
 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA INTEGRAT PER CONTROLAR LA 

CÀRREGA PARÀSITA EN DISPOSITIUS MEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:   Marc Garcia Guerrero 

Titulació:  Màster en Enginyeria Electrònica 

Director:  Manuel M. Domínguez Pumar 

Data:   Juny 2012 

mailto:marc.garcia.guerrero@gmail.com


i 

Resum 

Tot i que els dispositius MEMS presenten nombroses avantatges respecte els dispositius 

electrònics convencionals, la seva comercialització es veu dificultada per l’existència de 

problemes de fiabilitat i d’estabilitat que limiten la seva vida útil. Aquests problemes de 

fiabilitat es classifiquen com col·lapses mecànics, enclavaments i acumulació de càrrega en el 

dielèctric, i és en aquest últim on es centrarà l’estudi del projecte presentat.  

Per tal d’evitar l’acumulació de càrrega en el dielèctric es proposa l’utilització d’un mètode de 

control mitjançant dispositius electrònics. Aquest mètode s’inspira en la modulació sigma-

delta; on es mostreja periòdicament una variable física vinculada a la càrrega atrapada (per 

exemple, la posició o la capacitat d’entrada), i un cop realitzat el mostreig s’aplica una tensió 

d’actuació positiva o una negativa, en funció de si la variable mostrejada està per sobre o per 

sota d’un valor de referència. 

Actualment, aquest control s’usa amb instruments de laboratori de gran precisió, es per això 

que l’actual projecte proposa el disseny electrònic i la verificació experimental del control 

mitjançant dispositius electrònics convencionals. Aquest projecte és un primer pas en l’estudi 

del control de la càrrega amb dispositius discrets i pot servir com a punt de partida per a la 

realització d’altres circuits de control, o inclús, la millora del circuit dissenyat. 
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Resumen 

Aunque los dispositivos MEMS presentan muchas aventajas respecto los dispositivos 

electrónicos convencionales, su comercialización se ve dificultada por la existencia de 

problemas de fiabilidad i de estabilidad que limitan su vida útil. Estos problemas de fiabilidad  

se clasifican como colapsos mecánicos, enclavamientos y acumulación de carga en el 

dieléctrico, y es en este último donde se centrará el estudio del proyecto presentado. 

Para evitar la acumulación de carga en el dieléctrico se propone la utilización de un método de 

control mediante dispositivos electrónicos. Este método se inspira en la modulación sigma-

delta; donde se muestrea periódicamente una variable física vinculada a la carga atrapada (por 

ejemplo, la posición o la capacidad de entrada), y una vez realizado el muestreo se aplica una 

tensión de actuación positiva o una negativa, en función de si la variable muestreada está por 

encima o por debajo de un valor de referencia. 

Actualmente, este control se usa con instrumentos de laboratorio de gran precisión, es por 

esto, que el actual proyecto propone el diseño electrónico y la verificación experimental del 

control mediante dispositivos electrónicos convencionales. Este proyecto es un primer paso en 

el estudio del control de carga con dispositivos discretos y puede servir como punto de partida 

para la realización de otros circuitos de control, o incluso, la mejora del circuito diseñado. 
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Abstract 

Although MEMS devices present numerous advantages respect conventional electronics 

devices, commercial use of these devices is hindered by stability and reliability problems 

limiting their lifetime. These reliability problems are classified as mechanical collapses, 

enclaves and accumulation of charge in the dielectric, and is in this problem where will focus 

the study of this project. 

To avoid the accumulation charge in the dielectric is proposed the use of a control method 

using electronic devices. This method is based on sigma-delta modulation; the position (i.e. the 

input capacitance) of the device is periodically sampled, and, after each sampling time, a 

positive or negative bias voltage is applied, depending on whether the position is above or 

below a reference, or target, value. 

Currently, this control is used by laboratory instruments with large precision, is for that, the 

current project proposes the electronic design and experimental verification of the control 

through conventional electronic devices. This project is a first step in studying of the dielectric 

charge control with discrete devices and can serve as a starting point for making other control 

circuits, or even, the improving the circuit design. 
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1 Introducció 

Des de fa temps, l’ús de dispositius MEMS electrostàtics s’ha estès a una amplia gamma 

d’aplicacions, incloent dispositius per RF, ressonadors, micromiralls i sensors capacitius entre 

d’altres. Els dispositius MEMS presenten nombroses avantatges respecte els dispositius 

electrònics convencionals, entre les quals destaquen el seu baix consum, les seves baixes 

pèrdues i el seu aïllament. Tot i aquestes avantatges, la comercialització d’aquests dispositius 

es veu dificultada per l’existència de problemes de fiabilitat i d’estabilitat que limiten la vida 

útil. Aquests problemes de fiabilitat es classifiquen com col·lapses mecànics, enclavaments i 

acumulació de càrrega en el dielèctric.  

Les estructures dels interruptors MEMS capacitius solen incloure com a dielèctrics més comuns 

l’òxid o el nitrur de silici. En aquest tipus de dispositius, la càrrega paràsita que s’acumula en 

les capes dielèctriques, com a conseqüència de la seva utilització prolongada, sol provocar 

efectes nefastos: alteració de la distribució del camp elèctric, derives en la característica C-V, 

tancament permanent del dielèctric i inclús la destrucció del dispositiu. Donada la seva 

influència sobre el rendiment i la fiabilitat a llarg termini, la detecció i el control de càrrega 

elèctrica atrapada en el dielèctric d’aquest tipus de dispositius és un tema roent i l’objectiu de 

nombrosos treballs d’investigació actuals. 

 

   Figura 1.1: Ressonador MEMS         Figura 1.2: Mirall MEMS 

Es sap que molts dielèctrics acumulen càrrega quan el camp elèctric o la temperatura són 

suficientment alts. S’ha de tenir en conte, que la dinàmica d’aquesta càrrega paràsita és el 

resultat de molts i diversos resultats físics i que molts d’ells, avui dia, no són compresos. 

També és sabut que els mecanismes de conducció depenen fonamentalment del material, de 

la seva geometria i de la intensitat del camp aplicat. És comunament acceptat que la càrrega és 

injectada des d’un dels elèctrodes i atrapada dins del dielèctric. Encara que la majoria de 

treballs d’investigació es centren en dispositius MEMS per RF, altres tipus de MEMS, on la seva 

estructura conte dielèctrics contactant amb metalls, són també objecte d’atenció. 
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L’acumulació de dades experimentals, resultats teòrics i models disponibles en la literatura han 

donat lloc a diverses propostes de mètodes enfocats a la prevenció o eliminació de la càrrega 

acumulada en dielèctrics. Aquests mètodes segueixen bàsicament dues tendències: 

- Millora de la qualitat del dielèctric i/o la geometria del dispositiu, canviant el procés de 

fabricació, per evitar l’acumulació de càrrega. 

- Aplicació de formes d’ona específiques. Donat que la força electrostàtica es sempre 

atractiva, els dispositius poden ser accionats mitjançant tensions positives i negatives. 

Més tard, alternant períodes de temps amb introducció i extracció de càrrega en el 

dielèctric es pot reduir la quantitat total d’aquesta. D’acord amb això, els canvis en la 

forma d’ona i els canvis periòdics de polaritat de la tensió aplicada han estat proposats 

com estratègies per reduir la càrrega acumulada en el dielèctric. 

La primera solució sol ser complexa i implica canvis importants en el disseny i en el procés de 

fabricació de dispositius. Algunes companyies, com per exemple Wispry Inc., ha patentat i 

comercialitzat solucions d’aquest tipus. La segona solució conté estratègies de control en llaç 

obert, i són en aquestes, on es centrarà el present projecte.  

El mètode de control es basa en la forta dependència de la càrrega atrapada amb la polaritat 

de la tensió aplicada. Addicionalment, el mètode s’inspira en la modulació sigma-delta; es 

mostreja periòdicament una variable física vinculada a la càrrega atrapada (per exemple, la 

posició o la capacitat d’entrada), i un cop realitzat el mostreig s’aplica una tensió d’actuació 

positiva o una negativa, en funció de si la variable mostrejada està per sobre o per sota d’un 

valor de referència.  

L’actual projecte proposa el disseny i la verificació experimental, mitjançant un control de llaç 

obert, del control de la càrrega en el dielèctric d’interruptors MEMS electrostàtics mitjançant 

una placa de circuit imprès. Actualment s’utilitzen instruments de laboratori per controlar i 

visualitzar l’evolució de la càrrega en el dispositiu. Per tant, es dissenyarà un circuit de manera 

que aquest pugui ser utilitzat per controlar la càrrega en petits aparells electrònics, o inclús en 

satèl·lits.  

Aquets projecte s’ha realitzat dins del grup de recerca del departament d’enginyeria 

electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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2 Estat de l’art 

Actualment, s’utilitzen instruments de laboratori per controlar i visualitzar l’evolució de la 

càrrega en el dispositiu.  

  

Figura 2.1: Implementació del control de càrrega d’un MEMS 

La imatge de sobre mostra el muntatge que actualment s’usa per aplicar el control als MEMS 

electrostàtics. Com s’observa, l’Agilent E4980A es l’encarregat de mesurar la capacitat del 

MEMS i d’aplicar les tensions pertinents, d’acord amb el mètode utilitzat. L’equip es controlat 

amb una aplicació específica de Visual Basic, que es executada per l’ordinador portàtil a través 

una interfície USB. Normalment, amb aquest mètode, la capacitat del MEMS es mostrejada 

cada 50ms utilitzant una senyal de test d’1MHz / 50mV AC.   

Actualment, però, s’està estudiant un control dinàmic en llaç tancat. El llaç obert està bé per 

estudiar el comportament del dispositiu, però no garanteix l’eliminació de les derives a llarg 

termini en les característiques dels dispositius. Per exemple, com la dinàmica de la càrrega per 

polaritats no és simètrica queda una certa quantitat de càrrega neta, inclús aplicant cicles de 

treball simètric. 

