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Aquest projecte està destinat a generar un nou material docent per poder realitzar les pràctiques de 

laboratori de l’assignatura Enginyeria de Control, del Departament ESAII, ja que habitualment els 

sistemes físics sobre els quals s’implementen i s’experimenten diverses tècniques de control solen 

ser sistemes electrònics.  

Per tant, la idea principal ha estat crear una maqueta amb components mecànics i components 

electrònics, per a que l’usuari pugui interactuar fàcilment amb la planta i pugui observar el seu 

comportament de forma visual i ràpida. 

El control de velocitat del motor DC d’imants permanents s’ha creat amb una tècnica de control 

sense sensors, la qual permet l’estalvi de l’encoder i del sensor de corrent, però enlloc d’això, és 

necessari generar un software el qual conté diverses tasques que funcionen en temps real i els 

seus instants d’execució es basen en les interrupcions habilitades. El microcontrolador utilitzat és de 

la família dsPIC33F, el qual disposa de suficients mòduls hardware i suficients pins d’entrades i 

sortides per a la correcta implementació. 

Algunes de les tècniques de control modern que es van aprendre en el laboratori d’Enginyeria de 

Control, com ara la realimentació d’estats amb tracking integral i observador d’ordre complet o la 

realimentació d’estats amb tracking integral i observador d’ordre reduït, són les que s’han utilitzat en 

aquest projecte. 

Evidentment, abans de generar el software per a la implementació dels controls en la maqueta real, 

ha estat necessari un estudi previ amb càlculs i simulacions, per tal de calcular coeficients i 

paràmetres, i també per tal de poder comprovar el correcte funcionament de cada tipus de control 

utilitzat. 

Una placa de potència, que s’ha dissenyat i fabricant en una de les fases d’aquest projecte, és 

l’element intermedi entre la placa de desenvolupament EasyLab i el Motor DC, el qual porta 

incorporat un reductor i un encoder incremental. L’electrònica de potència d’aquesta placa està 

basada en el circuit integrat L293NE, un diode 1N4007 i una sèrie de condensadors. 

Per facilitar la interacció amb el funcionament del software i la visualització en temps real de les 

senyals principals relacionades amb la maqueta real, s’ha generat una interfície gràfica la qual 

permet fer certes accions, visualitzar alarmes i veure de forma ordenada i intuïtiva les senyals 

principals que intervenen en el funcionament del control. 
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1.  Introducció 

 

Tots sabem que vivim en una societat de la qual depèn de moltes coses, però una d’elles és 

l’automatització i el control dels processos industrials. Sense això seria impossible el 

funcionament segur i eficient de les plantes de producció d’electricitat, o la producció de 

subproductes a partir del petroli cru o l’exploració de la superfície d’altres planetes. 

 

No oblidem tampoc els camps de la robòtica i la robòtica mòbil, els quals van aparèixer gràcies 

als microcontroladors (µC) i als actuadors mecànics més sofisticats i optimitzats en pes i 

prestacions, com ara els motors pas a pas (PaP) o els motors sense escombretes (Brushless). 

 

En el 2on Cicle d’Automàtica i Electrònica Industrial, l’alumnat té la possibilitat d’estudiar i 

entendre a nivell teòric i pràctic com funcionen alguns sistemes electromecànics i com es pot 

arribar a implementar un sistema de regulació o control per a que aquella màquina sigui capaç 

de funcionar dintre d’uns requisits o necessitats, de forma autònoma, sense que requereixi la 

nostra intervenció. 

 

Cal destacar que aquest projecte està vinculat a l’assignatura Enginyeria de Control, 

impartida per diversos professors, entre ells el tutor d’aquest projecte, el Pau Martí. 

 

Per tant, aquest projecte està enfocat a implementar en un sistema físic amb elements mòbils, 

un tipus de control basat en realimentació d’estats i utilitzant tècniques d’observadors. 

Mitjançant la implementació d’algoritmes per fer la observació d’algunes senyals, es podrà 

generar la suficient informació per al càlcul de la senyal de control i a la vegada, l’ús de 

tècniques de control sense sensors permet reduir la quantitat de sensors i components 

electrònics necessaris, el qual pot resultar interessant segons l’aplicació. Aquestes 

característiques poden resultar interessants, per exemple, en mecatrònica, robòtica o en 

l’automoció. 

 

El material docent del Departament ESAII, juntament amb els llibres que apareixen en la 

bibliografia i els informes de les pràctiques de laboratori de l’assignatura ENCO, han estat la 

base de coneixements per poder començar aquest projecte.  

 

A partir dels resultats, s’han obtingut unes observacions i conclusions, les quals van dirigides a 

generar un material docent que en algun moment donat pugui ser utilitzat en les pràctiques de 

laboratori de l’assignatura Enginyeria de Control. 
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Durant el període d’analitzar els resultats de les simulacions, van aparèixer dubtes i qüestions, 

que a nivell teòric el concepte resultava prou evident, però a nivell pràctic ja no ho era tant.  

 

Per tant, al llarg de la fase de proves i comprovacions del funcionament dels diversos tipus de 

control que s’han implementat, s’ha intentat obtenir respostes que ajudin a comparar la eficàcia 

i la robustesa de cada una de les tècniques de control utilitzades en aquest projecte. 

 

Finalment, també cal dir que aquest projecte ha implicat l’aprenentatge de nous coneixements 

relacionats amb la informàtica industrial, el disseny de plaques electròniques amb el programa 

Altium Designer Summer 09, la creació de prototips amb la fresadora LPKF del laboratori 

AL003, l’adquisició de dades amb un ADC de 12 bits que permet diverses configuracions, la 

comunicació sèrie amb protocol RS-232 i la creació d’una interfície de treball amb Labview 

2012 que faciliti la interacció entre l’usuari i la maqueta. 
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2.  Objectius 

 

Per començar, el primer objectiu és fer un estudi teòric i matemàtic del funcionament de la 

planta i de quines tècniques de control modern es volen implementar, relacionades amb 

l’assignatura Enginyeria de Control (ENCO). 

 

Seguidament, serà necessari el disseny d’una sèrie d’experiments i assajos per tal d’obtenir la 

informació dels paràmetres i del comportament dinàmic de la planta, per poder fer 

posteriorment els càlculs dels diversos controladors. 

 

També és important fer un aprenentatge teòric de com s’ha d’implementar un control sense 

sensors en un motor DC amb escombretes i rotor bobinat, utilitzant només el hardware del kit 

EasyLab i el hardware de la placa de potència. Durant aquesta fase teòrica, s’han de fer els 

càlculs per a cada tipus de control a implementar i les simulacions corresponents. Aquesta fase 

de càlculs i simulacions es faran amb el Matlab R2007a i amb el Simulink que porta incorporat. 

 

Abans de passar a l’experimentació, un altre objectiu és dissenyar i construir la placa de 

potència que anirà connectada entre la placa EasyLab i el motor DC, la qual permetrà 

proporcionar els nivells de corrent i tensió requerits pel motor DC. 

 

Un dels objectius principals serà el disseny software, que anirà lligat amb el procés 

d’implementar el control de velocitat sense sensors mitjançant tècniques de realimentació 

d’estats, juntament amb tracking integral i observador (d’ordre complet i d’ordre reduït). L’entorn 

de treball per al disseny del software serà el MPLAB X IDE v1.70 juntament amb el compilador 

XC16 v1.11. El fet que sigui un control sense sensors permet prescindir de l’ús d’un encoder, el 

qual implica un cost econòmic elevat, i d’un sensor de corrent o hardware equivalent. 

 

Per tal que la maqueta funcioni correctament, segons les especificacions de la fase de disseny, 

s’hauran de fer proves i comprovacions amb l’oscil·loscopi, per ajustar alguns paràmetres del 

software. 

 

Finalment, es crearà una interfície gràfica desenvolupada amb Labview 2012, per poder 

visualitzar de forma còmoda i en temps real les senyals més importants i també es podrà actuar 

sobre la maqueta amb una sèrie d’interruptors i polsadors, juntament d’algunes alarmes que 

avisaran automàticament en el cas d’haver-hi alguna anomalia. 
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3.  Desenvolupament del projecte 

 

Per poder realitzar i desenvolupar satisfactòriament cada una de les parts que formen aquest 

projecte, ha estat necessari definir una sèrie de tasques i fases amb l’objectiu de definir l’ordre 

de realització entre elles de la forma més lògica possible, tot i que en realitat, en diverses 

d’aquestes fases, ha estat necessari fer una realimentació d’informació cap a fases anteriors 

cada cop que hi han hagut modificacions, actualitzacions o detecció d’anomalies, sobretot en 

aquelles situacions que és necessari l’experimentació i les proves. 

 

Fase nº Descripció  

Fase 1 Estudi teòric de la planta i de les tècniques de control estudiades en 

l’assignatura Enginyeria de Control que es volen implementar. 

Fase 2 Adquisició de peces i components, i construcció mecànica i electrònica 

de tota la planta a controlar. 

Fase 3 Obtenció del model real de la planta (funció de transferència de 2on 

ordre) mitjançant uns assajos i fer el càlcul teòric de tots els coeficients, 

vectors i matrius necessaris per al càlcul de l’observador, el control 

integral i la senyal de control. 

Fase 4 Construcció i simulació dels diagrames Simulink, i obtenció de diversos 

gràfics segons diverses condicions de senyals de referència i 

pertorbacions. 

Fase 5 Obtenció de les rectes de calibració de la planta per poder conèixer la 

relació que existeix entre diverses variables. 

Fase 6 Generació i implementació del projecte amb MPLAB X v1.70 per poder 

treballar en llaç tancat amb diverses configuracions. 

Fase 7 Fer ajustos i comprovacions que siguin necessaris per tal de corregir 

imprecisions i fer que el controlador implementat funcioni dintre de les 

especificacions de disseny. 

Fase 8 Conclusions i proposta de possibles millores. 

Taula 3.1 Fases del projecte 
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Degut a la complicació de l’execució d’algunes de les fases, i de les diverses modificacions i 

repeticions d’assajos i proves, ha estat impossible complir la planificació temporal que 

inicialment s’havia previst, per tant, la planificació temporal de la duració de cada tasca no 

podrà ser mostrada en aquest document degut a la complexitat i variabilitat de preveure 

ajustos, modificacions i imprevistos. 

 

La Fase 3 resulta ser la més crítica de totes perquè arribats en aquest punt, va ser necessari 

dissenyar un assaig amb condicions de funcionament idèntiques a les utilitzades en l’aplicació 

software per controlar la velocitat en llaç tancat.  

 

La Fase 7 i la Fase 8 són el resultat de la correcta implementació i comprensió del 

funcionament d’un control per realimentació d’estats, utilitzant un observador i un control 

integral. 
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4.  Components hardware 

 

En aquest apartat es mostren les característiques principals dels components hardware que 

conformen la maqueta del projecte, que consta de set elements, els quals tots són totalment 

necessaris i imprescindibles per al correcte funcionament. 

 

4.1.  Microcontrolador dsPIC33F 

 

Per al processat de les senyals i el càlcul dels algoritmes s’ha decidit utilitzar el 

microcontrolador dsPIC33F64MC802 de Microchip, amb encapsulat SPDIP de 28 pins, dels 

quals 21 d’ells son per entrades/sortides, i totalment compatible amb la placa de 

desenvolupament Microstick I de Microchip. 

 

 

Fig. 4.1 Esquema de pins del dsPIC33FJ64MC802 

 

Les característiques generals per a la família dsPIC33F són les següents: 

 

a) Condicions d’operació del dispositiu: 

− Rang d’alimentació de 3’0V a 3’6V. 

− Rang de temperatura de treball de -40ºC a +125ºC. 

− Quantitat d’operacions de fins a 40 MIPS. 

b) Configuracions del rellotge: 

− Oscil·lador intern de gran precisió. 

− Paràmetres PLL programables. 
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− Mode Fail-Safe Clock Monitor (FSCM). 

− Funció Watchdog. 

− Modes de funcionament Low-Power. 

− Modes ràpids Wake-Up i Start-Up. 

c) Característiques del nucli: 

− CPU de 16 bits. 

− Dos acumuladors de 40 bits de dimensió cada un. 

d) Control de motors amb PWM: 

− Fins a 4 mòduls PWM amb 8 sortides digitals. 

− Temps mort per a flancs ascendents i descendents. 

− Resolució de 25 ns. 

− Compatible per al control de motors tipus BLDC, PMSM, ACIM i SRM. 

− Possibilitat de trigger per conversions ADC. 

e) Característiques analògiques avançades: 

− ADC de 10 bits amb velocitat de conversió de fins a 1’1 Msps. 

− ADC de 12 bits amb velocitat de conversió de fins a 500 ksps. 

− Fins a 9 canals d’entrada i 4 mòduls Sample&Hold. 

− Fins a 2 mòduls comparadors analògics. 

− Velocitat màxima de comparació de 150 ns. 

− DAC de 4 bits amb dos rangs. 

f) Característiques d’entrada i sortida digitals: 

− Funcions per remapejar pins. 

− Nivell de tensió màxim permissible 5 V. 

− Selecció de drenadors oberts i pull-up interns. 

− Corrent màxima d’entrega per pin 5 mA. 

− Diverses interrupcions externes. 
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En aquesta taula es pot veure un resum dels tipus de mòduls dels que disposa el 

microcontrolador dsPIC33F64MC802: 

 

 

Taula 4.1 Taula característiques dsPIC33F 

 

Tal i com es pot veure, es tracta d’una família de microcontroladors molt potents i versàtils, 

compatibles amb diverses plaques d’expansió del mercat actual, compatibles amb diversos 

sistemes de programació/depuració i sobretot molt interessants de cara a poder implementar 

comunicacions amb PCs i amb altres microcontroladors amb els protocols de comunicació més 

utilitzats actualment com ara SPI, ECAN, I2C o UART. 

 

Les operacions són executades amb registres de 16 bits, per tant, només admet variables 

enteres de 16, 32 o 64 bits, però el compilador XC16 permet compilar variables de tipus float o 

double, la qual cosa facilita molt la programació de les subrutines dedicades a fer els càlculs 

dels algoritmes de control. 
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4.2.  Placa Microstick I 

 

El fabricant Microchip disposa d’una amplia gama i oferta de productes i plaques de 

desenvolupament, que donen moltes opcions i flexibilitat als usuaris i sobretot en el cas que es 

vulgui desenvolupar una aplicació en un període de temps determinat i que a la vegada es 

pugui depurar i millorar el software de manera còmoda. 

 

 

Fig. 4.2 Vista superior de la Microstick I 

 

Microchip ara mateix disposa de la Microstick I i de la Microstick II (aquesta segona presenta 

algunes millores hardware, però no son rellevants). En aquest projecte, s’ha utilitzat la 

Microstick I, i està pensada per a microcontroladors de 16 bits de les famílies dsPIC33F i 

PIC24H, i té com a objectiu oferir un medi de desenvolupament fàcil, ràpid, econòmic i sobretot 

flexible per a controladors de senyal digital (Digital Signal Controllers). La flexibilitat és 

important perquè fa ampliar a l’usuari les possibilitats de modificació i ampliació d’un sistema ja 

existent, o bé, aprofitar la placa de desenvolupament per a una aplicació diferent. 

 

Els dispositius que pot suportar són: 

• dsPIC33FJ64MC802 

• dsPIC33FJ128MC802 

• PIC24HJ64GP502 

• PIC24HJ128GP502 

 

El principal avantatge que s’ha observat en aquesta eina de desenvolupament és la no 

necessitat d’utilitzar cap pastilla externa que faci la programació/depuració, com ara els kits 

MPLAB® ICD 2, MPLAB® ICD 3 o PICkit3.  

 

També és important destacar la facilitat que ofereixen les connexions. Només es requereix un 

connector USB A – USB Mini-B per a fer la connexió Placa – PC a través de comunicació USB 

2.0.  
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D’altra banda, a la part superior disposa d’un polsador de Reset, i d’un LED Verd com a 

comprovació de correcta alimentació o per configurar-lo com a LED parpellejant per comprovar 

que l’execució del programa està en curs. 

 

Les característiques principals d’aquesta placa són: 

− Baix cost 

− Programador/depurador integrats a la placa, a través de USB 

− Alimentació per USB, no és necessari font d’alimentació externa 

− Zócalo de fàcil inserció/extracció de microcontroladors 

− Pins de pas estàndard (2’54mm) el qual permet connectar-la en una placa d’expansió 

que faciliti les connexions i les comprovacions 

− Fàcil accés a les senyals del dispositiu 

− Fàcil de transportar, mides molt reduïdes (20x76 mm) 

− Polsador de reset, LED del debugger i LED configurable 

− Codis i projectes de demostració gratuïts  

 

En el cas de necessitar mòduls, parts o components per a aplicacions específiques o d’alta 

complexitat, també es disposa d’un Selector d’Eines de Desenvolupament (Development Tools 

Selector) i d’un Selector de Parts Avançades de Microchip (Microchip Advanced Parts Selector) 

a la mateixa pàgina web principal de la placa Microstick, i d’aquesta manera es podria adquirir 

el hardware totalment compatible en el cas que fos econòmicament viable.  
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4.3.  Placa Easy Lab 

 

La marca Evidence ofereix actualment quatre plaques de desenvolupament, la SEED EYE, la 

EASY LAB, la FLEX BOARD i la FPG EYE. De totes aquestes, la única que és compatible amb 

la Microstick I és la EASY LAB, la qual forma part del kit de desenvolupament Evidence Easy 

Lab i que també inclou la Microstick I, dos microcontroladors diferents i els dos connectors 

necessaris (un per a cada placa). 

 

 

Fig. 4.3 Plaques Easy Lab i Microstick I 

 

 

Fig. 4.4 Diagrama general placa Easy Lab 
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Les característiques principals són: 

− Comunicació sèrie RS-232 amb el PC a través d’estructura USB. 

− Alimentació de +5 VDC obtinguda directament de la connexió USB. 

− Programació de la Microstick per ISP amb connector Mini USB. 

− 8 pins d’entrada/sortida digital configurables, per a ús general. 

− 8 LEDs vermells, un en cada pin d’entrada/sortida digital. 

− 2 mòduls configurables de Sortida PWM per controlar Motors DC. 

− 2 filtres pas baix en cada PWM per a obtenir una senyal de tensió programable. 

− Tots els ports d’entrada/sortida son fàcilment accessibles gràcies als 2 capçals de 

connexió amb pins femella. 

− Buzzer programable. 

− Preu competitiu. 

− Mides reduïdes: 76x74x26 mm. 

 

També hi ha altres característiques que poden resultar interessants: 

− Fins a 4 canals ADC totalment configurables. 

− Remapejar alguns pins de la Microstick per a que coincideixin correctament amb els 

pins de la Easy Lab (mirar especificacions tècniques de la Easy Lab). 

− El Buzzer es pot encendre/parar amb una determinada freqüència. 

− Configurar la freqüència de clock desitjada amb els registres FRC i PLL. 

− Visualitzar fàcilment si un pin d’entrada/sortida digital està a nivell alt o nivell baix amb el 

LED vermell soldat i etiquetat amb serigrafia just al costat del pin de connexió. 

− Utilitzar diversos Timers per propòsits generals. 

− La placa disposa de 5 forats per a la seva fixació amb cargols M3. 

 

La informació tècnica detallada referent a mides, disposició de components, circuits electrònics 

i la nomenclatura dels pins està inclosa en el “Annex IV – Dades tècniques placa EasyLab”. 
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4.4.  Placa de potència 

 

La placa de potència és l’únic hardware el qual ha estat necessari dissenyar-lo a mida i 

fabricar-lo al laboratori. Considerant que els pins de sortida digital poden entregar fins a un 

màxim de 5 mA aproximadament, és fàcil imaginar que si es volen controlar elements com ara 

relés, electrovàlvules, electroimans o motors DC, serà necessari i imprescindible incorporar una 

etapa de potència entre la placa del processat digital i l’element a controlar. Aquesta etapa de 

potència està basada en el driver quàdruple d’alta corrent L293NE de Texas Instruments. 

 

 

Fig. 4.5 Diagrama pins L293NE 

 

Aquestes són les característiques principals: 

− Incorpora un integrat L293NE de 4 canals, però només hi ha 1 canal actiu. 

− Corrent nominal de sortida de 1’5 A. 

− Corrent puntual màxim de sortida de 2 A. 

− Lectura dels 2 canals de l’encoder i condicionament de senyals amb resistències Pull-

Up. 

− Terminal d’alimentació per a 12 VDC amb 2 bornes de cargol. 

− Terminal de connexió específic per al Motor+Encoder (tira de pins femella). 

− Terminal de connexió específic per a la placa Easy Lab (tira de pins mascle). 

− Diode 1N4007 per a protecció de l’alimentació de la placa en cas d’inversió de la 

polaritat. 

− Jumper per al Manual Enable del L293NE. 

− Dissipador de calor d’alumini per al L293NE. 

− 2 condensadors electrolítics de diferent capacitat per a filtrar possibles fluctuacions en la 

senyal d’alimentació de la placa de potència. 

− Filtre analògic RC per condicionar la senyal de la fcem. 

− Diode 1N4007 en paral·lel al motor DC per a la descàrrega de les corrents residuals de 

les bobines del rotor. 
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− LED verd parpellejant per comprovar que l’execució del programa no s’ha bloquejat. 

− Resistència de Pull-Down per al Enable del L293NE, per tal de donar un valor per 

defecte de zero lògic en cas de que aquest pin no estigués connectat. 

 

L’esquema electrònic, el disseny de la PCB i el llistat de components es poden veure amb 

detall en el capítol “8. Disseny hardware”. 

 

 

Fig. 4.6 Esquema de connexió d’un motor DC 

 

 

Taula 4.2 Taula de senyals 
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4.5.  Motor i reductor 

 

El motor que s’ha utilitzat en aquest projecte és un Devantech EMG30, amb referència 

comercial S330100, adquirit a la botiga online www.superrobotica.com. 

