sub 

Else 

    SortidaID.AddItem SendIDText.Text, 0 

    SortidaTrama.AddItem SendMsgText.Text, 0 

End If 

End Sub 

 

'Control PID 

Private Sub Timer1_Timer() 

     

Dim flag1 As Boolean 

Dim flag2 As Boolean 

         

SP(k) = (CSng(SPLabel.Text) + 10) * 255 / 20 

SP(k) = Round(SP(k),0) 

flag1 = False 

SendIDText.Text = 18 
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SendMsgText.Text = 0 

Call SendMsgBtn_Click 

Do Until flag1 = True 

    If g_Index <> PrevIndex Then 

        PrevIndex = g_Index 

        rebreindex.Text = g_Index 

        Call RecvMsgBtn_Click 

        flag1 = True 

    End If 

Loop 

If g_Index = 0 Then 

    PV(k) = CInt(g_MsgData(BUFFER_SIZE - 1).Data(3)) 

Else 

    PV(k) = CInt(g_MsgData(g_Index - 1).Data(3)) 

End If 

PVLabel.Text = Round(PV(k) * 20 / 255 - 10, 1) 

E(k) = SP(k) - PV(k) 

Ap(k) = KpLabel.Text * E(k) 

Ad(k) = KdLabel.Text / (Timer1HScroll.Value / 10) * (E(k) - E(k - 1)) 

Ai(k) = E(k) * KiLabel.Text * (Timer1HScroll.Value / 10) + Ai(k - 1) 

If Ai(k) > 255 Then 

    Ai(k) = 255 

End If 

If Ai(k) < -255 Then 

    Ai(k) = -255 

CV(k) = Ap(k) + Ad(k) + Ai(k) 

If CV(k) > 255 Then 

    CV(k) = 255 

End If 

If CV(k) < 0 Then 

    CV(k) = 0 

End If 

CVLabel.Text = Round(CV(k) * 20 / 255 - 10, 1) 

SendIDText.Text = "000" 

If Hex(CInt(CV(k))) < 10 Then 

    SendMsgText.Text = "26" & "FF" & "0" & Hex(CInt(CV(k))) 

Else 

    SendMsgText.Text = "26" & "FF" & Hex(CInt(CV(k))) 

End If 

flag2 = False 

Call SendMsgBtn_Click 
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Do Until flag2 = True 

    If g_Index <> PrevIndex Then 

        PrevIndex = g_Index 

        rebreindex.Text = g_Index 

        Call RecvMsgBtn_Click 

        flag2 = True 

    End If 

Loop 

If k = 100 Then 

    CV(1) = CV(k) 

    Ai(1) = Ai(k) 

    E(1) = E(k) 

    k = 1 

End If 

k = k + 1 

 

End Sub 

 

'Rutina per entrar el temps de mostreig 

Private Sub Timer1HScroll_Change() 

 

Timer1.Interval = Timer1HScroll.Value * 100 

TmLabel.Text = Timer1HScroll.Value / 10 

 

End Sub 

 

'Rutina de consulta si hi ha un nou missatge d'entrada 

Private Sub Timer2_Timer() 

 

    If g_Index <> PrevIndex Then 

        PrevIndex = g_Index 

        rebreindex.Text = g_Index 

        Call RecvMsgBtn_Click 

    End If 

     

End Sub 

 

  

 