En aquest situació, sembla més eficaç i robust un control dinàmic en tancat. A mode 

d’exemple, existeixen mètodes de control basats en mesurar el canvi de tensió pull-out ∆VPO. 

Per altre banda, el Grup de Recerca de Micro i Nanotecnologies (MNT) està desenvolupant un 

mètode que opera en llaç tancat i temps real, inspirat en les tècniques de modulació sigma-

delta que van donar lloc a les estructures PDO, per a controlar els efectes de la càrrega en el 

dielèctric de MEMS electrostàtics. Amb aquest mètode es pretén eliminar els efectes de 

càrrega a llarg termini, i contribuir a la millora substancial de la fiabilitat d’aquests 

components. El mètode, que actualment compta amb resultats preliminars molt prometedors, 

està basat en mostrejar periòdicament  la capacitat (o posició) del dispositiu, i segons si la 

mostra està per sota o per sobra d’un valor de referència, s’aplica una tensió positiva o 

negativa en el següent període de mostreig.   
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3 MEMS [1] 

MEMS és l’acrònim de les paraules angleses Microelectromechanical System, que en català es 

traduiria com a Sistemes Microelectromecànics. Es podria definir els MEMS com la tecnologia 

de creació de dispositius en miniatura que combina la part elèctrica amb la mecànica.  

La típica estructura dels MEMS capacitius inclou l’òxid i el nitrur de silici, com a materials més 

comuns en el dielèctric. Per als MEMS capacitius, la càrrega acumulada en capes dielèctriques 

té un impacte significatiu en les característiques del comportament del dispositiu, ja que 

canvia la distribució del camp elèctric i el desplaçament en la capacitat-voltatge (C-V). La 

observació i el control de la càrrega del dielèctric és un punt important, degut a la seva forta 

influència sobre les característiques del dispositiu.   

És un fet conegut que les capes aïllants tenen la conducció de carrega per el camp elèctric 

elevat o la temperatura. Aquests mecanismes de conducció es donen per un determinat 

material utilitzat per el dielèctric i per la força aplicada al camp elèctric. Juntament amb això, la 

càrrega dinàmica depèn de l’arquitectura del dispositiu. Aquest efecte en el dielèctric no és del 

tot conegut ja que implica moltes consideracions físiques. 

Per el control de la càrrega, no són vàlids tots els MEMS electrostàtics, si no que es necessari 

que entre la placa mòbil i el substrat existeixi una capa de dielèctric, per fer que l’acumulació 

de càrrega sigui possible. Així, en aquest cas, la tensió s’aplica al dispositiu, connectant-lo entre 

el polisilici de la placa mòbil i el substrat. Entre aquestes dues capes, es troben: una capa fina 

d’òxid de nitrur (dielèctric) i un gap d’aire.  

3.1 Terminologia general 

Al actuar un dispositiu MEMS per tensió, el recorregut de l’elèctrode superior està limitat. 

Aquesta limitació es deguda a que el sistema, al no ser lineal, assoleix una posició 

d’inestabilitat, i degut a que cada posició de la placa correspon amb un valor de tensió 

d’actuació aplicada, quan el dispositiu es troba en aquesta posició es diu que està a tensió de 

pull-in (VPI) o tensió d’inestabilitat. Per tant si s’aplica una tensió d’actuació superior a la de 

pull-in, l’elèctrode superior col·lapsarà contra el dielèctric, degut a que la força electrostàtica 

d’atracció serà major que la força mecànica. Aquest fet provoca que l’elèctrode superior no es 

pugui mantenir en una posició arbitraria del recorregut.  

Una capa dielèctrica impedeix el flux de corrent continu. Un cop tancat, les forces 

electrostàtiques són molt més altes degut a que la distància entre elèctrodes és més curta. Es 

tornarà a obrir si el voltatge es redueix per sota de l’anomenada tensió de pull-out (VPO). 

La figura 3.1 mostra la típica gràfica de capacitat-voltatge. Es veu la força de la tensió que 

existeix tant en tensions positives com negatives, i origina que el dispositiu estigui tant en estat 
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ON i com en estat OFF, es a dir, amb el dispositiu tancat (≈2.95pF) o obert (≈2.45pF), 

respectivament.  

  

Figura 3.1: Característica C-V d’un dispositiu MEMS electrostàtic amb Vpull-in = 16V per V > 0 i Vpull-in = -2V per V 

< 0. 

3.2 Model Electromecànic 

Tenint en compte que els dispositius MEMS estudiats poden representar-se com condensadors 

de plaques paral·leles, per al model electromecànic s’assumirà que el moviment de l’elèctrode 

tan sols és en una dimensió. La forma habitual de descriure la dinàmica d’aquest dispositiu és a 

través d’una equació diferencial de segon ordre (Ordinary Differencial Equation, ODE).  

  

Figura 3.2: Model capacitiu d’un dispositiu MEMS electrostàtic 

El moviment de l’elèctrode superior x(t) a partir de la seva posició d’equilibri es descriu de la 

següent manera:  

                                      

On     és la força electrostàtica aplicada a l’elèctrode mòbil,   és la massa de la placa mòbil,   

és el factor d’amortiment i   és una contant elàstica.  
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Figura 3.3: Esquema d’actuació en un MEMS electrostàtic 

Per tal d’obtenir un model simple de la força electrostàtica del dispositiu amb una distribució 

homogènia de la càrrega d’un signe, assignem les càrregues instantànies       ,       i      . 

Representen la part de dalt, la de baix i la del dielèctric respectivament.  

Per un sistema elèctricament neutre, es pot escriure 

                            

Aplicant el teorema de Gauss, 

        
  

   
 ,        

  

     
 

     

     
   

                  
     

  
 

  

     
  

Es pot obtenir la càrrega de l’elèctrode de dalt   en funció de la càrrega paràsita    com, 

       
  

  
       

On,  

      
    

 
 

  
 

    
 

    
 

    
   

  

  
    

L’expressió anterior és un cas particular per expressions generals on es consideren els 

elèctrodes no planers amb distribució homogènia a la càrrega en el dielèctric.   

        
  

  
  

Fent          obtenim la tensió aplicada a l’elèctrode. La mesura de        és una de les 

tècniques més comunes a realitzar en els experiments. La relació trobada ens permet 

determinar la càrrega en el dielèctric de       .  

3.3 Control Proposat 

Per tal de mantenir la càrrega dielèctrica estable s’utilitzarà, com ja s’ha comentat 

anteriorment, un control amb tensions bipolars. Aquest mètode hereta els principis de la 

modulació sigma delta on la posició del dispositiu es mostreja periòdicament i després, 
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depenent de la posició on es trobi, s’aplicarà tensió positiva o negativa. La posició de càrrega 

del MEMS pot ser mesurada en microsegons, però en canvi, les constants de temps del 

dielèctric de l’ordre de desenes de minuts o inclús d’hores. 

D’aquesta manera, el control de la posició del dispositiu s’ha d’ajustar (el dispositiu es mou en 

aplicar diferents voltatges) per cada un d’ells. Obtenint la C-V del dispositiu es sabrà quin 

llindar de control s’ha d’aplicar, per decidir quan s’aplica tensió positiva o negativa. 

Normalment, el llindar es fixat entre el 20% o el 30% del valor del dispositiu quan aquest està 

entre l’estat ON (dispositiu tancat) i estat OFF (dispositiu obert). Per exemple, en el cas de la 

gràfica mostrada a la figura 3.1, el llindar estaria fixat sobre els 2.55pF o 2.6pF. 

La següent figura mostra un exemple de la gràfica que s’obté quan s’aplica el control a un 

dispositiu MEMS. El valor capacitiu del dispositiu, quan s’aplica tensió positiva, augmenta en el 

temps, fins que arriba al valor de la capacitat llindar. En el cas de la figura 3.4 seria quan t=48. 

En aquest punt, es quan el control comença a actuar i s’aplica tensió negativa per descarregar 

la càrrega en el dielèctric. Un cop descarregat, el valor capacitiu serà inferior al llindar i 

s’aplicarà tensió positiva fins que el dispositiu es carregui i el valor capacitiu sobrepassi el valor 

llindar. I així successivament.    

 

Figura 3.4: Exemple de com actua el control en un dispositiu MEMS 

A mode d’exemple, la càrrega, quan el control està actuant, es va carregant i descarregant com 

mostra la figura 3.5. Els colors blau (1), vermell(2) i verd(3) corresponen a diferents models 

matemàtics que descriuen l’evolució de la càrrega.  
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Figura 3.5: Càrrega i descàrrega de la càrrega del dielèctric 

La figura 3.6 mostra una simulació amb dos intervals de temps, corresponents a possibles 

estats que es poden donar a l’aplicació, amb el mètode del control de càrrega. En el primer 

interval, s’aplica tensió positiva i la càrrega paràsita es càrrega lentament. I com que la 

capacitat és inversament proporcional a la càrrega, s’observa que aquesta augmenta, igual que 

la càrrega, lentament. Més tard, passat 40s, s’aplica tensió negativa perquè es descarregui la 

càrrega i la capacitat retorni a un valor proper a l’inicial. Igual que a la figura anterior, els colors 

blau (1), vermell(2) i verd(3) corresponen a diferents models matemàtics que descriuen 

l’evolució de la càrrega. 

 

Figura 3.6: Simulació de la capacitat i la càrrega paràsita al aplicar tensió positiva i negativa durant un temps. 
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La figura 3.7, mostra els resultats d’una simulació quan el control de càrrega és implementat 

amb els mateixos valors de tensió que a la figura anterior. La seqüència de control es mostra 

molt regular. 