 

Es tracta d’un motor DC estàndard de rotor bobinat amb escombretes, imants permanents de 

ferrita a l’estator i un encoder de dos fases integrat a la part posterior. 

 

Inicialment es van fer proves amb un altre motor molt més petit, el qual es podia alimentar de 

0V a 3V, però no complia amb les prestacions necessàries per implementar el control 

correctament. 

 

En resum, la opció més viable econòmicament, que incorporés de sèrie un encoder i que a la 

vegada complís amb un mínim de prestacions va ser el que s’ha utilitzat en aquest projecte. 

 

 

Fig. 4.7 Vista general del motorreductor EMG30 

 

 

Fig. 4.8 Mides del motorreductor EMG30 
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Aquestes son les característiques principals: 

− Voltatge nominal alimentació 12 VDC 

− Parell nominal 1’5 kg·cm 

− Velocitat nominal 170 rpm 

− Corrent nominal 530 mA 

− Velocitat en buit 216 rpm 

− Corrent en buit 150 mA 

− Corrent de pic màxima 2’5 A 

− Potència nominal 4’22 W 

− Velocitat mínima 1’5 rpm 

− Velocitat màxima 200 rpm 

− Caixa reductora robusta 1:30 

− Es pot fer la subjecció del motorreductor amb 3 cargols M3 

 

El motorreductor porta integrat un encoder de dos canals a la part posterior, el qual es un gran 

avantatge perquè no cal fer cap muntatge ni ajust per a que les peces mecàniques encaixin, ja 

venen integrades de fàbrica. 

 

El connector que té de fàbrica és un JST de 6 pins, amb 90 mm de longitud cada cable. Com 

que aquest connector no és estàndard, s’ha reemplaçat per una tira de 6 pins soldada a cada 

un dels cables, tal i com es veu en les imatges a continuació. 

 

Segons la informació tècnica del fabricant, el rotor bobinat incorpora condensadors ceràmics 

soldats en el col·lector de delgues, els quals tenen la funció de reduir el soroll elèctric. 
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4.6.  Encoder incremental 

 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior, el motor incorpora de fàbrica un encoder en la part 

posterior de la carcassa, el qual no és accessible perquè no es pot desmuntar. 

 

Aquest encoder és magnètic, funciona per efecte Hall, el qual vol dir que no existeix cap tipus 

de fregament ni desgast mecànic, i resulta molt més robust i fiable que els encoders per barrera 

òptica. 

 

En aquesta taula es mostra la correspondència de colors i senyals: 

 

Cable Color Senyal 

1 Negre Ground motor DC 

2 Vermell +12 VDC motor DC 

3 Marró +5 VDC encoder 

4 Verd Ground encoder 

5 Blau Fase A encoder 

6 Lila Fase B encoder 

Taula 4.3 Correspondència de colors i senyals 

 

Segons les recomanacions del fabricant, s’ha de connectar una resistència de Pull-Up de 4’7kΩ 

en cada fase. En el disseny de la placa de potència, ja s’ha tingut en compte aquest requisit. 

 

 

Fig. 4.9 Detall de l’encoder integrat 
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5.  Modelat de la planta 

 

5.1.  Model teòric 

 

Un motor DC (Direct Current) és un actuador electromecànic que permet transformar energia 

elèctrica en energia mecànica. Hi ha diverses topologies de motors que funcionen amb corrent 

continu, sobretot en el camp de la robòtica, els vehicles no tripulats, el transport i manipulació 

de en línies de producció, les màquines de mecanització o en l’automoció. Poden tenir o no 

escombretes, imants permanents de ferrita o neodimi, o coixinets de bronze enlloc de 

rodaments de boles per reduir costos. 

 

En aquest projecte, s’ha decidit utilitzar un motor d’escombretes de carboni amb rotor bobinat i 

estator amb imants permanents de ferrita, el qual ofereix bones prestacions a baix cost. 

 

 

Fig. 5.1 Rotor bobinat 

 

La planta està formada per diversos elements: motor DC, reductor, volant inercial i placa de 

potència. Cada un d’aquests elements tindria el seu model teòric, però en el nostre cas, s’ha 

dissenyat un assaig per obtenir de forma experimental la funció de transferència de 2on ordre 

global, que es correspon a tots els elements junts. 

 

Les variables que habitualment s’utilitzen per tal de regular la velocitat o el parell de l’eix són la 

corrent de l’inductor (corrent que travessa la bobina de l’estator), la corrent de l’induït (corrent 

que travessa la bobina del rotor) i la velocitat de l’eix, obtinguda per mitjà d’un encoder. Quan 

no hi ha bobina a l’estator, i només hi ha dos imants permanents, vol dir que el flux magnètic 

generat és constant i és el mateix que suposar que la bobina de l’estator està alimentada per 

una corrent constant en el temps. 
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Quan el motor està integrat dintre d’un sistema més complex, normalment format pel hardware 

de control i de potencia, i també per la transmissió de moviment, s’anomena servomotor o 

“servo”. Alguns dels grans avantatges són, per exemple, parell bastant elevat, inèrcies petites, 

posicionament per punts tenint en compte també velocitats i acceleracions. 

 

A continuació es mostraran els elements que conformen el model complet d’un motor DC, i 

quina relació tenen entre ells, per tal d’obtenir les equacions dinàmiques i posteriorment, per 

poder construir el model en espai d’estats. 

 

 

Fig. 5.2 Model d’un motor DC 

 

Centrant-nos de moment amb el motor DC, les equacions que defineixen el funcionament del 

subsistema elèctric son: 

���� � �� · 	���                   

���� � � · ���� � � · ���� � ���� 

 

Finalment, les equacions que defineixen el funcionament del subsistema mecànic son: 

 

T�t� � K� · i��t� 
T��t� � J · dωdt � B · ω�t� � T��t� 

 

Nota: Tm es refereix al parell motor generat a l’eix i TR es refereix al parell resistent. 
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Per a crear la funció de transferència a partir de les equacions diferencials de la planta, es 

defineix com a entrada la Vb i com a sortida la ω. La pertorbació TR no es té en compte en 

aquest moment. 

 

�� · Ω��� · !�� � � · Ω��� ·
"
�� �


����
� # �� · $

! · � · Ω���
�� � " · Ω����� % # �&� · Ω��� 

 

Ω��� · ��� · ! · � � � · �" · � � � · !� � � · " � �� · �&� � 
���� · �� 
 

Manipulant correctament l’equació anterior, i reescrivint la fricció viscosa com a fricció viscosa 

equivalent i la inèrcia com a inèrcia equivalent de tots els elements que formen la planta, es pot 

obtenir la funció de transferència: 

 

'��� � Ω���

���� �

��
�� · (!&) · �* � � · ("&) · � � � · !&)* � � · "&) � �� · �& 

 

Aquesta funció de transferència de 2on ordre ens permet conèixer la relació entre els 

paràmetres del motor amb cada coeficient del polinomi característic, la qual cosa serà d’utilitat 

amb posterioritat per poder calcular el valor numèric de cada paràmetre. 

 

Per a obtenir la representació en espai d’estats de la planta, primer cal fer la selecció de 

variables com a variables d’estat: 

+, � 	 . +/, � �	
�� � 0  

+� � �  . +/� � ��
��  

 

1 � 
� 

2 � 34 

5 � 	 

 

Substituint les variables per variables d’estat, les equacions quedarien així: 

 

+/, � #"&)
!&) · +, � ��

!&) · +� #
1
!&) · 2 

+/� � #�&
� · +, # �� · +� �

1
� · 1 
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Per tant, ara ja es pot escriure la representació matricial en espai d’estats: 

 

78/ 98/ :; � < · =>>? � @ · A>>? �
BC
CC
D#@EFGEF

HI
GEF

#HE
JK

#LK
JK M

NN
NO · P898:Q �

BC
CC
D R #9

GEF
9
JK R MN

NN
O
· PSTQ 

 

U � V · =>>? � W · A>>? � X9 RY · P898:Q � XR RY · PSTQ � 89 
 

Finalment, es pot observar que l’entrada “u” afecta a la dinàmica de x2, la qual afecta al valor 

de x1, i d’altra banda, la pertorbació “w” afecta a la dinàmica de x1, la qual afecta al valor de x2. 
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5.2.  Assajos de modelat 

 

La informació que proporciona el fabricant és bastant insuficient per elaborar les equacions 

diferencials de la planta. Es coneix el model teòric del motorreductor més el volant inercial, però 

no es coneixen gaires paràmetres. Per tant, és obligatori elaborar una sèrie d’assajos que ens 

permetran conèixer els coeficients que relacionen diverses variables, i finalment obtenir la 

funció de transferència de 2on ordre i utilitzar-la per establir unes igualtats matemàtiques i 

calcular de forma aproximada tots els paràmetres que intervenen en aquest model. 

 

5.2.1.  Assaig nº1 

 

5.2.1.1.  Descripció 

 

En aquest primer assaig es tractarà d’obtenir la relació entre el cicle de treball de la senyal 

PWM aplicada a les bornes del motor, i la velocitat angular obtinguda en l’eix de sortida del 

reductor de velocitat. Això es farà llegint periòdicament a 65 Hz el comptador de polsos de 

l’encoder, el qual està configurat en màxima resolució (4x Mode), i just després es farà la 

conversió a caràcters ASCII i l’enviament de dades per la UART1 amb una configuració de 

38400 bps i paritat parella (even parity). 

 

La teoria diu que la relació entre aquestes dues variables és molt lineal, però resulta que el 

fabricant no proporciona cap tipus d’informació, s’haurà de comprovar el comportament lineal i 

en quin rang de valors es produeixen possibles no linealitats. Aquest assaig és ben senzill, 

només s’ha fet una configuració bàsica per treballar amb un fcy=39’614 MHz i alguns mòduls 

perifèrics per fer la comunicació sèrie i la captura de polsos de l’encoder. 

 

El Timer2 està configurat amb una freqüència de 90 Hz. Les interrupcions provocades pel 

desbordament del comptador no estan activades, ja que aquest timer està reservat per treballar 

conjuntament amb el mòdul OC1 (OutputCompare1). El Timer3 treballa a una freqüència de 5 

Hz. Les interrupcions estan habilitades i son encarregades de fer la lectura de l’encoder i 

enviament de dades periòdicament. En cada període finalitzat s’han de resetejar les variables 

fita, aux i timer3_fi. 

 

El mòdul OutputCompare1 s’activa quan comença a funcionar el Timer2, que és la base de 

temps, i funciona en Continuous Pulse Mode. El cicle de treball pot valdre de 0 (0%) a 55394 

(100%) i es carrega en el registre OC1RS. 
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5.2.1.2.  Diagrama de flux 

 

 

Fig. 5.3 Diagrama de flux Assaig nº1 
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5.2.1.3.  Cos del codi main_Assaig1.c 

 
int main(void) { 

 
      Inicialitza_CLK(); 
      Inicialitza_Pins(); 
      Inicialitza_Timer2(); 
      Inicialitza_Timer3(); 
      Inicialitza_UART1(); 
      Inicialitza_OC1(); 
      Inicialitza_QEI1(); 
 
      char vector[8];            // declaracio vector de caracters ASCII 
      vector[0]='0';             // inicialitzacio del vector 
      vector[1]='0'; 
      vector[2]='0'; 
      vector[3]='0'; 
      vector[4]='0'; 
      vector[5]='0'; 
      vector[6]='0'; 
      vector[7]='0'; 
      unsigned int aux=0; 
 
      IEC0bits.T3IE=1;              //habilitar interrupcions del Timer3 
      T2CONbits.TON=1;              //habilitar Timer2 
      T3CONbits.TON=1;              //habilitar Timer3 
      U1STAbits.UTXEN=1;            //habilitar la transmissio TX1 
      LATAbits.LATA4=1;             //activar Enable L293NE (EasyLab DIO3) 
 
 
      while (FOREVER) { 
 
           if (timer3_fi==1) { 
 
                fita=POS1CNT; 
                POS1CNT=0; 
 
                vector[0]=(fita/100000)+0x30; 
                aux=fita%100000; 
                vector[1]=(aux/10000)+0x30; 
                aux=aux%10000; 
                vector[2]=(aux/1000)+0x30; 
                aux=aux%1000; 
                vector[3]=(aux/100)+0x30; 
                aux=aux%100; 
                vector[4]=(aux/10)+0x30; 
                vector[5]=(aux%10)+0x30; 
                vector[6]=0x0D;                   //caracter final de linia 
                vector[7]=0x0A;                   //caracter retorn de carro 
                Enviar_Bytes(vector); 
 
                fita=0;                       //resetejar variables 
                aux=0; 
                timer3_fi=0; 
 
           } 
      } 
      return(0); 

} 
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5.2.1.4.  Resultats 

 

Els resultats d’aquest assaig permeten obtenir una taula de valors i un gràfic on es pot apreciar 

que hi ha una forta linealitat entre el 5% i el 100% de Duty Cicle. 

 

Duty Cicle pulsos/mostreig r.p.m. eix reductor T2PER 

5 11 9,17 2770 

10 26 21,67 5540 

15 36 30,00 8309 

20 46 38,33 11079 

25 56 46,67 13849 

30 67 55,83 16619 

35 80 66,67 19388 

40 91 75,83 22158 

45 103 85,83 24928 

50 116 96,67 27698 

55 128 106,67 30467 

60 140 116,67 33237 

65 153 127,50 36007 

70 166 138,33 38777 

75 179 149,17 41546 

80 192 160,00 44316 

85 202 168,33 47086 

90 215 179,17 49856 

95 227 189,17 52625 

100 236 196,67 55395 

Taula 5.1 Resultats Assaig nº1 

 

 

Fig. 5.4 Gràfic RPM vs Duty Cicle 
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5.2.2.  Assaig nº2 

 

5.2.2.1.  Descripció 

 

En el segon assaig es vol obtenir la relació que hi ha entre la  força contraelectromotriu (fcem) 

generada en les bornes del motor degut a la velocitat angular del rotor i la velocitat angular 

obtinguda en l’eix de sortida del reductor, per a diferents cicles de treball aplicats. 

 

Aquest assaig resulta més complex que el primer, ja que s’haurà de treballar amb el mòdul 

ADC1 el qual requereix fer diverses configuracions i algunes comprovacions, com ara el fons 

d’escala i la precisió dels valors obtinguts de la conversió amb l’ajuda d’un voltímetre amb bona 

resolució. 

 

Les configuracions principals són similars a l’Assaig nº1, però en aquest cas tant el Timer2 com 

el Timer3 treballen a 90Hz però amb un desfàs de 197µs. Això vol dir que la interrupció del 

Timer3 es produirà 197µs abans de l’inici del nou període de la senyal PWM controlada pel 

Timer2. A la vegada, les configuracions de la UART1 i del OutputCompare1 són idèntiques a 

l’Assaig nº1. 

 

Per al mòdul AD1, treballa en mode 1 canal de 12 bits a través del pin AN1 de la placa 

EasyLab. S’utilitza el format “unsigned integer” i està configurat amb mode autoconversió, amb 

inici de mostreig automàticament i utilitzant la font de rellotge general TCY. 

 

En aquest software és necessari manegar dues interrupcions, les procedents del Timer3 i del 

AD1. La interrupció del Timer3 té una prioritat de 7 perquè és la que marca l’inici de tots els 

esdeveniments, i la interrupció del AD1 té una prioritat de 5, la qual s’encarrega d’executar tot 

l’algoritme contingut en la main().   
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5.2.2.2.  Diagrama de flux 

 

 

Fig. 5.5 Diagrama de flux Assaig nº2 
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5.2.2.3.  Cos del codi main_Assaig2.c 

 

int main(void) { 
 
      Inicialitza_CLK(); 
      Inicialitza_Pins(); 
      Inicialitza_Timer2(); 
      Inicialitza_Timer3(); 
      Inicialitza_UART1(); 
      Inicialitza_OC1(); 
      Inicialitza_AD1(); 
 
      char vector[8];            // declaracio vector de caracters ASCII 
      vector[0]='0';             // inicialitzacio del vector 
      vector[1]='0'; 
      vector[2]='0'; 
      vector[3]='0'; 
      vector[4]='0'; 
      vector[5]='0'; 
      vector[6]='0'; 
      vector[7]='0'; 
      unsigned int aux=0; 
 
      IEC0bits.T3IE=1;              //habilitar interrupcions del Timer3 
      T2CONbits.TON=1;              //habilitar Timer2 
      T3CONbits.TON=1;              //habilitar Timer3 
      U1STAbits.UTXEN=1;            //habilitar la transmissio TX1 
      IEC0bits.AD1IE=1;             //habilitar interrupcions del AD1 
      AD1CON1bits.ADON=0;           //deshabilitar temporalment AD1 
      LATAbits.LATA4=1;             //activar Enable L293NE (EasyLab DIO3) 
 
      while (FOREVER) { 
 
           if (adc_fi==1) { 
 
                valor_adc=valor_adc/16;           //filtre de mitja aritmetica 
 
                vector[0]=(valor_adc/100000)+0x30; 
                aux=valor_adc%100000; 
                vector[1]=(aux/10000)+0x30; 
                aux=aux%10000; 
                vector[2]=(aux/1000)+0x30; 
                aux=aux%1000; 
                vector[3]=(aux/100)+0x30; 
                aux=aux%100; 
                vector[4]=(aux/10)+0x30; 
                vector[5]=(aux%10)+0x30; 
                vector[6]=0x0D;                   //caracter final de linia 
                vector[7]=0x0A;                   //caracter retorn de carro 
                Enviar_Bytes(vector); 
 
                valor_adc=0;                      //resetejar variables 
                aux=0; 
                adc_fi=0; 
 
           } 
      } 
      return(0); 

} 
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5.2.2.4.  Resultats 

 

La següent taula mostra un resum dels resultats obtinguts en aquest assaig. La columna 

ADC1BUF0 és la mitja aritmètica de 100 mostres del registre ADC1BUF0, que és el registre de 

lectura on el mòdul ADC1 carrega el valor de la conversió. Això s’ha fet perquè és una senyal 

que conté molt soroll (soroll electromagnètic de les escombretes, sorolls externs, sorolls captats 

de la placa de potència i per la pròpia forma senoïdal d’un generador tipus dinamo). 

Duty Cicle (%) OC1RS ADC1BUF0 Omega (rpm) 

10 5540 838 21,7 

15 8309 872 30,0 

20 11079 915 38,3 

25 13849 944 46,7 

30 16619 982 55,8 

35 19388 1017 66,7 

40 22158 1053 75,8 

45 24928 1108 85,8 

50 27698 1152 96,7 

55 30467 1204 106,7 

60 33237 1257 116,7 

65 36007 1314 127,5 

70 38777 1368 138,3 

75 41546 1452 149,2 

80 44316 1501 160,0 

85 47086 1491 168,3 

87,5 48471 1466 173,8 

90 49856 1434 179,2 

92,5 51240 1457 188,0 

95 52625 1763 196,7 

Taula 5.2 Resultats Assaig nº2 

 

Amb les comprovacions fetes amb un voltímetre de precisió, es pot calcular la resolució del 

conversor Analògic/Digital: 


4&Z_\]^_ � 3a318
 


4&Z_cde � 0
 

g � 12i��� 

�j � 3a318 # 0
2,� # 1 � 0a8103 · 10kl
 � R, n9Ropq 
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Fig. 5.6 Gràfic ADC1BUF0 vs Omega 

 

 

Fig. 5.7 Gràfic Vb vs Omega 

 

Segons el Sistema Internacional, hem de fixar-nos amb la segona gràfica, de la qual obtenim la 

recta de calibració 5 � 0a032+ � 0r609. Per tant, si despreciem el terme del offset i ens quedem 

amb l’expressió lineal, obtenim que � � �u · 	 v � � 0r032 · 	 i amb aquesta expressió 

coneixem més informació dels paràmetres de la planta.  

y = 4,207x + 752,7
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5.2.3.  Assaig nº3 

 

5.2.3.1.  Descripció 

 

Per poder obtenir de forma experimental la funció de transferència real de la planta, ha estat 

necessari dissenyar un assaig específic que s’ha utilitzat per fer 10 repeticions, que han 

permès tenir suficient informació acumulada per fer la mitja aritmètica entre els valors obtinguts 

i així atenuar les desviacions i imprecisions possibles de cada repetició. 

 

Després de realitzar diverses proves, es va trobar una configuració bastant adient dels 

paràmetres de l’assaig. A continuació es mostren els valors utilitzats: 

 

Freqüència PWM 90 Hz 

Cicle Treball Inicial 15 % 

Cicle Treball Final 90 % 

Freqüència de lectura de l’encoder 65 Hz 

Mode de lectura de l’encoder 4x clock mode 

Baud Rate comunicació sèrie 38400 bps 

Paritat comunicació sèrie Parella 

Taula 5.3 Paràmetres Assaig nº3 

 

Aquesta configuració utilitzada en el projecte “Assaig3.X” fet amb MPLAB X IDE v1.70, permet 

rebre i visualitzar al Hyperterminal o Putty de forma periòdica la lectura dels polsos mesurats de 

l’encoder del motor, o sigui, la fita (φ). 

 

També es pot observar que aquesta configuració ha permès obtenir uns 10 punts 

aproximadament al llarg del règim transitori, que és el valor aconsellat per les bones pràctiques. 

  



 

 

5.2.3.2.  Diagrama de flux 
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Fig. 5.8 Diagrama de flux Assaig nº3 
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5.2.3.3.  Processat de dades 

 

El processat de dades obtingudes en l’apartat anterior s’ha realitzat amb el següent codi 

Matlab, el qual permet generar diversos gràfics i calcular els coeficients de la funció de 

transferència de la planta. 