 

Figura 3.7: Simulació de la capacitat i la càrrega paràsita al aplicar el control de càrrega. 
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4 Disseny del sistema 

En aquest capítol es descriu el disseny electrònic, els components emprats i la programació de 

l’aplicació desenvolupada en aquest projecte. A mode de resum podem dir que, el sistema 

captura el valor del MEMS per poder controlar la seva càrrega, i en funció d’aquest valor, 

aplicar tensió positiva o negativa. Les dades s’envien a un ordinador per poder 

emmagatzemar-les en un arxiu de text, per posteriorment ser tractades per fer una 

representació gràfica.  

Aquest sistema ha estat dissenyat perquè ocupi el menor espai possible i consumeixi molt 

poca energia, ja que en un principi, estava pensat i dissenyat per ser utilitzat en un cubeSat. És 

per aquest motiu que s’ha buscat minimitzar al màxim el circuit electrònic i els dispositius 

utilitzats.  

Per desenvolupar el sistema s’ha dissenyat una placa de circuit imprès, s’ha programat un 

microcontrolador i s’ha utilitzat l’hyperterminal i el matlab per emmagatzemar i tractar, 

respectivament, les dades rebudes. A mode gràfic, la figura de sota mostra el diagrama de 

blocs del sistema. 

  

Electrostatic 

MEMS 

MEMS Board 

PC 

GPIO MUX 

& POWER I2C 

CDC 

Pulse Actuation 

Capacitance 

Sensing with CDC 

RS232 

CDC 

Figura 4.1: Diagrama de blocs del sistema de control 

 

Evaluation Board 
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4.1 Hardware 

El disseny electrònic ha estat desenvolupat per en Manuel Domínguez, el Joan Pons, el Sergi 

Gorreta, el David López i per mi mateix. S’havia de pensar en un sistema o un dispositiu que fos 

capaç de llegir el valor de la capacitat del MEMS, i com ja s’ha comentat abans, que consumís i 

ocupés el menor espai possible. La solució més optima que es va trobar va ser la utilització 

d’un CDC (capacitive-to-digital converter).   

4.1.1 CDC [2] 

El CDC és un dispositiu que fa la lectura d’un valor capacitiu i el converteix en una valor digital 

de 16bits (els 4 bits de menys pes sempre estan a 0). El CDC escollit és el AD7151, de la casa 

Analog Devices. Aquest dispositiu està pensat per ser utilitzat com a sensor de proximitat, per 

la seva bona sensibilitat i el seu rang de mesura. Tot i això, aquest ofereix una bona solució per 

el nostre sistema, tant per la sensibilitat i el rang de mesura, com per el seu baix consum i les 

seves possibilitats de configuració. Un altre avantatge que presenta aquest model són les 

dimensions, ja que aquestes són molt petites. L’encapsulat és 10-lead MSOP package i la figura 

4.2 mostra les dimensions en mil·límetres.  

 

Figura 4.2: Encapsulat AD7151 (CDC) 

Aquest conté un algoritme que compensa les variacions de la capacitat en la mesura, com 

poden ser la humitat, la temperatura o els canvis en el material en el temps. Per altre banda, el 

AD7151 pot ser connectat a un microcontrolador a través del bus I2C. Amb aquesta connexió 

és poden configurar i llegir els registres.  
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Figura 4.3: Interfície AD7151 connectada a un microcontrolador 

El bloc funcional del AD7151 és el següent: 

 

Figura 4.4: Bloc funcional del AD7151 (CDC) 

Les principals característiques que s’ha tingut en compte alhora d’escollir-lo són: 

 Molt baix consum, 2.7 a 3.6V, 70µA. 

 Temps de resposta: 10ms 

 Marge de mesura, de 0pF a 13pF 

 Sensibilitat mínima 1fF. 

L’AD7151 té un total de 23 registres. D’aquests només configurarem i llegirem uns quants. A 

continuació es mostren els registres utilitzats. 

4.1.1.1 Registre d’estat 

El registre de la taula 4.1 és el d’estat. Aquest només és de lectura i ens proporciona 

informació del dispositiu. L’utilitzarem per saber quan ha finalitzat la conversió del valor de la 

capacitat. Abans de fer la conversió el registre té el valor de 0x53 i després de fer-la de 0x52. 

Registre 
Punter  Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

(Dec) (Hex) R/W Valor per Defecte 

Status 0 0x00 R 
PwrDown - - DacStep OUT - - RDY 

0 1 0 1 0 0 1 1 

 Taula 4.1: Registre d’estat del CDC 
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4.1.1.2 Registre data 

Els següents registres son els que ens proporcionen el valor de la capacitat.  

Registre 
Punter  Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

(Dec) (Hex) R/W Valor per Defecte 

Data High 1 0x01 R 0x00 

Data Low 2 0x02 R 0x00 

Taula 4.2: Registre de data del CDC 

Només els 12bits de major pes s’utilitzen per mostrar el resultat. Els 4 bits de menys 

significatius sempre estan a zero. 

  

Figura 4.5: Format del registre Data del CDC 

Per convertir el valor de registre en el valor real de la capacitat, s’utilitza la següent formula, 

      
          

     
             

On l’            = 4pF, 2pF, 1pF o 0.5pF. 

4.1.1.3 Registre de setup 

Aquest registre és d’escriptura i de lectura i permet configurar paràmetres del dispositiu. Un 

d’aquests paràmetres és l’            , configurable amb els bits RngH i el RngL. La Taula 4.4 

mostra les possibles configuracions de rang. El sistema està pensat per tindre un rang de 

mesura de 4pF, tot i que es pot canviar. La taula corresponent a aquest registre és la següent: 

Registre 
Punter  Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

(Dec) (Hex) R/W Valor per Defecte 

Setup 11 0x0B R/W 
RngH RngL - Hyst ThrSetting (4-bit value) 

0 1 0 1 0x0B 

Taula 4.3: Registre de setup del CDC 

 

Taula 4.4: Input Range 

 

 

 

 

 



4 – Disseny del sistema 

14 

4.1.1.4 Registre de configuració 

El següent registre utilitzat permet fer una conversió simple o continuada del valor de la 

capacitat. També permet treure l’alimentació del dispositiu, excepte de la part digital. La 

tensió d’alimentació estarà deshabilitada mentre s’estigui aplicant tensió al MEMS. Quan  

s’hagi de llegir el valor capacitiu del MEMS s’habilitarà l’alimentació. Els bits que permeten 

aquesta configuració són els de MD2, MD1 i MD0.  

Registre 
Punter  Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

(Dec) (Hex) R/W Valor per Defecte 

Configuration 15 0x0F R/W 
ThrFixed ThrMD1 ThrMD0 EnConv - MD2 MD1 MD0 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Taula 4.5: Registre de configuració del CDC 

4.1.1.5 Registre CAPDAC 

L’últim registre que s’utilitza és el de CAPDAC. Aquest és important perquè actua d’offset i 

permet fer les mesures fins a 13pF. El primer bit és el que l’habilita i el segon és el que habilita 

que la mesura de l’offset és faci automàticament. Els altres 6 bits són els que donen el valor 

d’offset, DacValue. El valor més baix (000001) correspon a 200fF. La taula d’aquest registre és 

la següent: 

Registre 
Punter  Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

(Dec) (Hex) R/W Valor per Defecte 

CAPDAC 17 0x11 R/W 
DacEn DacAuto DacValue (6-bit value) 

1 1 0x00 

Taula 4.6: Registre de CAPDAC del CDC 

4.1.2 Multiplexor 

Per tal de polaritzar la tensió al dispositiu MEMS es van pensar diversos mètodes (relés, 

transistors..). Entre tots els possibles dispositius a utilitzar ens vam decantar per utilitzar un 

multiplexor, en concret el model ADG636, de la casa Analog Devices. El principal motiu, com ja 

s’ha anomenat en altres ocasions, són les seves dimensions i el seu baix consum.  

 

Figura 4.6: Bloc funcional del multiplexor ADG636 

Aquest disposa de quatre entrades i dues sortides, i en funció de com configurem els pins A0 i 

A1, a la sortida hi haurà una entrada o un altre. La següent taula mostra les possibles 

configuracions: 
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Taula 4.7: Taula de la veritat del multiplexor ADG636 

4.1.3 Microcontrolador [3] i placa de desenvolupament [4] 

El microcontrolador escollit és el CC430F6137, de la casa Texas Instruments. Les tasques ha 

realitzar, a grans trets, són la de configurar i capturar la mesura del CDC i enviar l’informació  al 

ordinador, mitjançant el port sèrie. El motiu principal d’haver-lo seleccionat és que aquest es 

troba al projecte del cubeSat i el podíem utilitzar per implementa el control de càrrega. Si 

aquest no hagués estat al CubeSat, es podria haver utilitzat gairebé qualsevol 

microncontrolador que tingués un port de comunicació I2C i un de sèrie.  

Tot i així, considero que els microcontroladors de Texas són molt interessants per utilitzar-los 

en qualsevol disseny ja que ens ofereix molt avantatges, com els mostrats a continuació: 

 Informació detallada i ben explicada (datasheet i notes d’aplicació). 

 Són fàcils d’aconseguir i econòmics. 

 Ofereixen molts codis d’exemple per a totes les famílies. En aquests codis hi han 

exemples de com configurar, per exemple, els perifèrics i les interrupcions. 

 Eines de desenvolupament econòmiques i potents. 

 Gran varietat d’eines hardware que permeten gravar, depurar, esborrar i comprovar el 

comportament del µC. 

 Gran varietat de models a escollir, podent ajustar la recerca als requisits del nostre 

sistema. 

 Tecnològicament avançants. 

La família CC430 són microcontroladors de molt baix consum amb RF integrat (system-on-

chip). Estan pensats per ser utilitzats en aplicacions portàtils, ja que disposen de cinc modes de 

configuració en baix consum, optimitzant al màxim la durada de la bateria. Les seves 

característiques són: 

 Registres de 16bits. 

 32KB de memòria flash. 

 4KB de RAM. 

 Dos temporitzadors de 16bits. 