 

clear all; close all; clc; 

  

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
% Carregar vectors de dades obtinguts de l'assaig d'adquisició de dades: 
% Nota: les unitats de fita son graus. 

  
fita_adq1=[3;3;4;7;9;11;13;14;14;15;16;16;16;17;17;17;17;17;17;17]; 
fita_adq2=[3;3;6;8;11;12;13;14;15;15;16;16;16;16;17;17;17;17;17;17]; 
fita_adq3=[3;3;6;8;9;12;13;14;15;15;16;16;16;16;16;17;17;17;17;17]; 
fita_adq4=[3;3;4;8;9;11;13;14;15;15;15;16;16;16;17;17;17;17;17;17]; 
fita_adq5=[3;3;5;6;9;11;13;14;14;15;16;16;16;16;16;17;17;17;17;17]; 
fita_adq6=[3;3;4;6;9;11;12;14;14;15;16;16;16;16;16;17;17;17;17;17]; 
fita_adq7=[3;3;6;8;10;13;13;14;15;16;16;16;16;16;17;17;17;17;17;17]; 
fita_adq8=[3;3;6;8;10;12;13;14;15;16;16;16;16;16;16;17;17;17;17;17]; 
fita_adq9=[3;3;6;8;9;13;13;14;15;15;16;16;16;16;17;17;17;17;17;17]; 
fita_adq10=[3;3;5;6;9;11;13;14;15;15;15;16;16;16;17;17;17;17;17;17]; 

  
fita_adq_mitja=[0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0];  

  

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
% Fer la mitja aritmetica entre els 10 assatjos i guardar els resultats al 
% vector "fita_adq_mitja": 

  
for i=1:20 
    

fita_adq_mitja(i)=(fita_adq1(i)+fita_adq2(i)+fita_adq3(i)+fita_adq4(i)+fita_a

dq5(i)+fita_adq6(i)+fita_adq7(i)+fita_adq8(i)+fita_adq9(i)+fita_adq10(i))/10;     
end; 

  
i=0; 
mostra=(0:1:19);                            %vector de numero de mostres 

  
figure(1); 
plot(mostra,fita_adq_mitja,'bx','MarkerSize',10); 
title({'Assaig Resposta Transitoria a Entrada Esglaó';'Fita vs Nº mostra'}); 
xlabel('Nº de mostra'); 
ylabel('Fita (º)'); 
grid on; 

  

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
% Acondicionament dels valors de fita, per poder carregar-los al System 
% Identification Tool (comanda "ident"). 

  
% Els polsos de l'encoder s'han llegit amb una f=65Hz. 

  
Ts_adq=1/65; 
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t_adq=(0:Ts_adq:Ts_adq*19);                         % unitats: segons 

  
% Omega = dfita / dt: 

  
omega_adq=(fita_adq_mitja/Ts_adq)/6;                % unitats: rev/min 

  
u_inicial=12*0.15;                                  % Volts 
u_final=12*0.90;                                    % Volts 
u_ajustada=u_final-u_inicial; 
u_adq=(u_ajustada*ones(1,20))'; 
u_adq(1,1)=0; 

  
ajust1=omega_adq(1); 
omega_ajustada=omega_adq-ajust1; 

  
figure(2); 
plot(t_adq,omega_ajustada,'rx','MarkerSize',12); 

  
hold on; 
plot(t_adq,omega_ajustada,'r'); 
stairs(t_adq,u_adq,'k'); 
hold off; 

  
title({'Assaig Resposta Transitoria a Entrada Esglaó';'Omega vs temps'}); 
xlabel('temps (s)'); 
ylabel('Omega (rev/min)'); 

 

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
% Obrir el System Identification Tool (comanda ident) i carregar els  
% vectors omega_ajustada i u_adq, per a obtenir la funció de transferencia 
% de segon ordre sense retras per a fer el modelat de la planta. 

  
% Valors obtinguts: 

  
K=17.0359; 
Tp1=0.055414; 
Tp2=0.009898; 

  
% Prototip de la funcio de transferencia: 

  
% G(s) = K/[(1+Tp1*s)*(1+Tp2*s)] 

  
a2=Tp1*Tp2; 
a1=Tp1+Tp2; 
a0=1; 

  
num_c=K; 
den_c=[a2 a1 a0]; 

  
Gc=tf(num_c,den_c); 

  
[Ac,Bc,Cc,Dc]=tf2ss(num_c,den_c); 
sysc=ss(Ac,Bc,Cc,Dc); 
[y_sysc,t_sysc]=step(Gc,0.50); 
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%-------------------------------------------------------------------------- 
% Plotejar la velocitat angular respecte del temps: 
figure(3) 
plot(t_sysc,y_sysc,'k','LineWidth',1.7); 
title('Resposta Simulada Entrada Esglaó Unitari'); 
xlabel('temps (s)'); 
ylabel('Omega (rev/min)'); 
axis([0 0.5 0 20]); 
grid on; 

  

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
% Calcular els pols de la funcio de transferencia calculada: 
pols_c=eig(Ac); 
pol_rapid_c=min(pols_c);            % sigma 2 (pol rapid) 
pol_lent_c=max(pols_c);             % sigma 1 (pol lent) 

 

 

 

Els passos a seguir per utilitzar i carregar correctament les dades a l’eina “System Identification 

Tool” de Matlab R2007a es mostren ordenadament en les imatges a continuació: 

 

 

Fig. 5.9 Finestra 1 
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Fig. 5.10 Finestra 2 

 

 

Fig. 5.11 Finestra 3 
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Fig. 5.12 Finestra 4 
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5.2.3.4.  Cos del codi main_Assaig3.c 

 

int main(void) { 
 
      Inicialitza_CLK(); 
      Inicialitza_Pins(); 
      Inicialitza_Timer2(); 
      Inicialitza_Timer3(); 
      Inicialitza_UART1(); 
      Inicialitza_OC1(); 
      Inicialitza_QEI1(); 
 
      char vector[8];             // declaracio vector de caracters ASCII 
      vector[0]='0';              // inicialitzacio del vector 
      vector[1]='0'; 
      vector[2]='0'; 
      vector[3]='0'; 
      vector[4]='0'; 
      vector[5]='0'; 
      vector[6]='0'; 
      vector[7]='0'; 
 
      unsigned int aux=0; 
      unsigned int cont_vel=0; 
      unsigned int m=0; 
 
 
      IEC0bits.T2IE=1;               //habilitar interrupcions del Timer2 
      IEC0bits.T3IE=1;               //habilitar interrupcions del Timer3 
      T2CONbits.TON=1;               //habilitar Timer2 
      T3CONbits.TON=1;               //habilitar Timer3 
      U1STAbits.UTXEN=1;             //habilitar la transmissio TX1 
 
      LATAbits.LATA4=1;              //activar Enable L293NE (EasyLab DIO3) 
 
 
      while (FOREVER) { 
 
            if (timer3_fi==1) { 
 
                fita=POS1CNT;                    //adquirir valor comptador encoder 
                POS1CNT=0;                       //resetejar buffer del encoder 
 
                vector[0]=(fita/100000)+0x30;     //conversio a ASCII 
                aux=fita%100000; 
                vector[1]=(aux/10000)+0x30; 
                aux=aux%10000; 
                vector[2]=(aux/1000)+0x30; 
                aux=aux%1000; 
                vector[3]=(aux/100)+0x30; 
                aux=aux%100; 
                vector[4]=(aux/10)+0x30; 
                vector[5]=(aux%10)+0x30; 
                vector[6]=0x0D;                   //caracter final de linia 
                vector[7]=0x0A;                   //caracter retorn de carro 
 
                Enviar_Bytes(vector);             //subrutines enviar dades 
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                aux=0;                             //resetejar variables 
                timer3_fi=0; 
           } 
 
 
           if (timer2_fi==1) {                   //comptador de periodes Timer2 
 
                if (cont_vel<1000) { 
                    cont_vel++; 
                } 
 
                else { 
 
                        if (m==0){ 
                        OC1RS=DUTY_CICLE1;       //actualitzar a Cicle Treball 1 
                        } 
 
                        else { 
                        OC1RS=DUTY_CICLE2;       //actualitzar a Cicle Treball 2 
                        } 
 
                        m=~m;                        //invertir valor 
                        cont_vel=0;                  //resetejar comptador de periodes 
 
                } 
 
            timer2_fi=0;                           //resetejar variable 
 
           } 
 
 
      } 
 
      return(0); 
 

} 
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5.2.3.5.  Resultats 

 

 

Fig. 5.13 Fita mesurada respecte nº de mostra 

 

 

Fig. 5.14 Omega mesurada respecte el temps 
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Fig. 5.15 Omega simulada respecte el temps 

 

 

Aquest és el prototip de la funció de transferència utilitzar en el procés del modelat: 

 

w�x� � H
�9 � yz9 · x� · �9 � yz: · x�  

 

La funció de transferència en temps continu obtinguda experimental és la següent: 

 

w�x� � 9{rRo|}
RrRRR|~n|x: � RrR�|o9x � 9     

 

Els dos pols reals del sistema original sense realimentació són: 

 
z9 � #9nrR~� 

z: � #9R9rRoR| 
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6.  Disseny del control 

 

6.1.  Principi de funcionament 

 

La regulació de la velocitat d’un motor DC amb la tècnica sense sensors, presenta alguns 

avantatges bastant interessants, tal i com s’han mostrat en capítols anteriors. 

 

El principi de funcionament es basa en l’alternança de cicles en mode motor i en mode 

generador. L’alimentació del motor prové d’una senyal de tipus PWM, o sigui, una senyal tot o 

res amb variació de l’ample de pols. Quan aquesta estigui a nivell alt, el motor funcionarà en 

mode motor, i quan aquesta estigui a nivell baix, el motor funcionarà en mode generador. 

 

 

Fig. 4.1 Esquema elèctric 

 

Cada cop que es produeix una commutació de la senyal PWM, es produeix un transitori en la 

tensió en les bornes del motor (Vb), però si aquest transitori és prou llarg, durant el mode 

generador el voltatge emmagatzemat en la bobina es podrà descarregar pel diode de 

descàrrega, que està connectat en paral·lel, fins que la corrent serà nul·la, i ja no es produirà 

una caiguda de tensió en la Ra.  
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Per tant, en aquest moment, la mesura en les bornes del motor (Vb) serà igual al voltatge de la 

força contraelectromotriu (E), que és proporcional a la velocitat angular del rotor. 

Per tant, la velocitat angular del rotor (ω) es pot mesurar indirectament a partir de Vb, 

mitjançant una recta de calibració que s’ha d’obtenir fent un assaig. 

 

Per tal de no tenir que modificar alguns períodes de la senyal PWM per a que el 

microcontrolador tingui temps a fer totes les tasques, s’ha dissenyat un algoritme que és capaç 

de mostrejar, fer la conversió amb el ADC, fer els càlculs i actualitzar la senyal de control, uns 

instants abans de que comenci cada nou període del PWM, que treballa a 90Hz. 

 

D’aquesta manera, es pot fer la suposició que el retard entre la mesura i l’aplicació de la senyal 

de control és nul, i això permet que si l’algoritme de control necessita el valor actual de la 

velocitat angular, sí que és possible implementar-ho físicament. 
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6.2.  Representació matemàtica 

 

Abans de començar amb la representació matemàtica de la planta i del sistema de control, és 

interessant observar el diagrama de blocs general de tota l’aplicació, quines variables o senyals 

hi intervenen, i quines dades són en temps continu o en temps discret: 

 

Fig. 6.1 Diagrama de blocs general 

Es pot veure que totes aquelles senyals que estan dintre de la regió “Microcontrolador dsPIC” 

treballaran en temps discret, i aquelles que estan fora treballaran en temps continu. 

 

Un sistema en Temps Discret es pot representar en Espai d’Estats mitjançant les següents 

equacions: 

 

 

Per tal de controlar el sistema per a que segueixi una senyal de referència (Omega Referència) 

i tingui un cert rebuig davant d’una pertorbació (Parell Resistent), s’ha decidit utilitzar una 

estructura de control integral. 

 

 

Fig. 6.2 Diagrama control integral 
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El control integral, presenta l’avantatge respecte el tracking de referència esglaó, que per a un 

model d’una planta obtingut mitjançant experimentació i empíricament, existiran una sèrie 

d’errors entre el funcionament teòric i real, però amb la integral de l’error entre la sortida i la 

referència, el control farà tendir l’error estacionari a zero. 

 

El model augmentat de la planta i la seva llei de control seran els següents: 

 

 

 

 

Una altra forma seria dissenyar un estimador de pertorbacions, el qual és una tècnica de refús 

de pertorbacions bastant potent, davant de pertorbacions dinàmiques, però és necessari 

conèixer aproximadament aquesta senyal, i també implica càlculs més complexes. 

 

Tal i com es veurà en el capítol “9. Programació del dsPIC”, el projecte “ControlTipus1v2.X” 

necessita un observador d’ordre complet, i el projecte “ControlTipus2v2.X” necessita un 

observador d’ordre reduït. 

 

Per a l’observador d’ordre complet, s’ha decidit utilitzar un estimador predictor, que es pot 

representar amb la següent equació: 
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La representació gràfica de l’estimador predictor es pot veure a continuació: 

 

 

Fig. 6.3 Diagrama estimador predictor 

 

En el cas de l’observador d’ordre reduït, s’ha decidit utilitzar una estructura que deriva de 

l’estimador predictor, però la seva representació matemàtica i gràfica resulta més complexa. Si 

es parteix el model en la part mesurada ���� i en la part estimada ����, el model pot ser 

representat així: 

 

 

 

 

El diagrama de blocs de l’observador d’ordre reduït és el següent: 

 

 

Fig. 6.4 Diagrama observador d’ordre reduït 

 



Enginyeria en Electrònica i Automàtica Industrial PFC 

 

 

47 

La seva implementació en el microcontrolador presenta el problema que per a fer la estimació 

de la corrent d’armadura, s’han de fer diverses operacions, i algunes d’elles necessiten els 

valors del període anterior i d’altres els valors del període actual. Això implica que algunes de 

les tasques hagin de funcionar en temps real, segons unes restriccions de temps que s’han de 

complir de forma obligatòria per a que el firmware funcioni correctament. 
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6.3.  Càlculs 

 

Els càlculs per al disseny del control, juntament amb la representació de gràfics i les 

simulacions, s’han fet únicament amb Matlab R2007a (versió 7.4.0). 

 

Primerament s’ha creat la funció de transferència i s’han calculat els paràmetres del motor que 

el fabricant no proporciona: 

 

% Construir la funció de transferència a partir dels resultats obtinguts 
% amb el programa "Codi_Modelat_v2.m": 

  
num_c=17.0359; 
den_c=[0.55e-3 0.0653 1]; 
Gc=tf(num_c,den_c); 

  
[zeros,poles,gain]=tf2zpk(num_c,den_c); 

  
figure(1); 
pzmap(Gc); 
sgrid; 
title('Mapa de pols i zeros del Sistema Original sense realimentar') 

  

  
% Llistat de paràmetres de la planta calculats a partir de dades del  
% fabricant (www.robot.electronics.co.uk) i a partir dels coeficients 
% del numerador i denominador obtinguts amb el "Codi_Modelat_v2.m": 

  
[Jeq_solve,La_solve] = solve('2.987e-7=Jeq*La','3.5304e-5=4.2e-

5*La+5.88*Jeq'); 

  
% Es comproven els resultats del solve, i els que son correctes es 
% tornen a escriure a continuacio: 

  
Ra=5.88;                % Ohms 
La=53.12e-3;            % Henris 
Ke=0.032;               % Vs/rad 
Kt=9.255e-3;            % Nm/rad 
Beq=42.002e-6;          % Nms/rad 
Jeq=5.6248e-6;          % kg*m^2 

 

 

Després es crea la relació entre variables de la planta i variables d’estat: 

 

% x1=omega 
% x2=ia(corrent d'armadura) 
% y=x1=omega 
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Ara ja es poden escriure les matrius del sistema, de forma paramètrica: 

 

% Matrius de la representacio en Espai d'Estats, dimensio n=2: 

  
Ac=[-Beq/Jeq Kt/Jeq; -Ke/La -Ra/La]; 
Bc=[0; 1/La]; 
Cc=[1 0]; 
Dc=0; 

 

 

A continuació es calculen els pols del sistema original i es fa una simulació amb una entrada de 

tipus Step: 

 

% Calcularels pols del sistema original continu per comprovar que  
% realment son els mateixos que els de la funcio de transferencia Gc: 

  
pols_Ac=eig(Ac); 
pol_Ac_rapid=min(pols_Ac); 
pol_Ac_lent=max(pols_Ac); 

  

  
% Generar el sistema a partir de les matrius: 

  
sysc=ss(Ac,Bc,Cc,Dc); 
figure(2) 
step(sysc) 
title('Resposta temporal Entrada Esglaó del Sistema Original') 
xlabel('temps (s)') 
ylabel('Omega (rev/min)') 

 

 

Per poder fer una realimentació d’estats mitjançant la ubicació dels pols, primer de tot s’han de 

calcular els pols desitjats, amb les equacions de la bibliografia utilitzada: 

 

% Pols desitjats per al nou sistema realimentat: 

  
SP=8;                              % Sobrepic en tant per cent 
t_assent=0.6;                      % temps d'assentament en segons 
xi=eval(solve('SP=100*exp((-x*pi)/sqrt(1-x^2))')); 
wn=4.6/(xi*t_assent);                                  % segons Franklin 

  
pol_continu_1=-wn*xi+wn*sqrt(1-xi.^2)*1i; 
pol_continu_2=-wn*xi-wn*sqrt(1-xi.^2)*1i; 
pols_continus=[pol_continu_1 pol_continu_2];     % vector de pols desitjats 

  



Enginyeria en Electrònica i Automàtica Industrial PFC 

 

 

50 

En aquest moment, s’han de convertir els pols desitjats en Temps Continu a Temps Discret, 

però abans s’ha de comprovar que el temps de mostreig real (0’011ms) és més petit que el 

temps de mostreig teòric màxim que es pot admetre: 

 

% Calcular periode de mostreig i pols desitjats en temps discret: 

  
N=12;                                       %nº de mostres per periode 
h=(2*pi)/(N*wn*sqrt(1-xi.^2)); 
Ts_teoric=h; 
Ts=0.011111;                                % T_pwm = 1/f_pwm = 1/90 

  
disp('El periode de mostreig màxim admissible calculat és:') 
disp(Ts_teoric) 

  
pd_d_1=exp(pol_continu_1*Ts); 
pd_d_2=exp(pol_continu_2*Ts); 
pd_d=[pd_d_1 pd_d_2];                       % Vector de pols desitjats 

 

 

Ara ja es poden generar les matrius del sistema en Temps Discret: 

 

% Convertim el sistema original de Continu a Discret: 

  
sysd=c2d(sysc,Ts,'zoh');        % Utilitzem el retenidor d'ordre zero 
Ad=sysd.A;                      % Descomposem el sysd en matrius 
Bd=sysd.B; 
Cd=sysd.C; 
Dd=0; 

  
figure(3) 
step(sysd) 
title('Resposta temporal Entrada Esglaó del Sistema Original Discretitzat') 
xlabel('temps (s)') 
ylabel('Omega (rev/min)') 

  

  
% Mostrar el mapa dels pols i zeros desitjats per al sistema realimentat: 

  
figure(4); 
pzmap(sysd); 
zgrid; 
title('Mapa de pols i zeros del Sistema Realimentat') 
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També serà necessari generar les submatrius, ja que serviran per calcular el coeficient de 

l’observador d’ordre reduït: 

 

% Construim les submatrius (partim les matrius del sistema discretitzat): 

  
Ad_aa=Ad(1,1); 
Ad_ab=Ad(1,2); 
Ad_ba=Ad(2,1); 
Ad_bb=Ad(2,2); 

  
Bd_a=Bd(1,1); 
Bd_b=Bd(2,1); 

 

 

S’ha de comprovar la controlabilitat del sistema discretitzat, com es mostra a continuació: 

 

% Comprobar la controlabilitat del sistema discretitzat: 

  
Wc=ctrb(Ad,Bd); 
rang_Wc=rank(Wc); 
if rang_Wc==2 
    disp('El sistema discretitzat es totalment controlable.') 
end 

 

 

Com que el tracking integral afegeix un nou pol al sistema, això equival a afegir un nou estat, i 

per tant s’han de generar les noves matrius ampliades, i comprovar la controlabilitat del nou 

sistema ampliat a 3 variables d’estat: 

 

% IMPORTANT: el vector ampliat de variables d'estat és [x1 x2 xi]' 

  
Z=[0;0]; 
Ade=[Ad Z; -Cd 1]; 
Bde=[Bd; 0]; 
Cde=[Cd 0]; 
Dde=0; 

  
pols_Ade=eig(Ade); 
disp('Els pols del sistema discretitzat ampliat son:') 
disp(pols_Ade) 

 

% Comprobar la controlabilitat del sistema disc. ampliat: 

  
Wce=ctrb(Ade,Bde); 
rang_Wce=rank(Wce); 
if rang_Wce==3 
    disp('El sistema discretitzat ampliat es totalment controlable.') 
end 
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Ja es poden calcular els coeficients per a la realimentació d’estats amb control integral: 

 
% Calcular coeficients per a la realimentació d'estats: 

  
pd_e_c=(-100);              % pol desitjat continu ampliat (extended) 
pd_e_d=exp(pd_e_c*Ts);      % el convertim a Temps Discret 
pd_total=[pd_d pd_e_d];     % vector total de pols desitjats en temps disc. 

  
disp('Els pols desitjats en Temps Discret són:') 
disp(pd_total) 

  
Kde=acker(Ade,Bde,pd_total);    % utilitzem les matrius ampliades 

  
Kd=Kde(1:2);                    % subvector de coeficients per a x1 i x2 
Kdi=(-Kde(3));                  % coeficient per a la nova xi 

  
disp('Els coeficients Kd valen:') 
disp(Kd) 
disp('El coeficient Kdi val:') 
disp(Kdi) 

 

 

En el cas del Simulink1.mdl, el codi per al càlcul dels coeficients és diferent: 

 
%------------------------------------------------------------------------- 
% Calcular coeficients per a la realimentació d'estats del Simulink1.mdl: 
Kd_simulink1=acker(Ad,Bd,pd_d);              

  
disp('Els coeficients Kd_simulink1 valen:') 
disp(Kd_simulink1) 

 

 

Les matrius del tracking s’han calculat de la forma següent: 

 
% Calcular matrius del Tracking: 

  
N=inv([Ad-eye(2) Bd; Cd 0])*[0;0;1]; 
Nx=[N(1,1); N(2,1)]; 
Nu=N(3,1);    

 

 

Ara ja es pot procedir a fer els càlculs dels observadors, començant per comprovar la 

observabilitat del sistema discretitzat: 

 
% Comprovació de la observabilitat del sistema discretitzat: 

  
Wo=obsv(Ad,Cd); 
rang_Wo=rank(Wo); 
if rang_Wo==2 
    disp('El sistema discretitzat es totalment observable.') 
end 
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A continuació es poden calcular els coeficients “Kp” necessaris per a l’observador d’ordre 

complet del fitxer Simulink3.mdl: 

 
% Calcular coeficients observador d'ordre complet (Simulink3.mdl): 

  
pols_obs=[0.6 0.6]; 
Kp=(acker(Ad',Cd',pols_obs))'; 

  
disp('Els coeficients "Kp" de l´observador d´ordre complet son:') 
disp(Kp) 

 

 

Finalment, es pot calcular també el coeficient “Kr” de l’observador d’ordre reduït que s’utilitza en 

el fitxer Simulink4.mdl: 

 
% Calcular coeficients observador d'ordre reduit (Simulink4.mdl): 
pol_obs=0.1; 
Kr=(acker(Ad_bb',Ad_ab',pol_obs))'; 

  
disp('El coeficient "Kr" de l´observador d´ordre reduit val:') 
disp(Kr) 
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6.4.  Resultats 

 

Paràmetre Valor 

Ac ��7	4673 1645	3918
�0	6024 �110	6928� 

Bc � 0
18	8253� 

Cc �1 0� 
Dc �0� 
pols_Ac ��18	18 �99	98� 
SP 8 % 

t_assent 0’6 s 

xi 0’6266 

wn 12’2358 rad/s 

h 0’0549 s 

Wc �1	2693 2,2764
0	118 0	0268� 

pd_total [0’9132+0’0971i  0’9132-0’0971i  0’3292] 

Kd1 0’0023 

Kd2 -0’1029 

Kdi 0’0054 

Wo � 1 0
0	881 9	8125� 

pols_obs [0’6  0’6] 

Kp [-0’0536  0’0078] 

pol_obs 0’1 

Kr 0’0169 

Taula 6.1 Resum de resultats 
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7.  Simulacions 

 

Després de realitzar el disseny dels diversos tipus de control que es volen utilitzar és necessari 

fer una sèrie de simulacions en cada cas, per comprovar si els càlculs fets en la fase de 

disseny dels controls són correctes, per veure si compleixen amb les especificacions que s’han 

definit prèviament i també per observar com varia el comportament de les senyals principals 

quan es varien els coeficients Kd1, Kd2 i Kdi del sistema de control.  