 8 entrades externes per el convertidor A/D de 12bts. 

 Un comparador. 

 Comunicacions sèries (UART, I2C i SPI). 
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Figura 4.7: Bloc funcional del CC430F613x. 

 

El CC430F613x està disponible en una placa de desenvolupament de Texas Instruments, 

concretament en el kit de desenvolupament EM430F6137RF900. Aquest kit s’ha utilitzat per el 

desenvolupament del projecte. Com qualsevol altre kit, te accessible tots els perifèrics 

mitjançant els pins del µC i ens ofereix una solució ràpida i econòmica de desenvolupament.   

 

Figura 4.8: Placa d’avaluació EM430F6137RF900. 
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Figura 4.9: Esquema de la placa EM430F6137RF900. 

4.1.4 Esquemes electrònics i PCB 

Un cop vistos els principals components utilitzats, en aquest apartat es mostrarà l’esquemàtic i 

el seu corresponent circuit imprès per a realitzar la mesura del MEMS i ser connectat al 

microcontrolador. El disseny, tant de l’esquemàtic com el del PCB, han estat realitzats amb el 

programa de disseny de circuits Altium.  

Com s’habitua a fer en els dissenys electrònics, primer s’ha realitzat l’esquemàtic, assignant a 

cada dispositiu el seu PCB corresponent. Molts dels dispositius, tant de l’esquemàtic com del 

PCB, no es troben en les llibreries de dispositius proporcionades per el programa. Es per 

aquest motiu, que s’ha tingut de crear una llibreria per dissenyar els dispositius. Després, un 

cop verificat que l’esquemàtic és correcte, es traslladen els component al PCB i es desenvolupa 

el circuit imprès.  

4.1.4.1 Versió 1.0 

L’esquema que es mostra a continuació correspon a la primera versió. En aquesta, el sistema 

estava pensat per poder ser connectat a una placa embeguda amb Linux, utilitzada en les 

pràctiques de l’assignatura de SETR [5]. Al final, però, aquesta part no va ser utilitzada ja que 

es va procedir a fer el control amb el microntrolador de 8 bits, com s’ha esmentat 

anteriorment.  

Aquest disseny contempla la possibilitat de que la placa pugui ser alimentada des de 5V fins a 

18V, ja que disposa d’un regulador (LM1086-3.3) per tindre els 3.3V necessaris per alimentar el 

sistema. Igual que la part del connector de la placa linux, no s’ha utilitzat perquè l’alimentació 

de la placa de desenvolupament (EM4306137RF900) ja donava prou potència per fer funcionar 



4 – Disseny del sistema 

18 

el sistema. Els dispositius de la placa queden alimentats mitjançant un cable, connectat a Vcc, 

de la placa de desenvolupament de Texas fins al pin número 2 del connector. 

Per tenir alimentació positiva i negativa s’utilitza el multiplexor. Si ens fixem, a l’esquemàtic hi 

ha una petita taula on es veuen les possibles configuracions del multiplexor. Les línies de 

configuració del multiplexor, A0 i EN, tenen una resistència de 100Ω per protegir el dispositiu 

en cas de fer un mal ús de les connexions. Per mal ús ens referim a entrar alimentacions per 

sobre de les marcades per el datasheet, per exemple. Un altre fet a destacar és; com la tensió 

negativa a utilitzar en el control de càrrega del MEMS pot ser -3.3V o -1.8V, s’ha afegit un 

divisor de tensió (R3 i R4). L’amplificador operacional s’utilitza per assegurar-nos que a la 

sortida hi ha alta impedància. 

També destacar les resistències de pull-up de les línies de l’I2C. Aquestes són necessàries per a 

la comunicació entre el CDC i el microcontrolador. 

 

Figura 4.10: Esquema v1.0 control càrrega MEMS 

 

Pel que fa el layout, comentar que tots els components i les totes les pistes estan a la cara de 

dalt (top). El motiu principal es el de tindre més accessibilitat a totes les parts del circuit. 

D’aquesta manera és més fàcil testejar i/o modificar el circuit. La part del CDC (U1) i la part on 

es connecta el MEMS no tenen pla de masses a la cara de dalt i de baix per no pertorbar la 

mesura, i d’aquesta manera, evitar possibles imprecisions en la lectura.  
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La dimensions del circuit imprès són 26x73 mm i la classe de dificultat és la 4, ja que les 

dimensions de l’encapsulat del CDC no permet utilitzar una classe més petita, ja que les 

dimensions mínimes dels pins són de dimensions superiors. 

 

 

 

Figura 4.11: Layout (top/bottom) v1.0 control càrrega MEMS 

 

4.1.4.2 Versió 2.0 

Pel que respecta a la versió 2.0, aquesta està pensada per ser utilitzada dins del cubeSat. El 

disseny de la nova versió es distingeix de l’anterior per no contemplar la connexió amb la placa 

embeguda i tampoc la regulació d’alimentació externa, perquè, a part de que no eren 

utilitzades, tampoc anaven a ser part del disseny del conjunt del cubeSat. La numeració dels 

pins d’entrada i sortida (P2.0, P2.1, P1.2 i P1.3) corresponen amb els del microcontrolador.  
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Figura 4.12: Esquema v2.0 control càrrega MEMS 

El layout de la segona versió es diferencia de la versió anterior, com s’ha comentat amb 

l’esquemàtic, per l’absència de components (connector i regulador) i per tenir un distribució 

més acurada d’alguns components. El CDC, per exemple, està posat en una capa diferent de la 

resta de components. El principal motiu ha estat el de voler apropar al màxim el CDC i el 

multiplexor a la mesura del MEMS (U4) perquè hi hagi menys capacitat paràsita a la mesura. 

L’encapsulat del MEMS (U4) definit en aquest PCB era el que s’hagués posat al cubeSat, ja que 

de tots els encapsulats que ens oferien al Centre Nacional de Microelectrònica (CNM) [6] de 

Bellaterra, aquest era el que presentava major fiabilitat i robustesa. 

La dimensions del circuit imprès són 45x35 mm i la classe de dificultat, com en l’anterior 

layout, és la 4, ja que les dimensions de l’encapsulat del CDC fa que així sigui. 
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Figura 4.13: Layout (top/bottom) v2.0 control càrrega MEMS 

 

4.2 Firmware 

En aquest apartat s’explica el codi que s’ha programat per el CC430F6137 (µC de Texas). Per 

desenvolupar i depurar el programa s’ha utilitzat el programa “Code Composer Studio v4 Core 

Edition” [7]. Aquest és el programa que subministra Texas per editar i construir el fitxer binari 

(extensió .out) que es descarrega al microcontrolador.  

El codi del programa està dins d’un projecte, anomenat “controlMEMS”. Dins d’aquest 

projecte hi ha un fitxer principal, anomenat “ctrlMEMS.c”. Aquest és el que configura i 

gestiona la part de control, a més d’enviar l’informació per l’UART. D’aquest fitxer en pengen 

dos més, un que correspon a la llibreria de l’I2C i l’altre és el conté les directives dels registres 

del microntrolador. L’estructura del projecte és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14: Estructura del projecte 

control 
MEMS 

ctrlMEMS.c 

cc430x613x.h TI_USCI_I2C_
master.h 
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On cadascun dels arxius corresponen a: 

 ctrlMEMS.c     // Codi del programa 

  cc430x613x.h   // llibreria de directives dels registres del µC 

  TI_USCI_I2C_master.h  // llibreria de comunicació I2C 

 

Alhora de programar s’han seguit algunes les següents pautes: 

 Separar el codi en diferents parts amb les definicions, les variables, les funcions 

d’inicialització i les funcions d’acció. 

 Utilitzar la directiva #define per definir totes les constants del programa que s’hagin 

d’utilitzar. Això facilita molt alhora de canviar valors utilitzats en diferents parts del 

programa. També fa que el codi sigui més entenedor. 

 Utilitzar subrutines i funcions per qualsevol procés que es pugui agrupar o pugui ser 

cridat des de diferents punts de programa, per tal d’estructurar el codi i reduir el 

número de línies. 

 Capçalera dels fitxers editats amb el nom, la versió, la data, els recursos utilitzats i les 

notes del programador. 
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4.2.1 Algoritme 

 

  

Inicialitzar Perifèrics i 

configurar CDC 

Llegir valor del MEMS amb el MUX 

en HIGH-Z i enviar-ho per la UART 

Apliquem +3.3V durant 

200ms 

Han passat els 

200ms? 

Mesura > Threshold 

Llegir valor del MEMS amb el MUX 

en HIGH-Z i enviar-ho per la UART 

Apliquem +3.3V durant 

200ms 

Apliquem -3.3V durant 

200ms 

Han passat els 

200ms? 

Han passat els 

200ms? 
NO SI 

 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 
 

Figura 4.15: Algoritme de control 
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4.2.2 Codi Programa 

El codi del programa està basat en l’algoritme del punt anterior. Aquest, seguint les jerarquies 

de crida de funcions, està centralitzat en la funció principal void main(void). La funció main 

inicialitza els ports, els perifèrics, les interrupcions i les variables globals. Un cop inicialitzat tot, 

la funció main entra en un bucle infinit per a realitzar altres funcions del programa, en concret, 

les que es requereixen per fer el control.  

Dins del bucle, es segueix el control proposat. S’aplica tensió positiva al MEMS mitjançant els 

pins de configuració del multiplexor durant un cert temps (configurable per l’usuari). Passat 

aquest temps es llegeix el valor de la capacitat mitjançant el CDC i depenent del valor que doni 

(si està per sota o per sobre del valor llindar), es torna a aplicar tensió positiva o negativa. Un 

cop feta la comparació i la configuració dels pins per aplicar la tensió apropiada, s’envia la 

informació mitjançant el port sèrie (UART). Aquesta informació anirà a parar a l’ordinador per 

poder fer una gràfica i així visualitzar l’evolució del control en el temps. 