 

Per fer les simulacions, s’ha optat per utilitzar el programa Simulink del Matlab R2007a i amb 

les configuracions de simulació següents: 

 

 

Fig. 7.1 Finestra Configuration Parameters del Simulink 
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7.1.  Realimentació d’estats amb tracking 

 

Fig.7.2 Diagrama Simulink 

 

 

Fig. 7.3 Configuració Velocitat de Referència 

 

 

Fig. 7.4 Configuració Parell Resistent 



 

 

Fig. 7

Fig. 7
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Fig. 7.5 Configuració Saturació Omega Referència 

 

 

Fig. 7.6 Configuració Saturació Senyal de Control 

 

Fig. 7.7 Omega Referència i Omega Sortida 
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Podem observar que la Omega Sortida segueix perfectament a la Omega 

les especificacions definides en els càlculs, o sigui, un sobrepuig del 

d’establiment de 0,6 s. 

 

Quan s’aplica la pertorbació Parell Resistent, la velocitat angular decreix i s’estabilitza, però no 

arriba a assolir el valor de Omega Referència, perquè aquest control no preveu la correcció de 

possibles errors degut a pertorbacions externes.

de 96,67 rpm, es queda per sota amb un valor permanent de 

 

Si el parell resistent aplicat o la dinàmica desitjada és tant ràpida que provoca un sobrepuig 

molt gran, és possible que la senyal de control quedi s

de velocitat angular es veurà afectat.
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Fig. 7.8 Estats x1 i x2 

 

Fig. 7.9 Senyal Control 

Podem observar que la Omega Sortida segueix perfectament a la Omega 

acions definides en els càlculs, o sigui, un sobrepuig del 

Quan s’aplica la pertorbació Parell Resistent, la velocitat angular decreix i s’estabilitza, però no 

de Omega Referència, perquè aquest control no preveu la correcció de 

possibles errors degut a pertorbacions externes. Per tant, enlloc d’anar a buscar la referència 

, es queda per sota amb un valor permanent de 86,17 rpm. 

resistent aplicat o la dinàmica desitjada és tant ràpida que provoca un sobrepuig 

molt gran, és possible que la senyal de control quedi saturada a 12 Volts

de velocitat angular es veurà afectat.  

Enginyeria en Electrònica i Automàtica Industrial PFC 

 

 

Podem observar que la Omega Sortida segueix perfectament a la Omega Referència segons 

acions definides en els càlculs, o sigui, un sobrepuig del 8 % i un temps 

Quan s’aplica la pertorbació Parell Resistent, la velocitat angular decreix i s’estabilitza, però no 

de Omega Referència, perquè aquest control no preveu la correcció de 

, enlloc d’anar a buscar la referència 

resistent aplicat o la dinàmica desitjada és tant ràpida que provoca un sobrepuig 

olts, i per tant el transitori 



 

 

7.2.  Realimentació d’estats amb 

 

Fig. 7
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.2.  Realimentació d’estats amb control integral 

 

Fig. 7.10 Diagrama Simulink 

Fig. 7.11 Omega Referència i Omega Sortida 

Fig. 7.12 Senyals Estats x1 i x2 
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La configuració de la senyal de referència, la pertorbació i les saturacions és la mateixa que en 

l’apartat “9.2. Realimentació d’estats amb tracking”

 

Es pot veure que es compleixen perfectament les especificacions de d

màxim del 8% i temps d’assentament de 

referència com  quan s’aplica 

 

La senyal de control presenta un comportament molt similar a la senyal 

transitoris, tots els pics de valor màxim estan din

diferència del tracking no integral, vist en l’apartat anterior, el tracking integral és capaç de fer 

front a la pertorbació i tornar a seguir la senyal de referència, segons la dinàmica desitjada.
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Fig. 7.13 Senyal de Control 

Fig. 7.14 Senyal Error  

La configuració de la senyal de referència, la pertorbació i les saturacions és la mateixa que en 

“9.2. Realimentació d’estats amb tracking”. 

Es pot veure que es compleixen perfectament les especificacions de d

temps d’assentament de 0,6s, tant quan hi ha un canvi en la senyal de 

referència com  quan s’aplica la pertorbació. 

La senyal de control presenta un comportament molt similar a la senyal 

transitoris, tots els pics de valor màxim estan dintre del rang de treball de 

diferència del tracking no integral, vist en l’apartat anterior, el tracking integral és capaç de fer 

front a la pertorbació i tornar a seguir la senyal de referència, segons la dinàmica desitjada.
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La configuració de la senyal de referència, la pertorbació i les saturacions és la mateixa que en 

Es pot veure que es compleixen perfectament les especificacions de disseny de sobrepuig 

, tant quan hi ha un canvi en la senyal de 

La senyal de control presenta un comportament molt similar a la senyal x1, i durant els 

tre del rang de treball de 0 a 12 Volts. A 

diferència del tracking no integral, vist en l’apartat anterior, el tracking integral és capaç de fer 

front a la pertorbació i tornar a seguir la senyal de referència, segons la dinàmica desitjada. 
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7.3.  Realim. d’estats amb control integral i observador complet 

Fig. 7.15 Diagrama Simulink 



 

 

Fig. 7
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Fig. 7.16 Omega Referència i Omega Sortida 

 

Fig. 7.17 Estats estimats x1 i x2 

 

Fig. 7.18 Senyal de Control 
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Fig. 7.19 Senyal Error  

 

Fig. 7.20 Error Estimació x1 

Fig. 7.21 Error Estimació x2 
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En el diagrama Simulink d’aquest apartat, s’han incorporat una sèrie de blocs a la part inferior, 

que serveixen per captar i processar algunes senyals de la planta, i generar els estats estimats 

amb una dinàmica desitjada, gràcies al llaç tancat que es fa amb la diferència de senyals de 

sortida i amb el guany Kp. 

 

Els estats estimats x1 i x2 tenen unes formes de gràfics idèntiques als estats reals, això vol dir 

que el funcionament de l’observador predictor d’ordre complet és correcte. 

 

Com que l’algoritme de l’observador no té en compte la pertorbació, és evident esperar que 

quan es produeixi la pertorbació, es produeixin errors d’observació permanents, que només 

poden desaparèixer per ells mateixos si la pertorbació desapareix. Aquest fenomen es pot 

apreciar en la Figura 7.20 i en la Figura 7.21. 

 

Com que els estats calculats amb l’observador són correctes, i els coeficients Kd i Kdi per a la 

realimentació d’estats compleixen amb les especificacions, la forma d’ona de la Senyal de 

Control és del tot correcte.  
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7.4.  Realim. d’estats amb control integral i observador reduït 

 

 

Fig. 7.22 Diagrama Simulink 



 

 

Fig. 7

 

Fig. 7.24 Comparaci
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Fig. 7.23 Omega Referència i Omega Sortida 

Comparació entre x2 real (groc) i x2 estimada (magenta)

Fig. 7.25 Senyal de Control 
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estimada (magenta) 

 



 

 

 

En aquest cas, es pot apreciar que la forma de les gràfiques és molt similar a l’apartat anterior, 

on  hi ha un observador d’ordre complet. La principal diferència és que el diagrama Simulink 

presenta diverses modificacions en la part inferior, que corresp

l’observador d’ordre reduït per a la senyal 

 

El pol de l’observador reduït està posat en 

el que es pot apreciar comparant les

consigna no hi ha cap error d’estimació, i quan s’aplica la pertorbació

que dura 3 períodes i finalment s’estabilitza en un valor de 

podem afirmar que com que l’observa

pot tenir en compte i per tant li fa generar un error de forma permanent.
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Fig. 7.26 Senyal Error  

 

Fig. 7.27 Error Estimació x2 

En aquest cas, es pot apreciar que la forma de les gràfiques és molt similar a l’apartat anterior, 

on  hi ha un observador d’ordre complet. La principal diferència és que el diagrama Simulink 

presenta diverses modificacions en la part inferior, que corresponen a la construcció de 

l’observador d’ordre reduït per a la senyal x2, o sigui, per a la corrent d’armadura 

El pol de l’observador reduït està posat en 0,1 o sigui que té una dinàmica m

comparant les Figures 7.17 i 7.24. Quan es produeix un canvi de 

consigna no hi ha cap error d’estimació, i quan s’aplica la pertorbació es produeix un transitori 

períodes i finalment s’estabilitza en un valor de 0’08A de forma permanent. Per tant, 

podem afirmar que com que l’observador d’ordre reduït no veu la senyal de la pertorbació, no la 

pot tenir en compte i per tant li fa generar un error de forma permanent. 
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En aquest cas, es pot apreciar que la forma de les gràfiques és molt similar a l’apartat anterior, 

on  hi ha un observador d’ordre complet. La principal diferència és que el diagrama Simulink 

onen a la construcció de 

, o sigui, per a la corrent d’armadura ia. 

que té una dinàmica més ràpida, que és 

n es produeix un canvi de 

es produeix un transitori 

de forma permanent. Per tant, 

dor d’ordre reduït no veu la senyal de la pertorbació, no la 



 

 

Fig. 7
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Fig. 7.28 Configuració Step 

 

Fig. 7.29 Omega Referència i Omega Sortida 

Fig. 7.30 Senyal de Control 
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Fig. 7.31 Comparació entre x2 real (groc) i x2 estimada (magenta) 

 

 

Fig. 7.32 Error Estimació x2 

 

En aquesta simulació s’ha mostrat el cas límit quan la senyal de control queda saturada, i com 

afecta al transitori de velocitat angular. S’ha configurat un Step amb valor inicial de 21’67rpm 

(10% Cicle Treball) a un valor final de 196’67 rpm (100% Cicle Treball). 

 

En l’instant t=1’19 s la Senyal de Control queda saturada a +12V, el qual provoca que la 

baixada després del pic màxim s’allargui en el temps i el transitori de x1 i x2 augmenti en 

algunes dècimes de segon. 

 

  



 

 

Fig. 7
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Fig. 7.33 Configuració Pulse Generator 

 

Fig. 7.34 Omega Referència i Omega Sortida 
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Finalment, aquestes tres últimes gràfiques mostren el comportament de les senyals principals si 

la Omega Referència és un 

Treball) fins a 46,67rpm (25%

 

Es pot observar que el transitori decreixent de la Omega Sortida no presenta cap oscil·lació, 

perquè es veu afectada per la saturació inferior de la Senyal de Control, que són 

 

Per altra banda, en la x2 estimada, veiem que presenta un pic màxim de 

creixent, i un pic mínim de 

l’observador reduït que depèn del valor del coeficient 
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Fig. 7.35 Estat x2 estimat 

 

Fig. 7.36 Senyal de Control 

Finalment, aquestes tres últimes gràfiques mostren el comportament de les senyals principals si 

la Omega Referència és un Pulse Generator, amb una amplitud que va de 

25% Cicle Treball). 

Es pot observar que el transitori decreixent de la Omega Sortida no presenta cap oscil·lació, 

perquè es veu afectada per la saturació inferior de la Senyal de Control, que són 

estimada, veiem que presenta un pic màxim de +0,288

creixent, i un pic mínim de -0,074A en el transitori decreixent, degut a la dinàmica de 

l’observador reduït que depèn del valor del coeficient KR. 
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Finalment, aquestes tres últimes gràfiques mostren el comportament de les senyals principals si 

, amb una amplitud que va de 0 rpm (0% Cicle 

Es pot observar que el transitori decreixent de la Omega Sortida no presenta cap oscil·lació, 

perquè es veu afectada per la saturació inferior de la Senyal de Control, que són 0 Volts. 

+0,288A en el transitori 

, degut a la dinàmica de 
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8.  Disseny hardware 

 

Tal i com s’ha pogut veure en el capítol “4. Components hardware”, per poder implementar 

físicament l’alimentació d’un motor DC de baixa potència amb una senyal d’ample modulat 

(PWM) i l’adquisició d’algunes senyals per poder fer el control sense sensors, és necessari 

desenvolupar i construir una placa de potència. 

 

Tota la resta del hardware, com ara la placa Microstick I, la placa Easy Lab o l’encoder 

incremental, són productes comercials que ja venen totalment fabricats. 

 

El projecte “PlacaPFCv1” s’ha realitzat amb el programa Altium Designer Summer v9, en el 

qual primer s’ha creat l’esquema electrònic amb tots els components i connexions, i després a 

partir d’aquest s’ha generat el disseny de la PCB en només una cara (Bottom Layer). 

Fig. 8.1 Esquema electrònic complet 

  



Enginyeria en Electrònica i Automàtica Industrial PFC 

 

 

73 

En la part superior esquerre trobem el circuit d’alimentació a +12 VDC. Incorpora dos 

condensadors electrolítics com a filtre per a les possibles fluctuacions de la senyal 

d’alimentació, un LED verd d’alta luminescència per comprovar que hi ha senyal, i un diode 

1N4007 per protegir en cas d’inversió de polaritat. 

 

Fig. 8.2 Circuit alimentació +12 VDC 

 

A continuació es mostra el Connector 3, que serveix per connectar la placa de potència amb el 

connector de 6 pins del Motor+Encoder. Incorpora un condensador electrolític de baixa 

capacitat per filtrar les possibles fluctuacions en l’alimentació de l’encoder. 

 

Fig. 8.3 Connector 3 

 

En la part inferior central de l’esquema electrònic general es troba un input  anomenat “Test 

Led” procedent de la Easy Lab, que va connectat al LED vermell D2 i a la resistència R7, i 

serveix per comprovar que l’execució del software no s’hagi aturat o bloquejat. 

 

Fig. 8.4 Test Led 
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En la part central de l’esquema electrònic general hi ha el buffer de potència L293NE, que és 

un IC format per 16 pins estàndard, juntament amb R1 que fa de limitador de corrent, el jumper 

JP1 que serveix per habilitar manualment el L293NE i el divisor de tensió format per R2 i R3 

que serveixen per habilitar-lo per software a través del pin DIO1 de la Easy Lab. 

 

Fig. 8.5 Circuit Integrat L293NE 

 

A continuació es pot veure la part del Connector 2, que va cap al Motor+Encoder, i la part de 

les dues resistències Pull-Up R4 i R4 que van a +5 VDC, segons les instruccions del fabricant. 

El Connector 2 és un tram de tira de pins femella de doble contacte i de 6 pins. 

 

Fig. 8.6 Connector2 
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En aquesta part es pot veure el condicionament de la senyal fcem amb el filtre RC format per 

R6 i C3. També hi ha el diode D3, que és el diode de descàrrega, per on passa la corrent del 

rotor quan el motor treballa com a generador. 

 

Fig. 8.7 Condicionament de la fcem 

 

Els següents càlculs permeten saber la freqüència teòrica de tall a partir de la qual el filtre RC 

començarà a filtrar (filtre pas baix): 

 

�� �
1

2 · � · � · 	
�

1

2 · � · 3300 · 63 · 10�
� 765�5�� 
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El disseny de la PCB, amb tots els components i connexions mostrats anteriorment, es pot 

veure en la Figura 5.8. Les regions en blau pertanyen a la Bottom Layer, i les pistes en vermell 

pertanyen a la Top Layer, que són els ponts que s’han de soldar en la cara superior.  

 

 

Fig.8.8 Esquema PCB 

 

La col·locació dels components permet obtenir un disseny compacte i unes mides de placa 

reduïdes. La extracció/inserció del IC es pot fer còmodament, i la zona del jumper JP1 disposa 

de suficient espai per ser manipulat amb els dits. 

 

  

Fig. 8.9 Vistes superior i inferior de la PCB 

 
  



 

 

Qtat. Identificador 

1 CON1 

1 CON2 

1 CON3 

1 C1 

1 C2 

1 C3 

1 C4 

1 D1 

1 D2 

2 D3, D4 

1 JP1 

1 R1 

2 R2, R7 

1 R3 

1 R4, R5 

1 R6 

1 R8 

1 U1 

1 - 

1 - 

1 - 
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Component Descripció 

Terminal 2 connexions Cargolats, pas estàndard

Tira 6 pins femella Doble contacte, pas estàndard

Tira 8 pins mascle Doble contacte, pas estàndard

Cond. Electrolític 1000 µF 25 V 105 

Cond. Electrolític 100 µF 50 V 105 ºC

Cond. Polièster 63 nF 100 V 

Cond. Electrolític 47 µF 25 V 105 ºC

LED verd ø5 mm, alta lluminositat

LED vermell ø5 mm, alta lluminositat

Diode 1N4007 

Jumper 2 contactes, pas estàndard 

Resistència carboni 100 Ω, 0’25 W 

Resistència carboni 1 kΩ, 0’25 W 

Resistència carboni 10 kΩ, 0’25 W 

Resistència carboni 4’7 kΩ, 0’25 W 

Resistència carboni 3’3 kΩ, 0’25 W 

Resistència carboni 1’8 kΩ, 0’25 W 

Circuit Integrat L293NE Driver potència, 16 pins, 4 canals

Zócalo 16 pins Pins tornejats, pas estàndard

Dissipador de calor 4 aletes, L=28, A=14, h=8 mm

Placa prototipat Coure 1 cara, 92’5x51’5x1’5 mm

Taula 8.1 Components de la PCB 

Fig. 8.10 Vista superior placa acabada 
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estàndard 

Doble contacte, pas estàndard 

Doble contacte, pas estàndard 

F 25 V 105 ºC 

ºC 

ºC 

, alta lluminositat 

, alta lluminositat 

2 contactes, pas estàndard  

Driver potència, 16 pins, 4 canals 

Pins tornejats, pas estàndard 

4 aletes, L=28, A=14, h=8 mm 

Coure 1 cara, 92’5x51’5x1’5 mm 
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Fig. 8.11 Vista auxiliar placa acabada 

 

 

Fig. 8.12 Vista auxiliar placa acabada 
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9.  Programació del dsPIC 

 

9.1.  Creació d’un nou projecte 

 

Per al desenvolupament i implementació del software en Llenguatge C, s’ha utilitzat la versió 

gratuïta del programa MPLAB X IDE v1.70 de Microchip, juntament amb la versió gratuïta del 

compilador XC16 v1.11, el qual substitueix a la versió anterior anomenada C30. 

 

 

Fig. 9.1 Vista general de l’entorn de treball 

 

La descàrrega i la instal·lació dels dos programes és senzill i ràpid, només cal seguir els passos 

que ens diuen i escollir el mateix directori d’instal·lació tant per al MPLAB X com pel XC16. 

 

Per crear un nou projecte, primer de tot obrirem el programa MPLAB X IDE v1.70 o versió 

posterior, i ens apareixerà la interfície de treball que es veu a la Figura 8.1. 

 

A continuació anem a File ���� New Project, i ens apareixerà una nova finestra, en la qual hem 

de seleccionar Categories: Microchip Embedded i també Projects: Standalone Project. Li 

donarem al botó Next. 
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Fig. 9.2 Primera finestra 

 
Després s’han de seleccionar les opcions que es veuen en les següents figures: 

 

Fig. 9.3 Segona finestra 

 

 

Fig. 9.4 Tercera finestra 
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Fig. 9.5 Quarta finestra 

 

Finalment, ara és el moment de donar-li un nom al nou projecte, per exemple “Controlv1”. 