Les funcions creades per el desenvolupament de l’aplicació són; 

 void readCDC(void) crida a la llibreria I2C per establir comunicació amb el CDC. Un cop 

establerta la comunicació, es configura el CDC i es llegeix el valor capturat. Aquest 

valor, com s’ha comentat al punt 4.1.1.2 està dins del registre DataLow i DataHigh i es 

guardat en una variable global de 16bits. 

 void stopCDC(void): també estableix comunicació via I2C amb el CDC i configura el 

CDC per deshabilitar l’alimentació del dispositiu, a excepció de la part digital. 

 void sendUART (char data): envia un caràcter per el port sèrie. 

 void convertData(void): converteix el valor la variable de 16bits (void readCDC(void)) a 

ASCII per tal d’enviar-se per el port sèrie. 

 void envia(void): crida a la funció convertData() i seguidament envia el valor en ASCII 

mitjançant la funció sendUART(char data).  

Per més informació de les funcions, consultar l’Annex A. 

4.2.3 Comunicació amb el CDC: <....> (I2C) 

El bus I2C (acrònim de IIC, Inter-Integrated Circuit) va ser desenvolupat per Philips a principi 

dels 80 com una forma senzilla i econòmica de connectar controladors amb circuits integrats 

perifèrics en equips de televisió. Tot i ser definit per un fabricant concret, aquest s’ha convertit 

en un estàndard que ha sigut adoptat per diferents fabricants com a interfície de tot tipus de 

dispositius com conversors A/D i D/A, memòries EEPROM, displays i altres perifèrics, com el 

CDC utilitzat.  

Aquest bus sèrie síncron disposa de dues línies, la de rellotge (SLC) i la de les dades (SDA). 

Ambdues són bidireccionals i requereixen d’una resistència de pull-up a l’exterior. Per 

permetre l’intercanvi d’informació, els dispositius que estan connectats al bus, disposen d’una 

direcció única que l’identifica. A més, cada dispositiu pot actuar com a transmissor o com a 

receptor. Per exemple, l’adreça del CDC és 0x90 i és la primera dada que haurà de contenir la 

seqüència d’escriptura i lectura. El CDC actua com un dispositiu esclau. La velocitat de 

transmissió és de 100KHz, tot i que el CDC pot comunicar-se fins als 400KHz. 
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Figura 4.16: Transferència de dades per el bus I2C 

El format general de les transaccions de lectura i escriptura és de 7 bits, com mostra la figura 

4.16. Això és molt important, ja que fa que, per exemple, l’adreça a enviar al CDC sigui 0x48, en 

lloc dels 0x90. L’adreça del CDC 1001.000 (0x90) es desplaça 1 bit a la dreta per ser enviada en 

format 7 bits. Això fa que el valor de l’adreça sigui 100.1000 (0x48). 

En totes les transaccions, el dispositiu mestre comença la comunicació, i posteriorment envia 

un byte indicant el tipus de transacció (lectura o escriptura) i la direcció del dispositiu esclau. A 

partir d’aquest moment, els dos dispositius intercanvien informació fins que el dispositiu 

mestre genera una condició de parada o una altre condició d’engegada.  

 

 Figura 4.17: Seqüència de lectura i escriptura 

Les dades es transmeten en blocs de 8 bits. Per cada byte transmès, el dispositiu receptor  

haurà de generar una senyal de reconeixement (Acknowledge). 

4.2.3.1 Llibreria I2C 

La llibreria I2C és el lloc on hi han totes les funcions necessàries per poder utilitzar el perifèric 

I2C del microcontrolador. Aquesta ha estat adaptada, ja que era una llibreria d’una altre 

familia de microcontroladors de Texas, per poder ser utilitzada amb el nostre 

microcontrolador. Respecte a l’origina, s’ha hagut de modificar noms de registres i adaptar 

diferents parts de les funcions. Les definicions i funcions utilitzades són les següents: 

 Definició dels pins utilitzats per l’I2C 

#define SDA_PIN BIT3  // cc430x613x UCB0SDA pin (P1.3) 

#define SCL_PIN BIT2  // cc430x613x UCB0SCL pin (P1.2) 

 

 Inicialització de la transmissió: 

o  slave_address: adreça del dispositiu a la que va destinada l’informació. 

o  prescale: velocitat de transmissió (SCLOCK). 
 

void TI_USCI_I2C_transmitinit(unsigned char slave_address, unsigned char 

prescale);  

 

 Inicialització de la recepció: 

o  slave_address: adreça del dispositiu que ha conté la informació a llegir. 

o  prescale: velocitat de transmissió (SCLOCK). 
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void TI_USCI_I2C_receiveinit(unsigned char slave_address, unsigned char 

prescale);  

 

 Transmissió de dades: 

o  byteCount: número de bytes a transmetre. 

o  *field: referència de l’array. 

void TI_USCI_I2C_transmit(unsigned char byteCount, unsigned char *field);  

 

 Lectura de dades:  

o byteCount: número de bytes a llegir. 

o  *field: referència de l’array. 

void TI_USCI_I2C_receive(unsigned char byteCount, unsigned char *field); 

 

 Funció per si hi ha un dispositiu amb l’adreça que busquem en el bus I2C (aquesta 
funció no l’utilitzarem).  

 

unsigned char TI_USCI_I2C_slave_present(unsigned char slave_address);  

 

 Funció per saber si la transmissió i la lectura han estat realitzades correctament. 
 

unsigned char TI_USCI_I2C_notready(); 

Per més informació, el codi d’aquesta llibreria es pot consultar l’Annex B i C. 

4.3 Disseny global 

Un cop vist el hardware i el firmware, només queda per veure com es comunicarà el sistema 

amb l’ordinador i com aquest representarà gràficament les dades rebudes. Abans, però, 

d’enviar les dades capturades del microcontrolador a l’ordinador s’ha fet les següent 

comprovacions: 

· Fer la lectura del valor de diferents condensador, d’entre 1.8pF i 12pF, mitjançant 

l’eina de Debug del programa de Texas Intruments, per assegurar-nos que la lectura 

que fa el CDC és correcta. 

· Comprovar que la tensió que s’ha d’aplicar al MEMS va canviant en el temps. A mode 

d’exemple, les imatges de sota representarien una mesura d’aquest tipus, on la sortida 

del multiplexor canvia en el temps donant valors positius i negatius. 

 

 
Figura 4.18: Exemple de commutació del multiplexor 
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Figura 4.19: Funcionament del control 

· Fer mesures de diferents MEMS amb l’eina Debug per comprovar que mantenen 

repetibilitat en les mesures. 

· Verificar que el port sèrie escriu per la UART i que l’ordinador rep els caràcters 

correctament. 

Un cop explicades les principals comprovacions, els següents punts s’exposarà com s’ha 

utilitzat el port sèrie, per enviar i emmagatzemar les dades i com s’ha programat el MATLAB 

per fer les representacions gràfiques necessàries. 

4.3.1 Comunicació sèrie 

La comunicació sèrie s’utilitza per gestionar les dades de lectura del MEMS en el temps. Per 

establir comunicació entre el microcontrolador i l’ordinador s’ha d’utilitzar un convertidor de 

nivells, per passar de nivells RS-232 (ordinador) a nivells TTL (µC) i viceversa, i així poder 

establir comunicació. Per adaptar els nivells, s’ha escollit l’integrat MAX3232 de Maxim 

Semiconductors.  

La realització del circuit d’adaptació de nivells s’ha fet en una placa de forats tal, i com es 

mostra a la foto següent: 

  

Figura 4.20: Circuit adaptador de nivells (MAX3232) 

Mesure < Threshold 

200ms 

+3.3V 

Mesure < Threshold Mesure > Threshold 

-3.3V 
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4.3.1.1 Hyperterminal i fitxer de text 

Per capturar les enviades per el microcontrolador s’ha utilitzat l’hyperterminal (programa per 

utilitzar els diferents ports de comunicació d’un ordinador). La configuració del port sèrie 

utilitzada és la següent: 

 Bits per segon:   9600 

 Bits de dades:   8 

 Paritat:   No 

 Bits d’aturada:  1 

 Control de flux:  No 

Les dades rebudes, per el port sèrie,  s’emmagatzemen en un fitxer de text i tenen el següent 

format:  

  

Figura 4.21: Fitxer de text amb les dades capturades  

Com es pot observar les dades s’envien de la següent manera: 

- Primer s’envia el valor mesurat de 16bits (Registres Data High i Data Low del CDC) en 

decimal.  

- Després s’envia un espai per separar informació. 

- I per acabar la tensió que s’ha aplicat. 
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4.3.2 Matlab 

L’eina escollida per fer la representació gràfica de les dades capturades és el programa 

MATLAB. De MATLAB podríem dir és un entorn de computació numèrica i un llenguatge de 

programació creat per la companyia The MathWorks. MATLAB permet manipular 

fàcilment matrius, dibuixar funcions i dades, implementar algorismes, crear interfícies d'usuari, 

i comunicar-se amb altres programes en altres llenguatges. A més, és un software molt utilitzat 

i popular entre universitats i centres d’investigació i desenvolupament. 

Per fer la representació, s’ha programat un petit programa. Aquest programa està dividit en 

diferents punts: 

1. Obrir el fitxer de text i posar els valors de les columnes en vectors de dades. 

2. Posar els valors de la configuració del CDC. Aquests valors són el input range i el valor 

del capdac. És molt important posar-los bé, ja que sinó el valor capacitiu que ens 

sortirà, al aplicar la formula descrita al datasheet del CDC, serà erroni. 

3. Posar el temps que s’aplica entre mesura i mesura. En la imatge de sota el temps és de 

200ms. 

4. Un altre valor a posar és el de la capacitat paràsita del circuit. Aquesta es mesura 

sense connectar-hi res al connector del MEMS.  