També s’ha de seleccionar la casella Set as main projecte, per a que sigui el projecte principal 

de treball. Aquest serà el projecte que serà compilat i carregat quan s’hagi acabat d’escriure el 

codi. 

 

 

Fig. 9.6 Cinquena finestra 

 

  



Enginyeria en Electrònica i Automàtica Industrial PFC 

 

 

82 

Si es vol comprovar el directori on s’ha generat la carpeta del nou projecte, es pot anar a File 

���� Open Project, i automàticament s’obrirà la carpeta MPLABXProjects que conté tots els 

projectes creats, o bé es pot accedir manualment a la drecera de carpetes que es mostra en la 

següent figura: 

 

Fig. 9.7 Carpeta MPLABXProjects 

 

Arribats en aquest punt, ja només queda generar nous fitxers tipus “.c” al nou projecte i 

carregar els fitxers capçalera (Header Files) o llibreries (Libraries), en el cas de que n’hi 

haguessin. Per generar el fitxer principal, per exemple “mainControlv1.c”, només cal fer botó 

dret del ratolí a sobre de Source Files i anar seleccionant segons la següent imatge: 

 

 

Fig. 9.8 Generar nou fitxer principal 
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Després s’hauria de comprovar que el projecte en qüestió aparegui a l’arbre de projectes amb 

el nom en negreta, això voldrà dir que és el projecte principal. En cas contrari, s’haurà de fer 

botó dret del ratolí a sobre del nom del projecte i seleccionar Set as Main Projecte, i després 

apareixerà el nom en negreta. 

 

Finalment, quan ja estiguin tots els fitxers creats i escrits amb el programa corresponent en 

Llenguatge C, ja només caldrà connectar primer la Microstick I amb el connector USB negre i 

després la Easy Lab amb el connector USB transparent. 

 

La barra d’eines de la part superior de l’entorn de treball del MPLAB X ens permetrà fer la 

compilació del projecte, la programació del dispositiu, llegir la memòria del dispositiu per 

recuperar el programa que conté, provocar un Hold in Reset o utilitzar el Debugger. 

 

 

Fig. 9.9 Barra superior d’icones 

 

El més recomanable és donar-li primer al botó Clean and Build Main Project (segon botó 

començant per l’esquerra) i després donar-li al botó Main and Program Device Main Project 

(tercer botó començant per l’esquerra).  
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9.2.  Configuració del microcontrolador 

 

9.2.1.  Configuració dels Pins 

 

El microcontrolador dsPIC33F64MC802 és una DSP que en prestacions i arquitectura està per 

sobre de la família dels PIC. Disposa de menys pins que altres dispositius similars de la família 

dsPIC33F, però disposa de suficients recursos per implementar el sistema de control de 

velocitat angular sense sensors. 

 

Els pins de la Microstick I estan connectats físicament als pins dels connectors de la EasyLab, 

així que és important decidir els pins que es volen utilitzar, i fer la correcta configuració en la 

inicialització dels pins. 

 

Fig. 9.10 Diagrama bàsic pin I/O 

 

Com que ha estat necessari fabricar un connector especial entre la placa EasyLab i la placa de 

potència, s’ha optat per utilitzar només els pins que pertanyen al connector CON3 de la 

EasyLab, i d’aquesta manera es pot simplificar bastant la disposició del cablejat. A continuació 

es mostra la relació de pins entre les dues plaques: 

 

Pin Microstick Pin EasyLab Tipus Senyal Descripció 

RA0 AN1 Sortida digital Encendre/Apagar Test Led 

RB4 DIO2 Entrada digital Lectura Fase B Encoder 

RA4 DIO3 Sortida digital Habilitar IC L293NE 

RB5 DIO4 Entrada digital Lectura Fase A Encoder 

RA1 AN2 Entrada analògica Lectura fcem del Motor DC 

RB15 PWM1 Sortida digital Senyal PWM per al L293NE 

Taula 9.1 Relació de pins 
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Quan es crida la subrutina Inicialitza_Pins(), aquesta s’encarrega de configurar-los, segons el 

seu propòsit. El pin AN2, que correspon a l’entrada analògica del ADC1, es configura dintre de 

la subrutina Inicialitza_AD1(), ja que s’han de configurar una sèrie de registres específics. 

 

void Inicialitza_Pins (void) { 

 

LATA=0x0000;                           //reiniciar els latches del port A 

      LATB=0x0000;                           //reiniciar els latches del port B 

      RPOR7bits.RP15R=0b10010;              //pin RP15 -> Sortida OC1 (senyal pwm) 

      RPINR18bits.U1RXR=0b01010;            //pin RP10 -> Entrada Reception UART1 

      RPOR5bits.RP11R=0b00011;              //pin RP11 -> Sortida Transmit UART1 

      RPINR14bits.QEA1R=0b00101;            //pin RP5 (RB5) -> Entrada Fase A QEI1 

      RPINR14bits.QEB1R=0b00100;            //pin RP4 (RB4) -> Entrada Fase B QEI1 

TRISAbits.TRISA4=0;                   //pin RA4 -> Enable L293NE (DIO3) 

LATAbits.LATA4=0;                      //valor inicial pin RA4 = 0 

      TRISBbits.TRISB12=0;                  //pin RB12 -> Enable L293NE (DIO5) 

      LATBbits.LATB12=0;                    //valor inicial pin RB12 = 0 

      TRISAbits.TRISA0=0;    //pin RA0 -> On/Off Test Led (AN1) 

      LATAbits.LATA0=0;    //valor inicial pin AN1 = 0 

} 

 

El registre TRISx conté els bits de control per configurar si un port ha de ser d’entrada o de 

sortida. El registre LATx serveix per llegir o escriure un valor en un determinat pin. 

 

 

9.2.2.  Configuració de l’Oscil·lador  

 

Aquest microcontrolador disposa de diversos modes de treball per generar o proporcionar la 

freqüència d’oscil·lació fOSC. Les possibles fonts per a la fOSC són les següents: 

 

- Oscil·lador primari (POSC) en els pins OSC1 i OSC2. 

- Oscil·lador secundari (SOSC) en els pins SOSC1 i SOSC0. 

- Oscil·lador intern Fast RC (FRC) amb divisor de freqüència. 

- Oscil·lador intern Low-Power RC (LPRC). 

- POSC amb PLL. 

- FRC amb PLL. 
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En aquest projecte, s’utilitza el cristall intern FRC que treballa a 7’37 MHz, juntament amb el 

PLL (Phase-Looked Loop), que permet augmentar la freqüència i ajustar-la a aproximadament 

80 MHz, el qual permet arribar a una freqüència de cicle d’instrucció de 40 MHz (40 MIPS). 

 

_FOSCSEL(FNOSC_FRCPLL & IESO_OFF) 

_FOSC (FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_NONE & IOL1WAY_OFF) 

_FWDT (FWDTEN_OFF) 

_FICD (JTAGEN_OFF) 

 

void Inicialitza_CLK (void) { 

PLLFBD=41;                             //carregar valor PLLFBD 

     CLKDIVbits.PLLPOST=0;                 //carregar valor PLLPOST 

CLKDIVbits.PLLPRE=0;                  //carregar valor PLLPRE 

     __builtin_write_OSCCONH(0x01); 

     __builtin_write_OSCCONL(0x01); 

while(OSCCONbits.COSC!=0b001){};     //esperar a que es fixin els valors 

while(OSCCONbits.LOCK!=1){}; 

} 

 

Per a configurar els paràmetres del PLL, s’han de fer els següents càlculs: 

���� � ��� � 	 

�� � �� 

���� � 80��� 

��� � 7�37��� 

 

80000000
7370000 � 10�855 

	 �
�1 � �2 � 10�855 

 

Ajustant manualment els valors de cada paràmetre, s’ha trobat la següent combinació: 

� � 43 ;  �1 � 2 ;  �2 � 2 

43
2 � 2 � 10�75 

 

����_%&'( � )*)++++ � �+�), � )-��),++./ 0 1+
./ 

��2_%&'( � )-��),++
� � *-3�*),+./ 0 4+
./ 

 

Per tant, cada cicle d’instrucció s’executarà a FCY=39613750Hz. 
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9.2.3.  Configuració dels Timers 

 

Aquest microcontrolador disposa de diversos Timers de 16 bits, que estan classificats com a 

Tipus A, Tipus B i Tipus C, segons el seu propòsit. També hi ha la opció d’agrupar dos Timers 

per crear-ne un de 32 bits. Els diversos modes de treball es poden veure en la Taula 9.2 que es 

mostra a continuació: 

 

 

Fig. 9.11 Diagrama del Timer2 

 

 

Taula 9.2 Modes de treball del Timer 

 

S’utilitzaran el Timer2 i el Timer3, els dos funcionant a 90Hz, amb un prescaler de 1:8 i amb el 

registre del període PR2=PR3=55395, però amb un desfàs de 192µs que es carrega al registre 

TMR3, el qual provocarà que la Interrupció T3 s’activi uns instants abans que la Interrupció T2. 

 

La prioritat de la interrupció del Timer3 té un valor de 7, o sigui, el valor més alt possible, ja que 

és l’encarregada d’iniciar la seqüència de tasques en temps real. Les dues subrutines de 

configuració es mostren a continuació: 
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void Inicialitza_Timer2 (void) { 

      T2CONbits.TON=0;                   //deshabilitar el modul 

      T2CONbits.TSIDL=0; 

T2CONbits.TCS=0; 

      T2CONbits.TGATE=0; 

      T2CONbits.TCKPS=0b01;             //prescaler 1:8 

      T2CONbits.T32=0;                   //deshabilitar mode Timer 32 bits 

TMR2=0;                            //resetejar registre comptador 

      PR2=PERIOD;                        //Timer2 treballa a f=90 Hz 

 

IFS0bits.T2IF=0;                   //esborrar flag interrupcio 

      IPC1bits.T2IP=3;                   //prioritat mitja 

IEC0bits.T2IE=0;                   //deshabilitar interrupcio del Timer2 

} 

 

void Inicialitza_Timer3 (void) { 

      T3CONbits.TON=0;                   //deshabilitar el modul 

      T3CONbits.TSIDL=0; 

      T3CONbits.TCS=0; 

      T3CONbits.TGATE=0; 

      T3CONbits.TCKPS=0b01;             //prescaler 1:8 

      TMR3=950;                          //desfase entre Timer2 i Timer3 (80,78us) 

      PR3=PERIOD;                        //Timer3 treballa a f=90Hz 

 

      IFS0bits.T3IF=0;                   //esborrar flag interrupcio 

      IPC2bits.T3IP=7;                   //prioritat maxima 

      IEC0bits.T3IE=0;                   //deshabilitar interrupcio del Timer3 

} 

 

 

9.2.4.  Configuració del Output Compare 

 

Es disposa de diversos perifèrics Output Compare i de diversos perifèrics Motor Control PWM. 

Els dos tipus són equivalents i molt similars en quan a paràmetres bàsics, però en aquest cas, 

s’utilitzarà el mòdul OC1, ja que és més fàcil i ràpid de configurar i no es necessita treballar 

amb cap característica especial com els temps morts o els triggers. 

 

La interrupció d’aquest perifèric no està habilitada perquè no és necessària. La subrutina 

d’inicialització es pot veure a continuació: 



Enginyeria en Electrònica i Automàtica Industrial PFC 

 

 

89 

void Inicialitza_OC1 (void) { 

OC1CONbits.OCM=0b000;              //desactivar modul 

      OC1CONbits.OCTSEL=0;               //base de temps Timer2 

OC1CONbits.OCSIDL=0; 

      OC1R=0;                             //registre auxiliar cicle treball 

      OC1RS=DUTY_CICLE2;                 //cicle treball inicial 

      OC1CONbits.OCM=0b101;              //mode de treball 

      IPC0bits.OC1IP=1;                   //prioritat molt baixa 

IFS0bits.OC1IF=0;                   //esborrar flag interrupcio 

      IEC0bits.OC1IE=0;                   //deshabilitar interrupcions 

} 

 

 

Fig. 9.12 Diagrama del Output Compare 

 

Aquest mòdul treballa conjuntament amb la base de temps del Timer2 i funciona en mode 

Continuous Pulse Mode (OC1CONbits.OCM=0b101), i en el següent gràfic es mostra com és el 

seu comportament: 

 

Fig. 9.13 Diagrama Continuous Pulse Mode 
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9.2.5.  Configuració del Quadrature Encoder Interface 

 

Aquest mòdul, també anomenat QEI, permet fer la lectura de les dues fases d’un encoder 

incremental, de forma que el perifèric es configura en el mode de treball requerit, i a nivell 

software no cal implementar codi per fer la detecció de cada pols, només cal fer la lectura del 

registre en l’instant requerit. 

 

Fig. 9.14 Senyals encoder incremental 

 
En aquest cas, l’encoder que porta incorporat de sèrie el motor DC, disposa de FaseA i FaseB, 

però no disposa de Index, així que el QEI només haurà de llegir dos senyals. El registre que 

conté el nombre de polsos rebuts és el POS1CNT, el qual s’ha de reiniciar cada cop que es fa 

la seva lectura. També s’ha de carregar un valor màxim al registre MAX1CNT per evitar un 

desbordament del registre POS1CNT, el qual és de 16 bits. 

 

void Inicialitza_QEI1 (void) { 

      POS1CNT=0;                        //reiniciem el comptador 

      MAX1CNT=0xFFFF;                   //definim el valor maxim del comptador 

      QEI1CONbits.QEIM=0b000;          //desactivar modul 

      QEI1CONbits.CNTERR=0;            //baixar possible flag d'error 

      QEI1CONbits.QEISIDL=0;           //continuar en idle mode 

      QEI1CONbits.SWPAB=0;             //no invertir fases 

      QEI1CONbits.PCDOUT=0; 

      QEI1CONbits.POSRES=0; 

      QEI1CONbits.UPDN_SRC=0; 

      DFLT1CONbits.QEOUT=0; 

      QEI1CONbits.QEIM=0b111;          //mode x4 i reset a traves del MAX1CNT 

      IEC3bits.QEI1IE=0;                //deshabilitar interrupcio del QEI1 

} 
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9.2.6.  Configuració del Conversor Analògic-Digital 

 

De totes les diverses possibilitats que permet aquest potent ADC, s’ha optat per utilitzar només 

el Canal 0 amb resolució de 12 bits, ja que només s’ha de mostrejar una senyal, la fcem. 

 

Algunes de les principals característiques són: pins d’entrada per a voltatges de referència 

externs, velocitat de conversió superior a 1’1Msps, escaneig automàtic del canal, conversió per 

aproximació successiva (SAR), resultat de la conversió emmagatzemat en registre de 16 bits i 4 

formats diferents de les dades de sortida. 

 

 

Fig. 9.15 Diagrama del CH0 

 

La font de rellotge per a aquest perifèric és el TCY general. La conversió comença 

automàticament després d’escanejar el canal. El format de sortida està codificat en unsigned 

integer. La tensió de referència Vref+ és la tensió d’alimentació del dsPIC, o sigui 3’3V, i la 

tensió de referència Vref- és GND. 

 

void Inicialitza_AD1(void) { 

 

      AD1CON1bits.ADON=0;               // Deshabilitar modul 

      AD1CON1bits.ADDMABM=0;            // Desactivar DMA 

      AD1CON1bits.AD12B=1;              // Mode 1 canal de 12 bits 

      AD1CON1bits.FORM=0b00;            // Format unsigned integer 

      AD1CON1bits.SSRC=0b111;           // Autoconversio 

      AD1CON1bits.SIMSAM=0; 

      AD1CON1bits.ASAM=1;               // Mostreig comença automaticament 

      AD1CON1bits.DONE=0;               // Resetejar bit estat de conversio 

      AD1CON2bits.VCFG=0b000;          // VCFG=0b001 Voltatges referencia Vref+ i Vref- 

      AD1CON2bits.CSCNA=1; 

      AD1CON2bits.SMPI=0b1000; 
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      AD1CON2bits.BUFM=0; 

      AD1CON2bits.ALTS=0; 

      AD1CON3bits.ADRC=0;               // rellotge general Tcy 

      AD1CON3bits.SAMC=0b01000;         // Temps de mostreig = 8*Tad 

      AD1CON3bits.ADCS=0b00000011;      // Tad = 4*Tcy 

      AD1CHS123bits.CH123SA=0; 

      AD1CHS123bits.CH123NA=0; 

      AD1CHS0bits.CH0NA=0; 

      AD1CSSL=0; 

      AD1CSSLbits.CSS1=1;                //seleccionar input 1 a escanejar 

      AD1PCFGL=0xFFFF; 

      AD1PCFGLbits.PCFG1=0;             //habilitar pin RA1 (AN2 placa EasyLab) 

      IEC0bits.AD1IE=0;                  //deshabilitar temporalment interrupcions 

      IFS0bits.AD1IF=0;                  //esborrar flag interrupcio 

      IPC3bits.AD1IP=6;                  //prioritat alta 

} 

 
Com es pot observar, la prioritat de la interrupció és alta però inferior a la del Timer3. 

 
 

9.2.7.  Configuració de la Comunicació Sèrie 

 

La comunicació sèrie amb protocol RS-232 s’estableix gràcies al hardware que ja porta 

incorporat la placa EasyLab, i amb un cable USB Tipus A – USB Tipus B. Evidentment, la 

configuració utilitzada en el firmware i en la interfície gràfica ha de ser la mateixa, sinó les 

dades rebudes per la Interfície Gràfica de Labview 2012 no seran interpretades correctament. 

 

 

Fig. 9.16 Diagrama UxTX 
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Fig. 9.17 Diagrama UxRX 

 

Les característiques principals de la configuració del perifèric UART són la velocitat de 

transmissió a 57600 bps, codificació amb paritat parella, mode de baixa velocitat (16 polsos de 

rellotge per bit), lectura i escriptura habilitats i interrupcions habilitades amb prioritats baixes. 

 

void Inicialitza_UART1 (void) { 

      U1MODEbits.UARTEN=0;          //deshabilitar modul UART1 

      U1MODEbits.STSEL=0; 

      U1MODEbits.PDSEL=0b01;        //paritat parella (even parity) 

      U1MODEbits.ABAUD=0;            //auto-baud desactivat 

U1MODEbits.BRGH=0;             //16x Clock Mode (low-speed mode) 

U1MODEbits.USIDL=0; 

      U1MODEbits.IREN=0; 

      U1MODEbits.RTSMD=0; 

      U1MODEbits.UEN=0b00; 

      U1MODEbits.WAKE=0; 

      U1MODEbits.LPBACK=0; 

      U1MODEbits.URXINV=0; 

      U1BRG=42;                      //comunicar a 57600 bps 

 

      U1STAbits.UTXISEL0=0; 

      U1STAbits.UTXISEL1=0; 

      U1STAbits.URXISEL0=0; 

      U1STAbits.URXISEL1=0; 
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      IFS0bits.U1TXIF=0;             //resetejar flag interrupcio 

      IPC3bits.U1TXIP=3;             //prioritat mitja 

      IEC0bits.U1TXIE=0;             //deshabilitar interrupcions UART1 TX 

 

      IFS0bits.U1RXIF=0;             //resetejar flag interrupcio 

      IPC2bits.U1RXIP=2;             //prioritat mitja-baixa 

      IEC0bits.U1RXIE=1;             //deshabilitar interrupcions UART1 RX 

 

      U1MODEbits.UARTEN=1;          //habilitar modul UART1 

      U1STAbits.UTXEN=0;             //deshabilitar la transmissio TX1 

} 

 

La interrupció per a la recepció té un valor de 2, i la interrupció per a la transmissió no està 

habilitada perquè no és necessària. 

 

Per obtenir el valor que s’ha de carregar al registre U1BRG, s’ha procedit amb el següent càlcul 

que està proposat en el “Datasheet Section 17. UART”: 

 

51678 � ��9
16 � 6;<=7;>? @ 1 

 

51678 � 39613750��
16 � 57600BCD @ 1 0 4� 
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9.3.  Diagrama de flux general 

 

 
     

Fig. 9.18 Diagrama de flux general 
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9.4.  Descripció del programa principal 

 

Tal i com s’ha comentat en capítols anteriors, el projecte està centrat en dos tècniques de 

control, que són la realimentació d’estats amb control integral i amb observador d’ordre complet 

i la realimentació d’estats amb control integral i amb observador d’ordre reduït. 

 

Per dur a terme això, s’han creat dos projectes diferents amb el MPLAB X IDE v1.70, 

anomenats “ControlTipus1v2.X” i “ControlTipus2v2.X”. Cada un d’aquests projectes porta 

associat un fitxer principal on hi ha el codi del programa en Llenguatge C, tal i com es pot veure 

en l’“Annex I – Codis de programació”. 

 

Inicialment es fa la configuració de l’oscil·lador, la configuració dels pins i les configuracions de 

cada perifèric del microcontrolador que serà utilitzat fent les crida de les corresponents funcions 

a l’inici de la main(). 

 

Inicialitza_CLK(); 

Inicialitza_Pins(); 

Inicialitza_Timer2(); 

Inicialitza_Timer3(); 

Inicialitza_UART1(); 

Inicialitza_AD1(); 

Inicialitza_OC1(); 

Inicialitza_QEI1(); 

 

A la vegada, s’han declarat prèviament les variables globals i els defines que seran necessaris 

al llarg de tot el programa principal. 

 

Alguns dels principals perifèrics s’han d’habilitar o deshabilitar en l’ordre que es mostra, per tal 

d’evitar problemes o mesures errònies que puguin afectar als càlculs. 

 

IEC0bits.T2IE=1;                  //habilitar interrupcions del Timer2 

IEC0bits.T3IE=1;                  //habilitar interrupcions del Timer3 

T2CONbits.TON=1;                  //habilitar Timer2 

T3CONbits.TON=1;                  //habilitar Timer3 

 

U1STAbits.UTXEN=0;                //deshabilitar la transmissio TX1 

IEC0bits.AD1IE=1;                 //habilitar interrupcions del AD1 

AD1CON1bits.ADON=0;             //deshabilitar temporalment AD1  
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Totes les variables globals declarades amb anterioritat i els pins tipus DIO que s’hagin 

d’utilitzar, són reiniciats per garantir que no contenen cap valor anterior. 