5. Inicialitzar les variables que s’hauran d’utilitzar.  

6. Calcular el valor capacitiu mitjançant la formula del CDC (veure punt 3.1.1). 

7. Mostrar gràficament els valors calculats.     

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/An%C3%A0lisi_num%C3%A8rica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_programaci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_programaci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=The_MathWorks&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Matriu_(matem%C3%A0tiques)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3_(matem%C3%A0tiques)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Algorisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Interf%C3%ADcie_d%27usuari


30 

5 Resultats experimentals 

Aquest apartat recull les mesures més significatives realitzades amb el sistema dissenyat. 

5.1 Mesura de condensadors 

Per tal de verificar que el circuit i el sistema de mesura funciona, es va procedir a la mesura 

d’un condensador de 3.9pF. Les característiques de la mesura són les següents: 

 Mostreig de 200ms 

 S’aplica una tensió positiva (3.3V) i una de negativa (-1.8V) durant un cert temps per 

veure si afecten a les mesura del condensador. 

 S’apaga l’alimentació del CDC (excepte de la part digital) mitjançant el registre de 

configuració i es deshabilita la conversió en el moment d’aplicar tensions. 

Seguidament es torna a configurar correctament el CDC per fer les lectures pertinents. 

 CAPDAC de 3.2pF (1001 0000). 

 Capacitat paràsita mesurada: 1,28487691pF 

 

 Figura 5.1: Mesura del valor d’un condensador 
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Es pot observar que la lectura que fa el CDC del condensador és molt precisa i que el 

multiplexor, quan no està el alta impedància, no afecta a la mesura. En aquesta mesura el 

valor màxim capturat és de 32768 i el mínim de 32688. Aquesta diferencia, si apliquem la 

formula donada per el fabricant del CDC, correspon a 0,00781555pF. Un valor totalment 

acceptable per el nostre sistema. 

 

5.2 Mesura del MEMS 

5.2.1 Dispositiu utilitzat 

El dispositiu MEMS que finalment s’ha utilitzat està dins d’un ASIC ple d’altres MEMS amb 

característiques diferents. La imatge de sota mostra l’encapsulat:  

  

Figura 5.2: Dispositius MEMS 

D’entre tots els dispositius MEMS disponibles, només uns quants poden ser utilitzats al nostre 

disseny. Les característiques que principalment s’han de complir alhora d’escollir el dispositiu 

són: 

 Característica C-V simètrica. 

 Tensió de pull-in (VPI) i pull-out (VPO) propera als 3.3V 

 Valor de la capacitat del MEMS en estat ON inferior a 10pF 

 Forma de “U” en la característica C-V, es a dir, que el dispositiu MEMS passi de ON a 

OFF i de OFF a ON com si fos un senyal digital. 

De tots els MEMS mesurats finalment n’hi ha tres que s’ajusten a les característiques 

esmentades anteriorment. Aquests són el dispositiu 27, el 50 i el 55. La C-V de cadascun d’ells 

és la següent: 
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Figura 5.3: Gràfica C-V del dispositiu MEMS 27 

 

 

Figura 5.4: Gràfica C-V del dispositiu MEMS 50 
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Figura 5.5: Gràfica C-V del dispositiu MEMS 55 

Com es veu el dispositius 50 i 55 són els que tenen una C-V simètrica i passen de tancat a obert 

com si fos un senyal digital. Aquests dos dispositius seran objecte de proba, com es veurà en 

els següents punts del projecte. El dispositiu 27 té una C-V que ens indica, que en un principi, 

aquest dispositiu seria molt complicat de controlar. 

5.2.2 Mesura sense aplicar tensió 

Aquesta mesura captura el valor del MEMS sense aplicar tensió entre els seus nodes, posant el 

multiplexor en alta impedància, per veure si el CDC afecta a la càrrega paràsita del MEMS. 

Les característiques d’aquesta prova són les següents: 

 Mostreig de 200ms 

 Multiplexor en alta impedància. 

 S’apaga l’alimentació del CDC (excepte de la part digital) mitjançant el registre de 

configuració i es deshabilita la conversió en el moment d’aplicar tensions. 

Seguidament es torna a configurar correctament el CDC per fer les lectures pertinents. 

 CAPDAC de 8pF (1010 1000). 

 Capacitat paràsita mesurada: 1,90230559pF 
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Figura 5.6: Mesura del MEMS 50 sense aplicar tensió 

Com mostra la figura 5.6, la lectura que es fa del valor de la capacitat del MEMS és molt 

precisa, i el que és més important, no afecta a la càrrega en el dielèctric. Això és important per 

assegurar-nos que el valor capacitiu del MEMS no es veu afectat per la mesura i aquesta pugui 

afectar alhora de realitzar el control.  

Si apliquem la formula donada per el fabricant del CDC, amb el valor màxim (28432) i mínim 

(27696) capturat, surt una diferència entre mesures de 0,0719pF. Un valor totalment 

acceptable per a la realització del control. 

5.2.3 Mesura sense aplicar control 

Aquest tipus de mesura consisteix en aplicar tensió positiva i negativa durant un cert temps, 

sense aplicar el control. Quan s’aplica tensió positiva, la càrrega del dielèctric es carrega, i en 

conseqüència la capacitat augmenta. Passat aquest temps, es canvia la polarització de la 

tensió. Quan això succeeix, la capacitat fa un salt negatiu i disminueix significativament, ja que 

la càrrega es descarrega. A la figura 3.6 hi ha la simulació d’aquest tipus de mesura. 

Les característiques de la mesura són les següents: 

 Mostreig de 200ms 

 S’aplica una tensió positiva (3.3V) i una de negativa (-3.3V) durant un cert temps per 

veure com evoluciona la càrrega del MEMS. 

 S’apaga l’alimentació del CDC (excepte de la part digital) mitjançant el registre de 

configuració i es deshabilita la conversió en el moment d’aplicar tensions. 

Seguidament es torna a configurar correctament el CDC per fer les lectures pertinents. 

 CAPDAC de 8pF (1010 1000). 

 Capacitat paràsita mesurada: 1,90230559pF 
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Figura 5.7: Mesura del MEMS 50 sense aplicar control amb el CDC 

La gràfica superior representa la tensió aplicada al dispositiu MEMS i la de sota al valor 

capacitiu (pF), i totes dues estan representades en el temps. A la gràfica es pot observar com el 

valor de la capacitat augmenta mentre s’aplica tensió positiva al MEMS. Fins que, al canviar la 

polarització de la tensió, el valor de la capacitat disminueix una mica, però no ho fa de forma 

contundent. 

Aquesta mateixa mesura, amb diferents paràmetres, es va realitzar al MEMS 50 amb els 

instruments de laboratori. La figura de sota mostra la mesura. Es pot observar que el valor 

capacitiu del MEMS decau de manera significativa quan es canviava la polarització, de positiva 

a negativa, de la tensió. Tot i així, s’ha de tenir en compte, que les condicions de mesura són 

diferents perquè, a part de estar feta amb instruments, la tensió d’actuació és més elevada 

(7V) i el temps de mesura és major. El fet que la tensió d’actuació sigui elevada, en aquest cas 

propera a la tensió de pull-in, fa que la càrrega augmenti més ràpidament.  
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Figura 5.8: Mesura del MEMS 50 amb instruments i sense aplicar control 

5.2.4 Mesura aplicant control 

Després de fer les mesures pertinents al MEMS, i veure que la mesura del CDC no afecta a la 

càrrega del MEMS i que quan s’aplica tensió, els MEMS es carrega, es realitza l’última mesura, 

la del control. En aquesta mesura, es defineix un valor de capacitat llindar, i quan aquesta es 

sobrepassa es canvia la polaritat de la tensió d’actuació. 

Les característiques de la mesura són les següents: 

 Mostreig de 200ms 

 S’aplica tensió positiva (3.3V) quan la lectura feta al MEMS està per sota de la 

capacitat llindar. D’altra banda, s’aplica tensió negativa (-3.3V) quan la lectura està per 

sobre de la capacitat llindar.  

 S’apaga l’alimentació del CDC (excepte de la part digital) mitjançant el registre de 

configuració i es deshabilita la conversió en el moment d’aplicar tensions. 

Seguidament es torna a configurar correctament el CDC per fer les lectures pertinents. 

 CAPDAC de 8pF (1010 1000). 

 Capacitat paràsita mesurada: 1,90230559pF 
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Figura 5.9: Mesura del MEMS 50 aplicant el control 

A la figura 5.9 es pot observar com la càrrega del MEMS augmenta a mesura que passa el 

temps fins arribar a la capacitat llindar (línia vermella). Quan el valor capacitiu sobrepassa el 

valor llindar, es canvia la polaritat de la tensió. Això succeeix, més o menys, passades les dues 

hores d’haver començat la mesura. A partir d’aquest moment, la càrrega queda controlada, de 

manera aproximada, durant tres hores. Passat aquest temps, degut a les derives a llarg termini 

en la característica del dispositiu, el control ja no actua com abans.  

Si visualitzem un tram on el control està actuant, entre les 2’30h i les 4’30h, obtindríem la 

següent gràfica: 

Figura 5.10: Mesura del MEMS 50 aplicant el control amb zoom 
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Si comparem aquesta figura amb la figura 3.4, veurem que el control actua correctament. 

Quan la capacitat del MEMS està per sota de la llindar, s’apliquen durant un temps tensió 

positiva, el que equivaldria a dir que s’apliquen molts uns lògics. Un cop sobrepassat el llindar 

capacitiu del dispositiu, que indica que la càrrega s’ha carregat, la tensió d’aplicació canvia de 

signe i la càrrega es descarrega, tal i com s’observa a les gràfiques de les simulacions.  

Vist el control aplicat al dispositiu 50, es mostra a la figura 5.11 el control mesurat en el 

dispositiu MEMS 55.  

Les característiques de la mesura, igual que les anteriors, són les següents: 

 Mostreig de 200ms 

 S’aplica tensió positiva (3.3V) quan la lectura feta al MEMS està per sota de la 

capacitat llindar. D’altra banda, s’aplica tensió negativa (-3.3V) quan la lectura està per 

sobre de la capacitat llindar.  

 S’apaga l’alimentació del CDC (excepte de la part digital) mitjançant el registre de 

configuració i es deshabilita la conversió en el moment d’aplicar tensions. 

Seguidament es torna a configurar correctament el CDC per fer les lectures pertinents. 

 CAPDAC de 8pF (1010 1000). 

 Capacitat paràsita mesurada: 1,90230559pF 

 

Figura 5.11: Mesura del MEMS 55 aplicant el control 
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Aquesta mesura del MEMS 55 te una duració d’unes onze hores. La capacitat llindar (línia 

vermella) està definida a un valor molt proper al valor capacitiu del MEMS 55, fet que provoca 

que el control estigui funcionant gairebé durant tota la mesura.  
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6 Conclusions 

El present projecte presenta un repte important i engrescador; el de fer un disseny electrònic 

simple per a poder actuar sobre la càrrega en el dielèctric dels dispositius MEMS amb el mínim 

número de components electrònics possible. A més, aquest circuit ha de ser capaç de fer les 

mateixes mesures que, actualment, fan els instruments de laboratori per a l’estudi de la 

càrrega dels MEMS. El repte és gran, ja que aquests instruments són de gran precisió i tenen 

una electrònica complexa per tal d’oferir qualitat i robustesa als senyals generats i mesurats. 

S’ha dissenyat un circuit robust amb el qual es poden fer les mateixes mesures que amb els 

instruments, a excepció de la gràfica C-V, per a l’estudi de la càrrega del MEMS. Pel que fa a la 

programació del microcontrolar, l’algoritme implementat és correcte. A més el codi és flexible, 

ja que permet fer diferents tipus de mesura i canviar paràmetres, com per exemple la velocitat 

de mostreig de la lectura. Per tant, es pot dir que el codi dissenyat és fiable i robust, i sobretot 

no presenta irregularitats durant la mesura. 

Veient els resultats obtinguts en la part del control de càrrega es pot extreure que, mitjançant 

canvis en la polaritat de la tensió d’actuació, és possible mantenir la capacitat d’un dispositiu 

MEMS per sota del llindar especificat, lo qual implica que la càrrega paràsita acumulada també 

està per sota d’un determinat llindar. 

Per assegurar la convergència de l’algoritme és necessari configurar els seus paràmetres amb 

valors específics de cada dispositiu, el qual fa necessari caracteritzar-lo prèviament. Aquesta 

caracterització ha d’incloure en primer lloc les seves capacitats màxima i mínima, i en segon 

lloc trobar el valor llindar més adequat per aplicar el control (punt 3.3). 

Un dels inconvenients que ha limitat els resultats obtinguts és el de fer servir tensions 

d’actuació molt baixes, per sota de 3.3V, i no poder utilitzar altres tensions més elevades per 

no espatllar els pins de sensat del CDC. També hi ha la limitació del rang de mesura dels CDC, ja 

que hi ha un gran número de dispositius MEMS que estan per sobre d’aquest rang (13pF) i fa 

que no sigui possible aplicar el control. Tampoc queda clar si el mètode de mesura amb CDC 

genera injecció de càrrega en si mateix, tot i que com s’ha vist en la mesura del punt 5.2.2. 

sembla que això no succeeix. 

Com a possibles millores en l’estudi del control mitjançant component electrònics, es proposa 

utilitzar un circuit amb diferents tensions d’actuació per ajustar millor el control de càrrega per 

diferents MEMS. També es proposa utilitzar altres dispositius de sensat de la capacitat, com 

poden ser els microcontroladors amb CDC incorporat de la casa Silicon Labs.  

Aquest mètode de control és una tècnica efectiva utilitzant instruments de laboratori. Els 

resultats obtinguts utilitzant aquest circuit demostren que el control de càrrega amb 

dispositius electrònics pot ser utilitzat. Tot i així, hi han factors addicionals que afecten en la 
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mesura i s’haurien d’estudiar amb més detall per saber en quin grau afecten en la mesura i 

conseqüentment en el control.  

Encara que aquests resultats són un estudi provisional, obren les portes a futures línies 

d’investigació en el sensat de dispositius MEMS. Aquest projecte, de recerca, pot servir com a 

punt de partida per a la realització d’altres circuits de control, o inclús, la millora del circuit 

desenvolupat i així continuar amb l’estudi del control de càrrega mitjançant dispositius 

electrònics. 
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Annex A: Codi del programa <ctrlMEMS.c> 

#include "cc430x513x.h" 

#include "TI_USCI_I2C_master.h" 

 

#define prescaler  0x0B   //I2C communication 100KHz 

 

unsigned int capvalue = 0, compvalue = 0, threshold = 0; 

unsigned int count = 0, flag = 0; 

unsigned char timercounter, sendata[5],signe; 

      //Starts in address 0x09 until 0x12 

unsigned char array[9] =  {11,203,0,0,0,17,0,168,0};     //array 

to configure CDC 

unsigned char store[18] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; //array to read CDC 

registers 

 

/** UART INITIALIZATION **/ 

void initUART(void) 

{ 

 PMAPPWD = 0x02D52; // Get write-access to port mapping regs   

   P2MAP6 = PM_UCA0RXD;    // Map UCA0RXD output to P2.6  

   P2MAP7 = PM_UCA0TXD;    // Map UCA0TXD output to P2.7  

   PMAPPWD = 0;         // Lock port mapping registers  

   

   P2DIR |= BIT7;          // Set P2.7 as TX output 

   P2SEL |= BIT6 + BIT7;   // Select P2.6 & P2.7 to UART function 

    

 UCA0CTL0 = 0x00; 

   UCA0CTL1 |= UCSWRST;    // **Put state machine in reset** 

UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;   // CLK = ACLK 

   UCA0BR0 = 0x03;         // 32k/9600 - 3.41 

   UCA0BR1 = 0x00;          

   UCA0MCTL = UCBRS_3;     // Modulation  

   UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;   // **Initialize USCI state machi 

} 

 

/** TIMER INITIALIZATION  **/ 

/*Fosc = 1/freq =(1/26MHz) --> Fosc=38,46ns 

Cicle ins = 38,46ns*4 = 153,846ns 

FreqTimer = Prescaler(registre ID)*Cicle ins = 8*153,846ns = 1,23us 

FreqTimer = PrescalerAux(registre IDEX)*Cicle ins = 8*1,23us = 9,846us 

ProfunditatTimer = FFFF*9,846us = 645,2676923ms */ 

void initTimer(void) 

{ 

  P1DIR |= 0x01;                          // P1.0 output 

  TA1CCTL0 = CCIE;                        // CCR0 interrupt enabled 

  TA1CCR0 = 26214;     // 200ms 

  TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR;       // SMCLK, contmode, clear TAR 

  TA1EX0 = TAIDEX_7; 

   

  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);     // enable interrupts 

} 

 

/** PORTS INITIALIZATION  **/ 

void initPort(void) 

{ 

/*Configuració MUX*/ 

  P2DIR = BIT0 + BIT1 + BIT2;  //(Enable/A0/VCCDC) 

  P2OUT = BIT2; 

} 

 

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

// void readCDC() 

// 

// This function capture data value.  

// 

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

void readCDC(void) 
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{ 

 array[5] = 17; // configure CDC register, enable power 

 

 // init transmitting with USCI 

 TI_USCI_I2C_transmitinit(0x48,0x0B);  

// wait for bus to be free    

   while (TI_USCI_I2C_notready());  

// start transmitting         

    TI_USCI_I2C_transmit(9,array);  

// wait for bus to be free         

    while (TI_USCI_I2C_notready());          

    do{ 

// init transmitting with USCI 

      TI_USCI_I2C_receiveinit(0x48,0x0B);  

    while (TI_USCI_I2C_notready()); 

      TI_USCI_I2C_receive(18,store);  

// wait for bus to be free 

      while (TI_USCI_I2C_notready());      

    }while (store[0] != 0x53); 

 // convert data registers (low & high 8 bits) to integer value 

capvalue = (store[1] * 256);    

 capvalue = capvalue + store[2]; 

}  

 

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

// void stopCDC(void) 

// 

// This function stops CDC (disable power register).  

//  

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

void stopCDC(void) 

{ 

 array[5] = 19; // configure CDC register, disable power 

 

 // init transmitting with USCI 

 TI_USCI_I2C_transmitinit(0x48,0x0B);   

 // wait for bus to be free   

   while (TI_USCI_I2C_notready());  

 // start transmitting         

     TI_USCI_I2C_transmit(9,array); 

 // wait for bus to be free          

    while (TI_USCI_I2C_notready());          

} 

 

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

// void sendUART(char data) 

// 

// This function sends a data ASCII.  

// 

// IN:   char data   =>  ASCII data  

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

void sendUART (char data) 

{ 

 __delay_cycles(3000); 

 UCA0TXBUF = data; 

 while(!UCBUSY); 

} 

 

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

// void converData(void) 

// 

// This function convert data to ASCII.  

//  

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

void convertData(void) 

{ 

 unsigned int resta=0, value_tmp=0, x; 

  

 value_tmp = capvalue; 

 for(x=0;x<5;x++){ 

  resta = value_tmp%10; 

  value_tmp = value_tmp/10; 

  sendata[x] = resta + 48; 

 } 

} 

 

//------------------------------------------------------------------------------ 
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// void envia(void) 

// 

// This function sends data.  