 

Arribats al bucle infinit while (FOREVER), comença la part principal del programa, juntament 

amb les funcions d’atenció a les interrupcions, que són les encarregades d’activar certes 

variables que després seran avaluades periòdicament dintre del cos principal. 

 

La funció d’atenció a la interrupció anomenada T3Interrupt(void), és la primera que 

s’encarrega a iniciar la seqüència de les tasques que hauran de funcionar en temps real. 

Primer de tot s’activa el ADC1 i reinicia la variable acumulador de les conversions realitzades.  

 

void __attribute__((__interrupt__)) _T3Interrupt(void) 

{ 

      AD1CON1bits.ADON=1;               //habilitar temporalment AD1 

      valor_adc=0;                       //resetejar variable acumulador ADC1 

      IFS0bits.T3IF=0;                   //reiniciar flag interrupcio 

} 

 

A continuació, s’activa la funció d’atenció a la interrupció anomenada ADC1Interrupt (void), la 

qual s’encarrega de fer 16 conversions consecutives i emmagatzemar la suma de totes les 

conversions en la variable valor_adc. Quan s’han acabat de fer les 16 mostres de la senyal 

fcem (Vb) del motor DC, es desactiva el mòdul AD1 i s’activa la variable adc_fi. La resta 

d’interrupcions que intervenen en el funcionament del programa no son rellevants per al 

funcionament de les tasques principals. 

 

void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _ADC1Interrupt (void) 

{ 

      valor_adc=valor_adc+ADC1BUF0;        //capturar 16 mostres 

if (cont_adc<15) {                     //comptador del nombre de captures 

cont_adc++;                        //incrementar comptador 

           adc_fi=0;                           //flag desactivat 

      } 

else { 

           AD1CON1bits.ADON=0;            //deshabilitar temporalment ADC1 

           adc_fi=1;                           //activar flag fi de conversio 

           cont_adc=0;                        //reiniciar comptador 

      } 

      IFS0bits.AD1IF=0;                       //reiniciar flag interrupcio 

} 
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La primera variable que s’avalua dintre de la main() és la variable adc_fi, la qual està vinculada 

al flag d’interrupció del AD1, això vol dir que cada cop que s’hagin fet 16 conversions 

consecutives, es farà la mitja aritmètica del valor acumulat de totes les conversions, després es 

farà la conversió d’aquest valor a velocitat angular (en rpm), i si la variable inici_uk està a nivell 

alt, es farà la crida de les subrutines principals, que són Controlador() i Actualitzar_duty().  

 

if (adc_fi==1) { 

 

valor_adc=valor_adc/16;               //filtre de mitja aritmetica 

Conversio_fcem_rpm(); 

 

if (inici_uk==1) {                     //executar subrutines control 

Controlador(); 

Actualitzar_duty(); 

inici_uk=1; 

             } 

 

             uart_inici=1;                          //activar inici comunicacio 

             valor_adc=0;                           //resetejar buffer ADC1 

             adc_fi=0;                              //resetejar variable interrupcio 

} 

 

Ja només queda reiniciar el valor d’algunes de les variables, i activar la variable uart_inici, per 

a que pugui ser avaluada a continuació, la qual permetrà fer els processos d’escriptura i lectura 

del port sèrie que estigui actiu, segons la configuració de la Interfície Gràfica. 

 

La subrutina Conversio_fcem_rpm() és l’encarregada de convertir el valor de la variable 

valor_adc en velocitat angular, amb unitats en revolucions/minut. Això és necessari perquè és 

la forma de mesurar indirectament la velocitat angular de la roda, sense tenir que utilitzar la 

lectura de l’encoder. 

 

void Conversio_fcem_rpm (void) { 

 

y=0;                                      //resetejar variable 

      y=0.23*valor_adc-171;                    //conversio ADC1BUF0 -> rpm 

 

if (y<15) {                               //saturacio inferior (15rpm) 

           y=0; 

      } 
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else if (y>185) {                         //saturacio superior (185rpm) 

           y=185; 

      } 

} 

 

S’ha creat una saturació inferior i una saturació superior per a comprovar que el valor obtingut 

de la variable y estigui dintre del rang de treball en el qual el comportament entre aquestes 

variables és lineal. Tal i com s’ha vist en el capítol “5. Modelat de la planta”, els extrems 

superior i inferior de la recta de calibració pateix unes curvatures degut a les no linealitats que 

existeixen físicament en la planta. 

 

La subrutina Controlador() és una de les més importants del firmware, i és on es produeix els 

càlculs de les senyals observades i el càlcul de la senyal de control. Existeix alguna diferència  

de programació entre els projectes “ControlTipus1v2.X” i “ControlTipus2v2.X”. Abans de 

finalitzar la subrutina, es procedeix a fer l’assignació dels valors actuals als valors passats, per 

a que puguin ser tinguts en compte en el següent període. 

 

a) Codi subrutina del projecte “ControlTipus1v2.X”: 

 
void Controlador (void) { 

 

     // eq.1 (calcul de l'estat actual ampliat de l'integrador xik): 

xik=0; 

xik=xik_ant+x1obs_ant-rk_ant; 

 

// eq.2 (calcul de l'estat actual observat x1): 

x1obs=Ad_aa*x1obs_ant+Ad_ab*x2obs_ant+Bd_a*uk_ant+Kp1*(y_ant-Cd_a*x1obs_ant); 

 

// eq.3 (calcul de l'estat actual observat x2): 

x2obs=Ad_ba*x1obs_ant+Ad_bb*x2obs_ant+Bd_b*uk_ant+Kp2*(y_ant-Cd_a*x1obs_ant); 

 

// eq.4 (calcul de la senyal de control actual uk): 

uk=0; 

uk=Kd1*Nx1*rk+Kd2*Nx2*rk-Kd1*x1obs-Kd2*x2obs-Kdi*xik; 

 

y_ant=y;                        //assignacio valors actuals a valors passats 

     x1obs_ant=x1obs; 

     x2obs_ant=x2obs; 

     uk_ant=uk; 
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     xik_ant=xik; 

     rk_ant=rk; 

} 

 

 

b) Codi subrutina del projecte “ControlTipus2v2.X”: 

 
void Controlador (void) { 

 

     // eq.1 (calcul de l'estat actual ampliat de l'integrador): 

xik=0; 

     xik=xik_ant+x1_ant-rk_ant; 

 

// eq.2 (calcul de l'estat actual observat): 

     x2obs=Ad_bb*x2obs_ant+Ad_ba*x1_ant+Bd_b*uk_ant; 

     x2obs=x2obs+Kr*(x1-Ad_aa*x1_ant-Bd_a*uk_ant-Ad_ab*x2obs_ant); 

x2obs=(x2obs+x2obs_ant)/2; 

 

     // eq.3 (calcul de la senyal de control actual): 

     uk=0; 

     uk=Kd1*Nx1*rk+Kd2*Nx2*rk-Kd1*x1-Kd2*x2obs-Kdi*xik; 

 

     x1_ant=x1;                  //assignacio valors actuals a valors passats 

     x2obs_ant=x2obs; 

     uk_ant=uk; 

     xik_ant=xik; 

     rk_ant=rk; 

} 

 

Finalment, la última subrutina que es crida abans de finalitzar l’estructura if (inici_uk==1) és la 

subrutina Actualitzar_duty(), la qual s’encarrega de convertir el valor de la senyal de control de 

0 a 12V en el valor escalat al registre al qual s’haurà de carregar la nova uk. El valor que es 

carrega en el registre OC1RS del Output Compare, pot valdre entre 0 i 55390, ja que es pot 

veure que incorpora una saturació per comprovar que el valor que es carregarà al registre 

OC1RS és coherent amb el rang de valors possibles. 

 

void Actualitzar_duty (void) { 

 

      uk_duty=0;                                     //resetejar variable 

      uk_duty=4616.25*uk;                            //factor de conversio 
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if (uk_duty<0) {                               //saturacio inferior 

           uk_duty=0; 

OC1RS=1; 

      } 

 

      else { 

           if (uk_duty>55390) {                       //saturacio superior 

                uk_duty=55390; 

                OC1RS=(unsigned int)uk_duty; 

           } 

           else { 

                OC1RS=(unsigned int)uk_duty;          //actualitzar cicle treball 

           } 

      } 

} 

 

Tornant al cos principal, a la main(), la següent variable que s’avalua és uart_inici. S’ha creat 

un divisor de freqüència, per tal que totes les subrutines relacionades amb la comunicació sèrie 

s’executin a 18Hz. Les subrutines que es criden són la Carregar_trama() i la 

Enviar_Bytes(trama_envio). A continuació es fa l’avaluació if (inici_rx==1), i segons el 

caràcter rebut de la interfície gràfica, el chip enable valdrà 1 o 0. El chip enable del IC L293NE 

correspon amb el pin DIO3 de la EasyLab. 

 

if (uart_inici==1) {                         //enviar-rebre dades a 18Hz 

 

if (uart_cont<4) { 

uart_cont++; 

} 

 

else { 

                  Carregar_trama(); 

                  Enviar_Bytes(trama_envio); 

uart_cont=0;                       //reiniciar comptador uart 

 

if (inici_rx==1) { 

rebut=U1RXREG; 

 

if (rebut=='A') {                  //arrancar motor 

LATBbits.LATB12=1; 

                             LATAbits.LATA3=1;            //chip enable = 1 
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} 

else { 

if (rebut=='P') {       //parar motor 

LATBbits.LATB12=0;       

                                 LATAbits.LATA3=0;        //chip enable = 0 

} 

                        } 

                        inici_rx=0; 

                   } 

               } 

               uart_inici=0;               

          } 

 

Com es pot veure, si es rep al caràcter ‘A’, serveix per arrancar el motor (chip enable = 1), però 

si es rep el caràcter ‘P’, serveix per parar el motor (chip enable = 0). Si es rep qualsevol altre 

tipus de caràcter, no es farà cap acció. 

 

La última variable global que s’avalua en el cos principal, és la timer2_fi, que està vinculada 

amb l’activació del flag d’interrupció del Timer2. Cada vegada que és activada la variable 

timer2_fi és utilitzada per crear diversos divisors de freqüència, que cada un d’ells serveix per 

gestionar la lectura de l’encoder, l’actualització de la senyal de referència i el parpadeig del 

Test LED. 

 

En la part de codi que hi ha a continuació, es pot veure com es gestionen els registres, per a fer 

la lectura de l’encoder a 15Hz, i convertir el valor llegit en velocitat angular (rpm). 

 

fita=0; 

fita=POS1CNT; 

                 POS1CNT=0;    //reiniciar registre encoder 

omega=0; 

omega=fita*2.5;            //factor conversio fita(º) -> omega(rpm) 

cont_enc=0; 

 

Procediment per al càlcul del factor de conversió de fita a omega: 

 

E � =F
=> � ∆F

∆> �
∆F

H 1
15��I

· 60D
1KLM ·

1N?O
360° � 2�5 · ∆F 
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La senyal de referència, que correspon a la variable rk, s’actualitza cada 20 segons 

aproximadament, i està formada per 4 esglaons amb els valors 40rpm, 80rpm, 120rpm i 

170rpm, i es van repetint de manera cíclica. Senyals de referència d’altres tipus no s’han tingut 

en compte perquè no serien compatibles amb les tècniques de control aplicades. 

 

switch (cont2_vel) {        //assignacio senyal de referencia 

case 0: 

rk=40; 

                           cont2_vel=1; 

break; 

case 1: 

rk=80; 

                           cont2_vel=2; 

break; 

 

case 2: 

rk=120; 

                           cont2_vel=3; 

break; 

default: 

rk=170; 

                           cont2_vel=0; 

break; 

                 } 
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9.5.  Planificació en temps real 

 

Per tal d’aconseguir un correcte funcionament de l’aplicació software implementada al 

microcontrolador, és necessari tenir en compte que algunes de les subrutines s’executaran en 

temps real en sincronisme amb altres subrutines o esdeveniments. 

 

Sabent que la senyal PWM que arriba al buffer de potència L293NE és de f=90Hz, se sap que 

la senyal de control uk s’actualitzarà com a molt ràpid a la mateixa freqüència, així que hi ha 

una sèrie de subrutines que s’executen amb un ordre establert segons el diagrama de flux, que 

han de ser executades dintre d’un període T=11,11ms, considerant els pitjors casos i també 

considerant que pugui restar un marge de seguretat de com a mínim 0,5ms. 

 

Amb l’ajuda d’un oscil·loscopi i amb la correcta configuració del trigger per al Canal 1 amb un 

threshold aproximadament de 1V, és possible fer la captura de la duració de l’execució d’una 

subrutina que funcionarà en temps real, activant i desactivant el pin DIO5 de la placa EasyLab.  

 

Fent ús dels cursors en mode de mesurar el temps, el mateix oscil·loscopi mostra de manera 

ben precisa el temps exacte de la duració d’aquella tasca determinada. 

 

Per tant, després d’haver seguit el procediment mostrat en el paràgraf anterior, es pot veure a 

continuació un resum de la informació obtinguda, amb l’objectiu de justificar la correcta 

planificació de les tasques periòdiques o de les tasques que en algun moment poden generar 

una interrupció puntual i han de ser ateses amb una certa prioritat. 

 

A partir de la Interrupció del Timer3, es començaran a executar de forma successiva les 

subrutines en qüestió, i el desfàs que existeix entre els flags de la Interrupció de Timer2 i 

Timer3, permet que entre la finalització de les conversions del ADC1 i l’inici del flanc ascendent 

del nou període de la senyal PWM hi hagi un temps de seguretat de 58µs.  

 

En cas contrari, existiria el risc de que el ADC1 arribés a mostrejar la Vb del motor DC quan 

estigués la senyal PWM a nivell alt, cosa que produiria una lectura incorrecta i uns valors 

incorrectes per als posteriors càlculs de la senyal de control uk. 
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Tasca Funció Durada Observacions 

Tsk1 16 conversions ADC 38,4 µs Durada de temps ajustable, en funció de 
la configuració del prescaler del AD1, 
del nombre de períodes per fer el 
mostreig i del nombre de conversions 
per període. 

Tsk2 Conversio_fcem_rpm() 15,2 µs Durada de temps fixa. 

Tsk3 Mitja aritmètica valor_adc 160 ns Durada de temps negligible. 

Tsk4 Controlador() 86,4 µs Durada de temps variable al nombre 
d’operacions i a la quantitat de decimals 
que tinguin les variables de tipus float. 

Tsk5 Actualitzar_duty() 9,2 µs Durada de temps fixa. 

Tsk6 Carregar_trama() 22,8 µs Durada de temps que dependrà només 
del nombre de caràcters a actualitzar. 

Tsk7 Enviar_Bytes() 4’72 ms Durada de temps crítica, és la tasca 
més llarga de totes i s’ha de vigilar amb 
la quantitat de caràcters a enviar. 

Taula 9.3 Temps execució tasques 

 

a) Primera restricció (temps total d’execució): 

>QRQST �U>QSVWS � 4,89KD
YZ[

YZ\
 

4, 1-]^ _ 11,11]^ 

 
b) Segona restricció (temps d’execució durant el desfàs entre Timer2 i Timer3): 

U>QSVWS _ 191�85`D
YZa

YZ\
 

U>QSVWS �
YZa

YZ\
38�4 b 15�2 b 0�16 b 86�4 b 9�2 � 149�36`D 

�4-�*3c^ _ 191�85c^ 

 

Per tant, podem dir que l’estudi teòric de la planificació de les tasques en temps real és 

correcta i també és possible d’implementar en el microcontrolador dsPIC33FJ64MC802. 
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A continuació es mostra el diagrama temporal de l’execució de les tasques que treballen en 

temps real, i les interrupcions i variables que intervenen en la seqüència de les tasques (Nota: 

la longitud de la duració de cada tasca no està escalada, només és una aproximació). 

 

 

Fig. 9.19 Diagrama execució tasques 

 

 

  



 

 

9.6.  Verificació de funcionament

 

9.6.1.  PWM al 10% i Vb 

 
Nota: Vb es refereix a la tensió mesurada en les bornes del motor DC.

 

9.6.2.  PWM al 50% i Vb 

  

PWM
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de funcionament 

Fig. 9.20 Verificació nº1 

es refereix a la tensió mesurada en les bornes del motor DC. 

Fig. 9.21 Verificació nº2 

 

PWM 

Vb 

PWM 

Vb 
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9.6.3.  PWM al 85% i Vb 

 

9.6.4.  PWM al 50% i duració transmissió/recepció UART

 
La durada total de la transmissió/recepció de dades és de 

5’65ms entre la finalització d’aquesta i 

  

PWM 
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Fig. 9.22 Verificació nº3 

duració transmissió/recepció UART 

Fig. 9.23 Verificació nº4 

La durada total de la transmissió/recepció de dades és de 4’8ms, i existeix un temps mort de 

entre la finalització d’aquesta i el següent període PWM. 

 

Vb 
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i existeix un temps mort de 



 

 

9.6.5.  PWM al 50% i temps mort de seguretat

 

Existeix un temps mort de seguretat entre la finalització de la tasca 

nou període PWM de 142µs

primeres tasques. 
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temps mort de seguretat 

Fig. 9.24 Verificació nº5 

Existeix un temps mort de seguretat entre la finalització de la tasca Actualitzar_Duty()

142µs, per tal de poder garantir l’execució en temps real de les 5 
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Actualitzar_Duty() i l’inici del 

, per tal de poder garantir l’execució en temps real de les 5 
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10.  Interfície gràfica 

 

Un dels últims objectius que s’havien definit era la creació d’una interfície gràfica que facilités la 

visualització de les senyals principals en temps real i en gràfics individuals, i a la vegada que 

permetés una certa interacció amb la maqueta, com ara configurar i controlar la comunicació, la 

visualització d’alarmes de funcionament o bé arrencar i parar el motor. 

 

La interfície gràfica s’ha desenvolupat amb el programa Labview 2012 (amb el Service Pack 1), 

ja que és un programa molt versàtil que permet fer la programació gràficament, i incorpora una 

llibreria sobre diverses comunicacions que permet crear i configurar una comunicació sèrie amb 

els blocs de la Paleta VISA.  

 

Els gràfics estan configurats per poder mostrar les dades en temps real i en mode Strip Chart, 

cosa que permet veure en tot moment els últims 10 segons de dades rebudes, i amb l’ajuda de 

la Scroll Bar es poden veure els valors dels instants anteriors. 

 

 

Fig 10.1 Panell frontal 
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A la part superior esquerra del panell frontal hi ha el subpanell que conté els botons i 

interruptors  per arrencar/parar l’aplicació Labview, tancar la comunicació, habilitar els modes 

d’escriptura i lectura i arrencar/parar el motor en mode software.  

 

Just a sota, es troba el segon subpanell que conté els paràmetres de configuració de la 

comunicació sèrie, com ara el Baud Rate, el nom del port o el nombre de bits per caràcter, 

entre d’altres. Generalment, el nom del port serà COM3, COM4 o COM5, depenent del port 

USB al qual es connecti la placa EasyLab. Tota la resta de paràmetres ja tenen assignats uns 

valors predefinits que no cal modificar. 

 

A la part inferior esquerre, es troba el subpanell que conté dues alarmes que són de gran 

utilitat. La primera és la Alarma Trama Incorrecta, que serveix per avisar si la longitud del string 

o algun dels caràcters d’inici o final de trama són incorrectes, el qual provocaria que no es 

pugui representar cap valor en els gràfics. La segona és la Senyal de Control Saturada, la qual 

ens avisa que la senyal uk té un valor de 12 Volts o superior. 

 

La part principal del panell són els tres gràfics que disposa. En el primer, es pot seleccionar 

quines senyals es volen graficar, gràcies al selector que es troba al costat de les alarmes. Es 

pot triar entre la senyal x1, la senyal de referència i la omega llegida de l’encoder. 

 

En el moment d’executar l’aplicació, totes les alarmes, polsadors i interruptors es desactiven, i 

els buffers dels gràfics es netegen automàticament abans de començar a rebre dades del port 

sèrie, i així l’usuari no ha de restablir el panell frontal cada cop que es torni a arrencar 

l’aplicació. 

  



Enginyeria en Electrònica i Automàtica Industrial PFC 

 

 

112 

La programació de l’aplicació Labview resulta complicada de ser mostrada  en detall, així que 

en aquest capítol es mostren els aspectes fonamentals de funcionament: 

 

a) Configuració i obertura del port sèrie 

 

Fig 10.2 Configuració i obertura del port sèrie 

 

b) Tractament de les dades rebudes 

 

Fig 10.3 Graficar totes les senyals 
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Fig 10.4 Graficar algunes senyals 

 

c) Enviament de dades i tancament de la comunicació 

 

Fig 10.5 Arrancar motor i tancar comunicació 

 

Combinant diverses operacions booleanes, es fa el tancament de la comunicació sèrie i 

l’encesa dels diversos LEDs dels que disposa el panell frontal. 
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11.  Pressupost 

 

A continuació es pot veure el pressupost del projecte dividit en dos parts, components 

electrònics i components mecànics, i finalment es mostra el pressupost total del projecte. 

 

Els costos d’enginyeria, muntatge i fase de proves no s’han tingut en compte en el pressupost 

general perquè aquest projecte no està destinat a crear un producte comercial. 

 

Els preus de cada component o material inclouen l’IVA del 21% i es corresponen amb preus de 

venta al per menor perquè han estat adquirits en botigues comercials i botigues online. 

 

PRESSUPOST COMPONENTS ELECTRÒNICS 

Qtat. Component Descripció Cost unitari Cost 

1 Kit Evidenve EasyLab Placa EasyLab, Placa Microchip Microstick I, 

microcontrolador dsPIC33FJ64MC802 i connectors 

USB per a cada placa 

71,40 €/u 71,40 € 

1 Tira 40 pins mascle De doble contacte, pas estàndard 0,90 €/u 0,90 € 

1 Tira 40 pins femella De doble contacte, pas estàndard 1,20 €/u 1,20 € 

1 Tub termoretràctil blanc ø1'6 mm long=1 m 1,10 €/u 1,10 € 

1 Tub termoretràctil blanc ø1'6 mm long=1 m 1,10 €/u 1,10 € 

1 Cable unipolar rígid 
vermell 

Secció 0'28 mm
2
 i long=1 m 0,40 €/u 0,40 € 

1 Cable unipolar rígid negre Secció 0'28 mm
2
 i long=1 m 0,40 €/u 0,40 € 

1 Cable unipolar rígid blau Secció 0'28 mm
2
 i long=1 m 0,40 €/u 0,40 € 

1 Placa prototipat circuit Placa fibra vidre gruix 1'5 mm, coure per una cara 8,50 €/u 8,50 € 

1 Integrat L293NE DIP16 Driver de potència, 16 pins, 4 canals, 1'5 A (nominal) 1,95 €/u 1,95 € 

1 Zócalo DIP 16 Zócalo de 16 pins tornejats, pas 2'54 mm 0,98 €/u 0,98 € 

1 Cond. electrolític radial 47 μF 25 V 105 ºC 0,26 €/u 0,26 € 

1 Cond. electrolític radial 100 μF 50 V 105 ºC 0,32 €/u 0,32 € 

1 Cond. electrolític radial 1000 μF 25 V 105 ºC 0,76 €/u 0,76 € 

1 Cond. poliester radial 63 nF 100 V  0,62 €/u 0,62 € 

1 Dissipador calor alumini 4 aletes, long=28, ample=14 i h=8 mm 1,40 €/u 1,40 € 

2 Diode 1N4007 1000 V, 1 A 0,12 €/u 0,24 € 

1 Jumper de 2 contactes Pas de 2'54 mm amb llengüeta 0,10 €/u 0,10 € 

1 Terminal Terminal pas estàndard de 2 connexions amb cargols 0,58 €/u 0,58 € 

1 Led alta lluminositat Led vermell ø5 mm 0,75 €/u 0,75 € 

1 Led alta lluminositat Led verd ø5 mm 1,30 €/u 1,30 € 

1 Resistencia carboni 100 Ω, 1/4 W, Tolerància 5% 0,12 €/u 0,12 € 

2 Resistencia carboni 1 kΩ, 1/4 W, Tolerància 5% 0,14 €/u 0,28 € 

1 Resistencia carboni 1'8 kΩ, 1/4 W, Tolerància 5% 0,14 €/u 0,14 € 

1 Resistencia carboni 3'3 kΩ, 1/4 W, Tolerància 5% 0,14 €/u 0,14 € 
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2 Resistència carboni 4'7 kΩ, 1/4 W, Tolerància 5% 0,14 €/u 0,28 € 

1 Resistència carboni 10 kΩ, 1/4 W, Tolerància 5% 0,14 €/u 0,14 € 

1 Banana 4 mm vermell Banana estàndard de 4 mm amb presoner 2,15 €/u 2,15 € 

1 Banana 4 mm negre Banana estàndard de 4 mm amb presoner 2,15 €/u 2,15 € 

3 Cable bipolar 
vermell/negre 

2 conductors en paral·lel, Secció 1'5 mm2 0,75 €/u 2,25 € 

  Total Components Electrònics   102,31 € 
 

PRESSUPOST COMPONENTS MECÀNICS 

Qtat. Component Descripció Cost unitari Cost 

1 Llistó polit d'avet 34x43 mm long=900 mm 3,45 €/u 3,45 € 

1 Tauló de fullola 210x330 mm gruix=10 mm 2,00 €/u 2,00 € 

1 Adhesiu industrial 
transparent 

Ceys Montack 100 ml 2,00 €/u 4,95 € 

1 Esprai Mate Luxens Marron Topo 3 400 ml 7,60 €/u 7,60 € 

1 Pot esmalt-laca de 
poliuretà 

Titanlak Negre Satinat 125 ml 4,90 €/u 4,90 € 

1 Kit de 2 rodets de pèl Rodets long=65 mm 1,10 €/u 1,10 € 

1 Kit de 18 tacs espuma 25x25x5 mm, color negre, amb banda autoadhesiva 0,75 €/u 0,75 € 

4 Tirafondo avellanat Phillips ø3x20 mm 0,04 €/u 0,16 € 

2 Tirafondo avellanat Phillips ø3x25 mm 0,04 €/u 0,08 € 

4 Tirafondo avellanat Phillips ø4x25 mm 0,05 €/u 0,20 € 

2 Tirafondo avellanat Phillips ø5x50 mm 0,15 €/u 0,30 € 

1 Fulla DIN A4 Autoadhesiva  0,10 €/u 0,10 € 

1 Disc Inercial Tornejat  Fusta de pi, Diam. Ext. 130 mm, Gruix 50 mm amb 

cantells axamfranats 

45 €/u 45,00 € 

1 Roda PVC amb casquillo 
d'ajust 

Diam. Ext. 100 mm, forat per a eix de ø5 mm, Ref: 

S360182 

12,25 €/u 12,25 € 

4 Volandera plana DIN 125 M24 zincada 0,20 €/u 0,80 € 

1 Motorreductor amb 
encoder 

Devantech EMG30 de 12 V a 170 rpm, reductora 1:30, 

eix de ø5 mm, Ref: S330100 

37,35 €/u 37,35 € 

1 Suport motorreductor Suport específic per a motor EMG30, xapa de 2 mm, 

pintada color blau 

4,36 €/u 4,36 € 

3 Cargols Allen DIN 912 M3x8 0,10 €/u 0,30 € 

4 Separador hexagonal M3x10 mm, llautó cromat 0,25 €/u 1,00 € 

4 Separador hexagonal M3x30 mm, llautó cromat 0,40 €/u 1,60 € 

3 Separador hexagonal M3x35 mm, llautó cromat 0,55 €/u 1,65 € 

4 Volandera plana DIN 125 M3 zincada 0,05 €/u 0,20 € 

4 Femella DIN 934 M3 zincada 0,10 €/u 0,40 € 

3 Femella DIN 985 M3 autoblocant anoditzada 0,40 €/u 1,20 € 

5 Cargols Allen DIN 912 M3x16 0,18 €/u 0,90 € 

1 Casquillo plàstic per a eix 
de ø5 mm 

ø5xø8x2,5 mm 0,80 €/u 0,80 € 

  Total Components Mecànics   133,40 € 
 

 

TOTAL PROJECTE     235,71 € 
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12.  Conclusions 

 

Primer de tot, si no es disposa de la funció de transferència o de tots els paràmetres que 

permeten modelar la planta, serà obligatori fer una sèrie d’assajos, cosa que comporta molta 

feina i potser un endarreriment en la planificació del projecte. 

 

Per al correcte càlcul de la senyal de control en cada període, és essencial utilitzar sistemes de 

filtrat (ja sigui analògic, digital o ambdós) i que la recta de calibració entre la fcem i la omega 

sigui el més precisa possible. La senyal fcem és molt sorollosa i això comporta que la Omega 

mesurada i la Omega Estimada tinguin un soroll que deriva de la fcem. 

 

El comportament del motorreductor, en tots els aspectes, és fortament lineal, cosa que facilita 

la seva representació amb una funció de 2on ordre, i la seva simulació com a sistema lineal 

invariant. 

 

Degut al principi de funcionament de la tècnica sense sensors, ha sigut necessari identificar les 

restriccions de temps que no es poden vulnerar, i s’ha hagut de crear una planificació de 

tasques en temps real, el qual ha implicat precisió amb l’oscil·loscopi i un període de temps a 

fer verificacions de funcionament 

 

El comportament a nivell de simulacions ha estat totalment satisfactori, i ha permès veure el 

comportament de les variables d’estat enfront d’un parell resistent. També s’ha observat que 

una petita variació del coeficient del control integral Kdi, genera bastants canvis en el sobrepuig 

i el temps d’assentament. 

 

El control amb observador d’ordre complet fa una estimació molt bona de les dues variables 

d’estat, però la llei de control no és prou eficaç quan s’aplica un parell resistent, i l’error 

estacionari de la velocitat angular no és corregit. En canvi, amb l’observador d’ordre reduït, com 

que rep més informació tant del període actual com de l’anterior, és capaç de detectar la 

pertorbació i de intentar minimitzar l’error estacionari. Per contra, la corrent d’armadura 

estimada és una senyal més sorollosa que en el primer cas. 

 

La creació d’una interfície gràfica ha facilitat la interacció amb la planta i ha permès facilitar la 

comprensió i la observació del comportament de les principals senyals, gràcies a la 

visualització dels gràfics en temps real. 
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13.  Futures millores 

 

� Implementar un control bidireccional fent una connexió H-Bridge amb 2 canals del 

L293NE, el qual permetria el sentit de gir horari i antihorari de l’eix del motor. D’aquesta 

manera aquest projecte podria ser útil en més camps d’aplicació on sigui necessari fer 

moviments en dues direccions. 

� Fer una comunicació ECAN entre dues plaques Easy Lab, per tal de poder comprovar 

com implementar físicament una comunicació entre diversos µC i a la vegada, per a que 

un dispositiu s’encarregui només del càlcul dels algoritmes i l’altre dispositiu s’encarregui 

de generar la senyal de control i el sensat de les senyals necessàries. 

� Estudiar el retràs entre les dues plaques en el cas de tenir implementat un sistema de 

control distribuït amb comunicació ECAN, i veure com afecta a l’eficàcia del control 

respecte a no tenir cap comunicació amb diversos dispositius. 

� Utilitzar motorreductors de més potència, que puguin oferir un parell motor més elevat 

sense augmentar excessivament el pes i el volum d’aquest, i que a la vegada porti 

incorporat a l’eix del rotor de com a mínim 500 ppr per tal de tenir més precisió en l’assaig 

de modelat de la planta, i la possibilitat de llegir el mòdul QEI a més de 100 Hz en el cas 

que fos requerit per l’algoritme de control. 

� Configurar els perifèrics interns del dsPIC per a que treballin en mode DMA (Direct 

Access Memory) per a que els temps d’execució siguin més ràpids i es puguin 

implementar sistemes de control que requereixin freqüències de mostreig més altes. 
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ANNEX A – Codis de programació 

 

A.1.  Codi de programació main_Assaig1.c 

 
// UPC Vilanova i la Geltru 

// P.F.C. 

// ASSAIG 1 

// Data: Setembre 2013 

// Autor: Daniel Rojo 

 

/* Descripcio: codi per ser utilitzat amb MPLAB X IDE v1.70 i amb el compilador 

 * XC16 de Microchip, que permet obtenir la relacio entre un Cicle de Treball 

 * i la omega de l'eix del reductor. Nomes cal anar canviant el valor del  

 * define DUTY_CICLE, i pel port serie s'envia amb una frequencia de 5Hz el 

 * valor llegit de l'encoder. */ 

 

// Nota: 1 pols llegit per l'encoder equival a 1º girat per l'eix del reductor. 

 

 

// -- INCLUSIO DE FITXERS ----------------------------------------------------- 

 

#include "xc.h" 

#include <p33FJ64MC802.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

 

// -- DEFINICIO DE CONSTANTS -------------------------------------------------- 

 

#define PERIOD 55395 

#define DUTY_CICLE 27698                              //Cicle de Treball 

#define FOREVER 1 

 

 

// -- OSCILADOR I CONFIGURACIONS GENERALS ------------------------------------- 

 

_FOSCSEL(FNOSC_FRCPLL & IESO_OFF) 

_FOSC (FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_NONE & IOL1WAY_OFF) 

_FWDT (FWDTEN_OFF) 

_FICD (JTAGEN_OFF) 

 

 

// -- PROTOTIPS SUBRUTINES ---------------------------------------------------- 

 

void Inicialitza_CLK (void); 

void Inicialitza_Pins (void); 

void Inicialitza_Timer2 (void); 

void Inicialitza_Timer3 (void); 

void Inicialitza_UART1 (void); 

void Transmetre (char buffer_tx); 

void Enviar_Bytes (char *v); 

void Inicialitza_OC1 (void); 

void Inicialitza_QEI1 (void); 
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// -- DECLARACIO VARIABLES GROBALS -------------------------------------------- 

 

unsigned int timer3_fi=0; 

unsigned int fita=0; 

 

 

// -- PROGRAMA PRINCIPAL ------------------------------------------------------ 

 

int main(void) { 

 

Inicialitza_CLK(); 

Inicialitza_Pins(); 

Inicialitza_Timer2(); 

Inicialitza_Timer3(); 

Inicialitza_UART1(); 

Inicialitza_OC1(); 

Inicialitza_QEI1(); 

 

char vector[8];          // declaracio vector de caracters ASCII 

vector[0]='0';           // inicialitzacio del vector 

vector[1]='0'; 

vector[2]='0'; 

vector[3]='0'; 

vector[4]='0'; 

vector[5]='0'; 

vector[6]='0'; 

vector[7]='0'; 

 

unsigned int aux=0; 

 

IEC0bits.T3IE=1;              //habilitar interrupcions del Timer3 

T2CONbits.TON=1;              //habilitar Timer2 

T3CONbits.TON=1;              //habilitar Timer3 

U1STAbits.UTXEN=1;           //habilitar la transmissio TX1 

 

LATAbits.LATA4=1;             //activar Enable L293NE (EasyLab DIO3) 

 

 

while (FOREVER) { 

 

if (timer3_fi==1) { 

 

fita=POS1CNT; 

               POS1CNT=0; 

 

vector[0]=(fita/100000)+0x30; 

aux=fita%100000; 

vector[1]=(aux/10000)+0x30; 

aux=aux%10000; 

vector[2]=(aux/1000)+0x30; 

aux=aux%1000; 

vector[3]=(aux/100)+0x30; 

aux=aux%100; 

vector[4]=(aux/10)+0x30; 

vector[5]=(aux%10)+0x30; 

vector[6]=0x0D;                   //caracter final de linia 

vector[7]=0x0A;                   //caracter retorn de carro 
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               Enviar_Bytes(vector); 

 

fita=0;                     //resetejar variables 

aux=0; 

               timer3_fi=0; 

 

          } 

} 

return(0); 

} 

 

 

 

// -- DECLARACIO SUBRUTINES --------------------------------------------------- 

 

void Inicialitza_CLK (void) { 

 

     PLLFBD=41;                            //carregar valor PLLFBD 

     CLKDIVbits.PLLPOST=0;                 //carregar valor PLLPOST 

CLKDIVbits.PLLPRE=0;                  //carregar valor PLLPRE 

     __builtin_write_OSCCONH(0x01); 

     __builtin_write_OSCCONL(0x01); 

while(OSCCONbits.COSC!=0b001){};     //esperar a que es fixin els valors 

while(OSCCONbits.LOCK!=1){}; 

 

} 

 

 

void Inicialitza_Pins (void) { 

 

LATA=0x0000;                         //resetejar els latches del port A 

     LATB=0x0000;                         //resetejar els latches del port B 

 

     RPOR7bits.RP15R=0b10010;            //pin RP15 -> Sortida OC1 (senyal pwm) 

 

     RPINR18bits.U1RXR=0b01010;        //pin RP10 -> Entrada Reception UART1 

     RPOR5bits.RP11R=0b00011;            //pin RP11 -> Sortida Transmit UART1 

 

     RPINR14bits.QEA1R=0b00101;          //pin RP5 (RB5) -> Entrada FaseA QEI1 

     RPINR14bits.QEB1R=0b00100;          //pin RP4 (RB4) -> Entrada FaseB QEI1 

 

     TRISAbits.TRISA4=0;                  //pin RA4 -> Enable del L293NE (DIO3) 

     LATAbits.LATA4=0;                    //valor inicial pin RA4 = 0 

 

} 

 

 

void Inicialitza_Timer2 (void) { 

 

     T2CONbits.TON=0;                 //deshabilitar el modul 

     T2CONbits.TSIDL=0; 

     T2CONbits.TCS=0; 

     T2CONbits.TGATE=0; 

T2CONbits.TCKPS=0b01;            //prescaler 1:8 

     T2CONbits.T32=0;                 //deshabilitar mode Timer 32 bits 

TMR2=0x0000;                     //resetejar registre comptador 
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     PR2=PERIOD;                       //Timer2 treballa a f=90Hz 

 

IFS0bits.T2IF=0;                  //esborrar flag interrupcio 

     IPC1bits.T2IP=1;                  //prioritat molt baixa 

IEC0bits.T2IE=0;                  //deshabilitar interrupcio del Timer2 

 

} 

 

 

void Inicialitza_Timer3 (void) { 

 

     T3CONbits.TON=0;                 //deshabilitar el modul 

     T3CONbits.TSIDL=0; 

     T3CONbits.TCS=0; 

     T3CONbits.TGATE=0; 

     T3CONbits.TCKPS=0b11;            //prescaler 1:256 

     TMR3=0;                           //reiniciar comptador 

     PR3=30947;                        //Timer2 treballa a f=5Hz 

 

     IFS0bits.T3IF=0;                  //esborrar flag interrupcio 

     IPC2bits.T3IP=7;                  //prioritat molt alta 

     IEC0bits.T3IE=0;                  //habilitar interrupcio del Timer3 

 

} 

 

 

void Inicialitza_UART1 (void) { 

 

     U1MODEbits.UARTEN=0;          //deshabilitar modul UART1 

     U1MODEbits.STSEL=0; 

     U1MODEbits.PDSEL=0b01;        //paritat parella (even parity) 

     U1MODEbits.ABAUD=0; 

     U1MODEbits.BRGH=0;            //16x Clock Mode 

     U1MODEbits.USIDL=0; 

     U1MODEbits.IREN=0; 

     U1MODEbits.RTSMD=0; 

     U1MODEbits.UEN=0b00; 

     U1MODEbits.WAKE=0; 

     U1MODEbits.LPBACK=0; 

     U1MODEbits.URXINV=0; 

     U1BRG=63;                      //comunicar a 38400 bps 

 

     U1STAbits.UTXISEL0=0; 

     U1STAbits.UTXISEL1=0; 

 

     IFS0bits.U1TXIF=0; 

     IPC3bits.U1TXIP=1; 

     IEC0bits.U1TXIE=0;             //deshabilitar interrupcio de la UART1 

 

     U1MODEbits.UARTEN=1;          //habilitar modul UART1 

     U1STAbits.UTXEN=0;            //deshabilitar la transmissio TX1 

 

} 
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void Transmetre (char buffer_tx) { 

 

while (U1STAbits.UTXBF); 

         U1TXREG=buffer_tx; 

while (!U1STAbits.TRMT); 

 

} 

 

 

void Enviar_Bytes (char *v) { 

 

int m=0; 

     U1STAbits.UTXEN=1; 

while (m<8) { 

Transmetre(v[m]); 

m++; 

     } 

     U1STAbits.UTXEN=0; 

 

} 

 

 

void Inicialitza_OC1 (void) { 

 

     OC1CONbits.OCM=0b000;            //desactivar generador PWM 

     OC1CONbits.OCTSEL=0; 

     OC1CONbits.OCSIDL=0; 

     OC1R=0; 

OC1RS=DUTY_CICLE;                //cicle treball inicial 0% 

OC1CONbits.OCM=0b101;            //activar generador PWM 

 

IPC0bits.OC1IP=1; 

     IFS0bits.OC1IF=0; 

     IEC0bits.OC1IE=0; 

 

} 

 

 

void Inicialitza_QEI1 (void) { 

 

     POS1CNT=0;                         //reiniciem el comptador 

     MAX1CNT=0xFFFF;                   //definim el valor maxim del comptador 

 

     QEI1CONbits.QEIM=0b000;           //desactivar mòdul 

     QEI1CONbits.CNTERR=0;             //baixar possible flag d'error 

     QEI1CONbits.QEISIDL=0;            //continuar en idle mode 

     QEI1CONbits.SWPAB=0; 

     QEI1CONbits.PCDOUT=0; 

     //QEI1CONbits.TQGATE=0;           //no cal configurar alguns registres 

     //QEI1CONbits.TQCKPS=0b00; 

     QEI1CONbits.POSRES=0; 

     QEI1CONbits.UPDN_SRC=0; 

 

     //DFLT1CONbits.IMV=0b00;          //configuracio del filtre digital 

     //DFLT1CONbits.CEID=1; 

     DFLT1CONbits.QEOUT=0; 

     //DFLT1CONbits.QECK=0b100;        //prescaler clock del filtre digital 
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     QEI1CONbits.QEIM=0b111;           //mode x4 i reset a traves del MAX1CNT 

 

     IEC3bits.QEI1IE=0;                 //deshabilitar interrupcio del QEI1 

} 

 

 

// -- DECLARACIO RUTINES ATENCIO INTERRUPCIO ---------------------------------- 

 

void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T2Interrupt(void) 

{ 

     IFS0bits.T2IF=0; 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T3Interrupt(void) 

{ 

     timer3_fi=1; 

     IFS0bits.T3IF=0; 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _U1TXInterrupt(void) 

{ 

     IFS0bits.U1TXIF=0; 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _OC1Interrupt(void) 

{ 

     IFS0bits.OC1IF=0; 

} 
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A.2.  Codi de programació main_Assaig2.c 

 
// UPC Vilanova i la Geltru 

// P.F.C. 