//  

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

void envia(void) 

{ 

 int x; 

  

 convertData(); 

 for (x=4; x>=0; x--) sendUART(sendata[x]); 

 sendUART(' '); 

 sendUART(signe); 

 sendUART(13);   //Carriage Return  

} 

 

void main(void) 

{ 

  int x; 

   

  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       // Stop WDT 

   

  _EINT(); 

    

  initPort(); 

  initUART();  

  for (x=0;x<=2;x++){ 

 __delay_cycles(10000); 

    readCDC();   

  } 

   

  compvalue = capvalue + 500;  //comparator value 

  stopCDC(); 

  signe = '0'; 

  envia(); 

   

  /*MUX*/ 

  P2OUT = BIT0 + BIT2;    //Enable MUX --> +3.3V 

 

  initTimer(); 

 while(1){ 

  __bis_SR_register( LPM0_bits + GIE );    

     __no_operation(); 

  if (flag == 1){ 

   P2OUT = BIT2; //Disable MUX 

      readCDC();  

     __delay_cycles(10000); 

     readCDC(); 

   if (capvalue < compvalue){ 

    stopCDC(); 

    //Enable MUX --> +3.3V 

    P2OUT = BIT0 + BIT2;     

    signe = '+'; 

   } 

   else{ 

    stopCDC(); 

    //Enable MUX --> -3.3V 

    P2OUT = BIT0 + BIT1 + BIT2;  

    signe = '-'; 

   } 

   envia(); 

      flag = 0; 

  } 

 } 

} 

   

// Timer A0 interrupt service routine 

#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR 

__interrupt void TIMER1_A0_ISR(void) 

{;  

  flag = 1; 

  __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Exit active 

} 
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Annex B: llibreria <TI_USCI_I2C_master.c> 

//****************************************************************************** 

//   CC430 USCI I2C Transmitter and Receiver 

// 

//  Description: This code configures the CC430's USCI module as  

//  I2C master capable of transmitting and receiving bytes.  

// 

//  ***THIS IS THE MASTER CODE*** 

// 

//                    Master                    

//                 CC430F6137              

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

//         /|\|              XIN|-    

//          | |                 |      

//          --|RST          XOUT|-     

//            |                 |         

//            |                 |         

//            |                 |        

//            |         SDA/P1.3|-------> 

//            |         SCL/P1.2|-------> 

// 

// Note: External pull-ups are needed for SDA & SCL 

// 

// Marc Garcia 

// Modifify from: 

//   Texas Instruments Deutschland GmbH 

//   November 2007 

//   Built with IAR Embedded Workbench Version: 3.42A 

//****************************************************************************** 

#include "cc430x513x.h"                  // device specific header 

 

#include "TI_USCI_I2C_master.h" 

 

signed char byteCtr; 

unsigned char *TI_receive_field; 

unsigned char *TI_transmit_field; 

 

 

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

// void TI_USCI_I2C_receiveinit(unsigned char slave_address,  

//                              unsigned char prescale) 

// 

// This function initializes the USCI module for master-receive operation.  

// 

// IN:   unsigned char slave_address   =>  Slave Address 

//       unsigned char prescale        =>  SCL clock adjustment  

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

void TI_USCI_I2C_receiveinit(unsigned char slave_address, unsigned char prescale){ 

  P1SEL |= SDA_PIN + SCL_PIN;                 // Assign I2C pins to USCI_B0 

  UCB0CTL1 = UCSWRST;                         // Enable SW reset 

  UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;       // I2C Master, synchronous mode 

  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;              // Use SMCLK, keep SW reset 

  UCB0BR0 = prescale;                         // set prescaler 

  UCB0BR1 = 0; 

  UCB0I2CSA = slave_address;                  // set slave address 

  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                       // Clear SW reset, resume operation 

  UCB0IE = UCNACKIE; 

  UCB0IE = UCRXIE;                            // Enable RX interrupt 

} 

 

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

// void TI_USCI_I2C_transmitinit(unsigned char slave_address,  

//                               unsigned char prescale) 

// 

// This function initializes the USCI module for master-transmit operation.  

// 

// IN:   unsigned char slave_address   =>  Slave Address 
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//       unsigned char prescale        =>  SCL clock adjustment  

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

void TI_USCI_I2C_transmitinit(unsigned char slave_address, unsigned char prescale){ 

  P1SEL |= SDA_PIN + SCL_PIN;                 // Assign I2C pins to USCI_B0 

  UCB0CTL1 = UCSWRST;                        // Enable SW reset 

  UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;       // I2C Master, synchronous mode 

  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;              // Use SMCLK, keep SW reset 

  UCB0BR0 = prescale;                         // set prescaler 

  UCB0BR1 = 0; 

  UCB0I2CSA = slave_address;                  // Set slave address 

  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                       // Clear SW reset, resume operation 

  UCB0IE = UCNACKIE; 

  UCB0IE = UCTXIE;                            // Enable TX ready interrupt 

} 

 

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

// void TI_USCI_I2C_receive(unsigned char byteCount, unsigned char *field) 

// 

// This function is used to start an I2C commuincation in master-receiver mode.  

// 

// IN:   unsigned char byteCount  =>  number of bytes that should be read 

//       unsigned char *field     =>  array variable used to store received data 

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

void TI_USCI_I2C_receive(unsigned char byteCount, unsigned char *field){ 

  TI_receive_field = field; 

  if ( byteCount == 1 ){ 

    byteCtr = 0 ; 

    __disable_interrupt(); 

    UCB0CTL1 |= UCTXSTT;                      // I2C start condition 

    while (UCB0CTL1 & UCTXSTT);               // Start condition sent? 

    UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                      // I2C stop condition 

    __enable_interrupt(); 

  } else if ( byteCount > 1 ) { 

    byteCtr = byteCount - 2 ; 

    UCB0CTL1 |= UCTXSTT;                      // I2C start condition 

  } else 

    while (1);                                // illegal parameter 

} 

 

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

// void TI_USCI_I2C_transmit(unsigned char byteCount, unsigned char *field) 

// 

// This function is used to start an I2C commuincation in master-transmit mode.  

// 

// IN:   unsigned char byteCount  =>  number of bytes that should be transmitted 

//       unsigned char *field     =>  array variable. Its content will be sent. 

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

void TI_USCI_I2C_transmit(unsigned char byteCount, unsigned char *field){ 

  TI_transmit_field = field; 

  byteCtr = byteCount; 

  UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;                 // I2C TX, start condition 

} 

 

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

// unsigned char TI_USCI_I2C_slave_present(unsigned char slave_address) 

// 

// This function is used to look for a slave address on the I2C bus.   

// 

// IN:   unsigned char slave_address  =>  Slave Address 

// OUT:  unsigned char                =>  0: address was not found,  

//                                        1: address found 

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

unsigned char TI_USCI_I2C_slave_present(unsigned char slave_address){ 

  unsigned char slaveadr_bak, ucb0i2cie, returnValue; 

  ucb0i2cie = UCB0IE;                      // restore old UCB0I2CIE 

  slaveadr_bak = UCB0I2CSA;                   // store old slave address 

  UCB0IE &= ~ (UCNACKIE + UCTXIE + UCRXIE);   // no NACK interrupt no RX or TX 

interrupts 

  UCB0I2CSA = slave_address;                  // set slave address 

  __disable_interrupt(); 

  UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT + UCTXSTP;       // I2C TX, start condition 

  while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);                 // wait for STOP condition 

   

  returnValue = !(UCB0STAT & UCNACKIFG); 

  __enable_interrupt(); 

  UCB0I2CSA = slaveadr_bak;                   // restore old slave address 

  UCB0IE = ucb0i2cie;                      // restore old UCB0CTL1 
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  return returnValue;                         // return whether or not  

                                              // a NACK occured 

} 

 

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

// unsigned char TI_USCI_I2C_notready() 

// 

// This function is used to check if there is commuincation in progress.  

// 

// OUT:  unsigned char  =>  0: I2C bus is idle,  

//                          1: communication is in progress 

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

unsigned char TI_USCI_I2C_notready(){ 

  return (UCB0STAT & UCBBUSY); 

}   

 

 

#pragma vector = USCI_B0_VECTOR 

__interrupt void USCI_B0_ISR(void) 

{ 

  if (UCB0STAT & UCNACKIFG){            // send STOP if slave sends NACK 

    UCB0CTL1 |= UCTXSTP; 

    UCB0STAT &= ~UCNACKIFG; 

  } 

  if (UCB0IFG & UCRXIFG){ 

    if ( byteCtr == 0 ){ 

      UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                    // I2C stop condition 

      *TI_receive_field = UCB0RXBUF; 

      TI_receive_field++; 

    } 

    else { 

      *TI_receive_field = UCB0RXBUF; 

       

      TI_receive_field++; 

      byteCtr--; 

    } 

  } 

  else { 

    if (byteCtr == 0){ 

      UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                    // I2C stop condition 

      UCB0IFG &= ~UCTXIFG;                          

 // Clear USCI_B0 TX int flag 

    } 

    else { 

      UCB0TXBUF = *TI_transmit_field; 

      TI_transmit_field++; 

      byteCtr--; 

    } 

  }  

  __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Exit active 

} 
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Annex C: llibreria <TI_USCI_I2C_master.h> 

#ifndef USCI_LIB 

#define USCI_LIB 

 

#define SDA_PIN BIT3                                  // cc430x613x UCB0SDA pin (P1.3) 

#define SCL_PIN BIT2                                  // cc430x613x UCB0SCL pin (P1.2) 

 

void TI_USCI_I2C_receiveinit(unsigned char slave_address, unsigned char prescale); 

void TI_USCI_I2C_transmitinit(unsigned char slave_address, unsigned char prescale); 

 

void InitButtonLeds(void); 

void InitI2C_TX (unsigned char slave_address); 

void InitI2C_RX (unsigned char slave_address); 

 

void TI_USCI_I2C_receive(unsigned char byteCount, unsigned char *field); 

void TI_USCI_I2C_transmit(unsigned char byteCount, unsigned char *field); 

 

 

unsigned char TI_USCI_I2C_slave_present(unsigned char slave_address); 

unsigned char TI_USCI_I2C_notready(); 

 

 

#endif 

 