// ASSAIG 2 

// Data: Setembre 2013 

// Autor: Daniel Rojo 

 

/* Descripcio: codi per ser utilitzat amb MPLAB X IDE v1.70 i amb el compilador 

 * XC16 de Microchip, que permet obtenir la relacio entre un Cicle de Treball 

 * i la Vb (tensio en bornes del motor, que es practicament el mateix que la 

 * FCEM), fent la conversió analogica-digital amb el AD1 i llavors enviar les 

 * dades periodicament amb una f=90Hz per port serie, utilitzant la UART1. */ 

 

// Nota: les tensions de referencia del ADC1 son: 

//          Vref_high = 3,316V 

//          Vref_low = 0V 

 

 

// -- INCLUSIO DE FITXERS ----------------------------------------------------- 

 

#include "xc.h" 

#include <p33FJ64MC802.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

 

// -- DEFINICIO DE CONSTANTS -------------------------------------------------- 

 

#define PERIOD 55395 

#define DUTY_CICLE 5540                            //Cicle de Treball 

#define FOREVER 1 

 

 

// -- OSCILADOR I CONFIGURACIONS GENERALS ------------------------------------- 

 

_FOSCSEL(FNOSC_FRCPLL & IESO_OFF) 

_FOSC (FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_NONE & IOL1WAY_OFF) 

_FWDT (FWDTEN_OFF) 

_FICD (JTAGEN_OFF) 

 

 

// -- PROTOTIPS SUBRUTINES ---------------------------------------------------- 

 

void Inicialitza_CLK (void); 

void Inicialitza_Pins (void); 

void Inicialitza_Timer2 (void); 

void Inicialitza_Timer3 (void); 

void Inicialitza_UART1 (void); 

void Transmetre (char buffer_tx); 

void Enviar_Bytes (char *v); 

void Inicialitza_OC1 (void); 

void Inicialitza_AD1(void); 
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// -- DECLARACIO VARIABLES GROBALS -------------------------------------------- 

 

unsigned int adc_fi=0; 

unsigned int cont_adc; 

unsigned int valor_adc=0; 

 

 

// -- PROGRAMA PRINCIPAL ------------------------------------------------------ 

 

int main(void) { 

 

Inicialitza_CLK(); 

Inicialitza_Pins(); 

Inicialitza_Timer2(); 

Inicialitza_Timer3(); 

Inicialitza_UART1(); 

Inicialitza_OC1(); 

Inicialitza_AD1(); 

 

char vector[8];           // declaracio vector de caracters ASCII 

vector[0]='0';            // inicialitzacio del vector 

vector[1]='0'; 

vector[2]='0'; 

vector[3]='0'; 

vector[4]='0'; 

vector[5]='0'; 

vector[6]='0'; 

vector[7]='0'; 

 

unsigned int aux=0; 

 

     IEC0bits.T3IE=1;              //habilitar interrupcions del Timer3 

     T2CONbits.TON=1;              //habilitar Timer2 

     T3CONbits.TON=1;              //habilitar Timer3 

     U1STAbits.UTXEN=1;           //habilitar la transmissio TX1 

 

     IEC0bits.AD1IE=1;             //habilitar interrupcions del AD1 

     AD1CON1bits.ADON=0;          //deshabilitar temporalment AD1 

 

     LATAbits.LATA4=1;             //activar Enable L293NE (EasyLab DIO3) 

 

 

while (FOREVER) { 

 

if (adc_fi==1) { 

 

valor_adc=valor_adc/16;           //filtre de mitja aritmetica 

 

vector[0]=(valor_adc/100000)+0x30; 

aux=valor_adc%100000; 

vector[1]=(aux/10000)+0x30; 

aux=aux%10000; 

vector[2]=(aux/1000)+0x30; 

aux=aux%1000; 

vector[3]=(aux/100)+0x30; 

aux=aux%100; 

vector[4]=(aux/10)+0x30; 
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vector[5]=(aux%10)+0x30; 

vector[6]=0x0D;                   //caracter final de linia 

vector[7]=0x0A;                   //caracter retorn de carro 

 

               Enviar_Bytes(vector); 

 

               valor_adc=0;                      //resetejar variables 

aux=0; 

               adc_fi=0; 

          } 

     } 

return(0); 

} 

  

 

// -- DECLARACIO SUBRUTINES --------------------------------------------------- 

 

void Inicialitza_CLK (void) { 

 

PLLFBD=41;                            //carregar valor PLLFBD 

     CLKDIVbits.PLLPOST=0;                 //carregar valor PLLPOST 

     CLKDIVbits.PLLPRE=0;                  //carregar valor PLLPRE 

__builtin_write_OSCCONH(0x01); 

     __builtin_write_OSCCONL(0x01); 

while(OSCCONbits.COSC!=0b001){};     //esperar a que es fixin els valors 

while(OSCCONbits.LOCK!=1){}; 

 

} 

 

 

void Inicialitza_Pins (void) { 

 

LATA=0x0000;                          //resetejar els latches del port A 

     LATB=0x0000;                          //resetejar els latches del port B 

 

     RPOR7bits.RP15R=0b10010;             //pin RP15 -> Sortida OC1 (senyal pwm) 

 

     RPINR18bits.U1RXR=0b01010;         //pin RP10 -> Entrada Reception UART1 

     RPOR5bits.RP11R=0b00011;            //pin RP11 -> Sortida Transmit UART1 

 

     RPINR14bits.QEA1R=0b00101;           //pin RP5 (RB5) -> Entrada FaseA QEI1 

     RPINR14bits.QEB1R=0b00100;           //pin RP4 (RB4) -> Entrada FaseB QEI1 

 

     TRISAbits.TRISA4=0;                   //pin RA4 -> Enable del L293NE (DIO3) 

     LATAbits.LATA4=0;                     //valor inicial pin RA4 = 0 

 

     TRISBbits.TRISB12=0;                  //pin RB5 -> EasyLab DIO5 

     LATBbits.LATB12=0;                    //valor inicial pin RB12 = 0 

 

} 

 

 

void Inicialitza_Timer2 (void) { 

 

     T2CONbits.TON=0;                  //deshabilitar el modul 

     T2CONbits.TSIDL=0; 

     T2CONbits.TCS=0; 
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     T2CONbits.TGATE=0; 

T2CONbits.TCKPS=0b01;             //prescaler 1:8 

     T2CONbits.T32=0;                  //deshabilitar mode Timer 32 bits 

TMR2=0;                       //resetejar registre comptador 

     PR2=PERIOD;                        //Timer2 treballa a f=90Hz 

 

IFS0bits.T2IF=0;                   //esborrar flag interrupcio 

     IPC1bits.T2IP=1;                   //prioritat molt baixa 

IEC0bits.T2IE=0;                   //deshabilitar interrupcio del Timer2 

 

} 

 

 

void Inicialitza_Timer3 (void) { 

 

     T3CONbits.TON=0;                  //deshabilitar el modul 

     T3CONbits.TSIDL=0; 

     T3CONbits.TCS=0; 

     T3CONbits.TGATE=0; 

     T3CONbits.TCKPS=0b01;             //prescaler 1:8 

     TMR3=400;                          //desfase entre Timer2 i Timer3 (80,78us) 

     PR3=PERIOD;                        //Timer3 treballa a f=90Hz 

 

     IFS0bits.T3IF=0;                   //esborrar flag interrupcio 

     IPC2bits.T3IP=7;                   //prioritat maxima 

     IEC0bits.T3IE=0;                   //habilitar interrupcio del Timer3 

 

} 

 

 

void Inicialitza_UART1 (void) { 

 

     U1MODEbits.UARTEN=0;          //deshabilitar modul UART1 

     U1MODEbits.STSEL=0; 

     U1MODEbits.PDSEL=0b01;        //paritat parella (even parity) 

     U1MODEbits.ABAUD=0; 

     U1MODEbits.BRGH=0;            //16x Clock Mode 

     U1MODEbits.USIDL=0; 

     U1MODEbits.IREN=0; 

     U1MODEbits.RTSMD=0; 

     U1MODEbits.UEN=0b00; 

     U1MODEbits.WAKE=0; 

     U1MODEbits.LPBACK=0; 

     U1MODEbits.URXINV=0; 

     U1BRG=63;                      //comunicar a 38400 bps 

 

     U1STAbits.UTXISEL0=0; 

     U1STAbits.UTXISEL1=0; 

 

     IFS0bits.U1TXIF=0; 

     IPC3bits.U1TXIP=1; 

     IEC0bits.U1TXIE=0;             //deshabilitar interrupcio de la UART1 

 

     U1MODEbits.UARTEN=1;          //habilitar modul UART1 

     U1STAbits.UTXEN=0;            //deshabilitar la transmissio TX1 

 

} 
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void Transmetre (char buffer_tx) { 

 

while (U1STAbits.UTXBF); 

         U1TXREG=buffer_tx; 

while (!U1STAbits.TRMT); 

 

} 

 

 

void Enviar_Bytes (char *v) { 

 

int m=0; 

     U1STAbits.UTXEN=1; 

while (m<8) { 

Transmetre(v[m]); 

m++; 

     } 

     U1STAbits.UTXEN=0; 

 

} 

 

 

void Inicialitza_OC1 (void) { 

 

     OC1CONbits.OCM=0b000;             //desactivar OC1 

     OC1CONbits.OCTSEL=0;              //Timer2 es la font del clock 

     OC1CONbits.OCSIDL=0;              //OC1 continua en Idle Mode 

     OC1R=0;                            //registre periode de retras = 0 

     OC1RS=DUTY_CICLE;                 //periode del Cicle de Treball (senyal pwm) 

     OC1CONbits.OCM=0b101;             //activar OC1 en Continuous Pulse Mode 

 

     IPC0bits.OC1IP=2;                 //prioritat interrupcions baix 

     IFS0bits.OC1IF=0; 

     IEC0bits.OC1IE=1;                 //deshabilitar interrupcio del OC1 

 

} 

 

 

void Inicialitza_AD1(void) { 

 

     AD1CON1bits.ADON=0;               // Deshabilitar mòdul 

     AD1CON1bits.ADDMABM=0;            // Desactivar DMA 

AD1CON1bits.AD12B=1;              // Mode 1 canal de 12 bits 

     AD1CON1bits.FORM=0b00;            // Format unsigned integer 

     AD1CON1bits.SSRC=0b111;           // Autoconversió 

     AD1CON1bits.SIMSAM=0; 

     AD1CON1bits.ASAM=1;               // Mostreig comença automaticament 

     AD1CON1bits.DONE=0;               // Resetejar bit estat de conversió 

 

     AD1CON2bits.VCFG=0b000;           // VCFG=0b001 Voltatges referencia Vref+ i Vref- 

     AD1CON2bits.CSCNA=1; 

     //AD1CON2bits.CHPS=0b00;          // no cal configurarlo 

     //AD1CON2bits.BUFS=0;             // no cal configurarlo 

     AD1CON2bits.SMPI=0b1000; 

     AD1CON2bits.BUFM=0; 

     AD1CON2bits.ALTS=0; 
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     AD1CON3bits.ADRC=0;               // rellotge general Tcy 

     AD1CON3bits.SAMC=0b01000;         // Temps de mostreig = 8*Tad 

     AD1CON3bits.ADCS=0b00000011;     // Tad = 4*Tcy 

 

     AD1CHS123bits.CH123SA=0; 

     AD1CHS123bits.CH123NA=0; 

 

     //AD1CHS0bits.CH0SA=0b00010;     //no cal configurar quan CSCNA=1 

     AD1CHS0bits.CH0NA=0; 

     AD1CSSL=0b00010000;               //seleccionar canal a escanejar 

     AD1PCFGLbits.PCFG4=0;             //habilitar pin AN4 

 

     IEC0bits.AD1IE=0;                 //deshabilitar temporalment interrupcions 

     IFS0bits.AD1IF=0;                  //esborrar flag interrupcio 

IPC3bits.AD1IP=5;                 //prioritat alta 

 

} 

 

 

// -- DECLARACIO RUTINES ATENCIO INTERRUPCIO ---------------------------------- 

 

void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T2Interrupt(void) 

{ 

     IFS0bits.T2IF=0; 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T3Interrupt(void) 

{ 

     LATBbits.LATB12=1;                //activar LED DIO5 

     AD1CON1bits.ADON=1;               //habilitar temporalment AD1 

     valor_adc=0;                       //resetejar variable acumulador ADC1 

     IFS0bits.T3IF=0;                   //reiniciar flag interrupcio 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _U1TXInterrupt(void) 

{ 

     IFS0bits.U1TXIF=0;                //reiniciar flag interrupcio 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _OC1Interrupt(void) 

{ 

     IFS0bits.OC1IF=0;                  //reiniciar flag interrupcio 

} 

 

 

void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _ADC1Interrupt (void) 

{ 

     valor_adc=valor_adc+ADC1BUF0;       //capturar 16 mostres 

 

if (cont_adc<15) {                   //comptador del nombre de captures 

 

cont_adc++;                      //incrementar comptador 

          adc_fi=0;                        //flag desactivat 

 

     } 

 

else { 
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          AD1CON1bits.ADON=0;               //deshabilitar temporalment AD1 

          adc_fi=1;                          //activar flag fi de conversio 

cont_adc=0;                        //reiniciar comptador 

          LATBbits.LATB12=0;                //desactivar LED DIO5 

 

     } 

 

     IFS0bits.AD1IF=0;                      //reiniciar flag interrupcio 

} 
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A.3.  Codi de programació main_Assaig3.c 

 

// UPC Vilanova i la Geltru 

// P.F.C. 

// ASSAIG 3 

// Data: Setembre 2013 

// Autor: Daniel Rojo 

 

/* Descripcio: codi per ser utilitzat amb MPLAB X IDE v1.70 i amb el compilador 

 * XC16 de Microchip, que permet obtenir la resposta temporal de la velocitat 

 * de gir de la roda, aplicant una senyal quadrada que varia del 15% al 90% 

 * del Cicle de Treball (en aquest rang de cicles de treball, la linealitat 

 * de les variables es bastant bona). Es llegeix l'encoder amb una f=65Hz 

 * i aquest valor s'envia per port serie, utilitzant la UART1. Despres aquestes 

 * dades es poden copiar i pegar al Matlab per tal de tractar-les amb un 

 * un fitxer ".m" i poder obtenir la funcio de transferencia real de tota la 

 * planta (motor + reductor + roda inercial + placa de potencia.*/ 

 

// Nota: el periode de les lectures de l'encoder es T=1/65Hz=15,39ms. 

 

 

// -- INCLUSIO DE FITXERS ----------------------------------------------------- 

 

#include "xc.h" 

#include <p33FJ64MC802.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

 

// -- DEFINICIO DE CONSTANTS -------------------------------------------------- 

 

#define PERIOD 55395 

#define DUTY_CICLE1 8309                      //Cicle Treball 1 del 15% 

#define DUTY_CICLE2 49856                     //Cicle Treball 2 del 90% 

#define FOREVER 1 

 

 

// -- OSCILADOR I CONFIGURACIONS GENERALS ------------------------------------- 

 

_FOSCSEL(FNOSC_FRCPLL & IESO_OFF) 

_FOSC (FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_NONE & IOL1WAY_OFF) 

_FWDT (FWDTEN_OFF) 

_FICD (JTAGEN_OFF) 

 

 

// -- PROTOTIPS SUBRUTINES ---------------------------------------------------- 

 

void Inicialitza_CLK (void); 

void Inicialitza_Pins (void); 

void Inicialitza_Timer2 (void); 

void Inicialitza_Timer3 (void); 

void Inicialitza_UART1 (void); 

void Transmetre (char buffer_tx); 

void Enviar_Bytes (char *v); 

void Inicialitza_OC1 (void); 

void Inicialitza_QEI1 (void); 
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// -- DECLARACIO VARIABLES GROBALS -------------------------------------------- 

 

unsigned int timer2_fi=0; 

unsigned int timer3_fi=0; 

unsigned int fita=0; 

 

 

// -- PROGRAMA PRINCIPAL ------------------------------------------------------ 

 

int main(void) { 

 

     Inicialitza_CLK(); 

Inicialitza_Pins(); 

     Inicialitza_Timer2(); 

     Inicialitza_Timer3(); 

     Inicialitza_UART1(); 

     Inicialitza_OC1(); 

     Inicialitza_QEI1(); 

 

char vector[8];           // declaracio vector de caracters ASCII 

vector[0]='0';            // inicialitzacio del vector 

vector[1]='0'; 

vector[2]='0'; 

vector[3]='0'; 

vector[4]='0'; 

vector[5]='0'; 

vector[6]='0'; 

vector[7]='0'; 

 

unsigned int aux=0; 

unsigned int cont_vel=0; 

unsigned int m=0; 

 

     IEC0bits.T2IE=1;              //habilitar interrupcions del Timer2 

     IEC0bits.T3IE=1;              //habilitar interrupcions del Timer3 

     T2CONbits.TON=1;              //habilitar Timer2 

     T3CONbits.TON=1;              //habilitar Timer3 

U1STAbits.UTXEN=1;           //habilitar la transmissio TX1 

 

     LATAbits.LATA4=1;             //activar Enable L293NE (EasyLab DIO3) 

 

 

while (FOREVER) { 

 

if (timer3_fi==1) { 

 

fita=POS1CNT;                     //adquirir valor comptador encoder 

               POS1CNT=0;                        //resetejar buffer del encoder 

 

vector[0]=(fita/100000)+0x30;    //conversio a ASCII 

aux=fita%100000; 

vector[1]=(aux/10000)+0x30; 

aux=aux%10000; 

vector[2]=(aux/1000)+0x30; 

aux=aux%1000; 

vector[3]=(aux/100)+0x30; 

aux=aux%100; 
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vector[4]=(aux/10)+0x30; 

vector[5]=(aux%10)+0x30; 

vector[6]=0x0D;                   //caracter final de linia 

vector[7]=0x0A;                   //caracter retorn de carro 

 

               Enviar_Bytes(vector);            //subrutines enviar dades 

 

aux=0;                            //resetejar variables 

               timer3_fi=0; 

 

          } 

 

 

if (timer2_fi==1) {                   //comptador de periodes Timer2 

 

if (cont_vel<1000) { 

cont_vel++; 

             } 

 

else { 

 

if (m==0){ 

                      OC1RS=DUTY_CICLE1;        //actualitzar a Cicle Treball 1 

                 } 

 

else { 

                      OC1RS=DUTY_CICLE2;        //actualitzar a Cicle Treball 2 

} 

 

                 m=~m;                         //invertir valor 

                 cont_vel=0;                   //resetejar comptador de periodes 

 

             } 

 

timer2_fi=0;                            //resetejar variable 

 

} 

} 

return(0); 

} 

 

 

 

// -- DECLARACIO SUBRUTINES --------------------------------------------------- 

 

void Inicialitza_CLK (void) { 

 

     PLLFBD=41;                            //carregar valor PLLFBD 

     CLKDIVbits.PLLPOST=0;                 //carregar valor PLLPOST 

     CLKDIVbits.PLLPRE=0;                  //carregar valor PLLPRE 

__builtin_write_OSCCONH(0x01); 

     __builtin_write_OSCCONL(0x01); 

while(OSCCONbits.COSC!=0b001){};     //esperar a que es fixin els valors 

while(OSCCONbits.LOCK!=1){}; 

 

} 
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void Inicialitza_Pins (void) { 

 

LATA=0x0000;                          //resetejar els latches del port A 

     LATB=0x0000;                          //resetejar els latches del port B 

 

     RPOR7bits.RP15R=0b10010;             //pin RP15 -> Sortida OC1 (senyal pwm) 

 

     RPINR18bits.U1RXR=0b01010;           //pin RP10 -> Entrada Reception UART1 

     RPOR5bits.RP11R=0b00011;             //pin RP11 -> Sortida Transmit UART1 

 

     RPINR14bits.QEA1R=0b00101;           //pin RP5 (RB5) -> Entrada FaseA QEI1 

     RPINR14bits.QEB1R=0b00100;           //pin RP4 (RB4) -> Entrada FaseB QEI1 

 

     TRISAbits.TRISA4=0;                   //pin RA4 -> Enable del L293NE (DIO3) 

     LATAbits.LATA4=0;                     //valor inicial pin RA4 = 0 

 

} 

 

 

void Inicialitza_Timer2 (void) { 

 

     T2CONbits.TON=0;                  //deshabilitar el modul 

     T2CONbits.TSIDL=0; 

     T2CONbits.TCS=0; 

     T2CONbits.TGATE=0; 

T2CONbits.TCKPS=0b01;             //prescaler 1:8 

     T2CONbits.T32=0;                  //deshabilitar mode Timer 32 bits 

TMR2=0;                            //reiniciar comptador Timer2 

     PR2=PERIOD;                        //Timer2 treballa a f=90 Hz 

 

IFS0bits.T2IF=0;                   //esborrar flag interrupcio 

     IPC1bits.T2IP=2;                   //prioritat baixa 

IEC0bits.T2IE=0;                   //deshabilitar interrupcio del Timer2 

 

} 

 

 

void Inicialitza_Timer3 (void) { 

 

     T3CONbits.TON=0;                  //deshabilitar el modul 

     T3CONbits.TSIDL=0; 

     T3CONbits.TCS=0; 

     T3CONbits.TGATE=0; 

     T3CONbits.TCKPS=0b10;             //prescaler 1:64 

     TMR3=0;                            //reiniciar comptador Timer3 

     PR3=9585;                          //Timer3 treballa a f=65 Hz 

 

     IFS0bits.T3IF=0;                   //esborrar flag interrupcio 

     IPC2bits.T3IP=7;                   //prioritat molt alta 

     IEC0bits.T3IE=0;                   //habilitar interrupcio del Timer3 

} 

 

 

void Inicialitza_UART1 (void) { 

 

     U1MODEbits.UARTEN=0;          //deshabilitar modul UART1 

     U1MODEbits.STSEL=0; 
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     U1MODEbits.PDSEL=0b01;        //paritat parella (even parity) 

     U1MODEbits.ABAUD=0; 

     U1MODEbits.BRGH=0;            //16x Clock Mode 

     U1MODEbits.USIDL=0; 

     U1MODEbits.IREN=0; 

     U1MODEbits.RTSMD=0; 

     U1MODEbits.UEN=0b00; 

     U1MODEbits.WAKE=0; 

     U1MODEbits.LPBACK=0; 

     U1MODEbits.URXINV=0; 

     U1BRG=63;                      //comunicar a 38400 bps 

     U1STAbits.UTXISEL0=0; 

     U1STAbits.UTXISEL1=0; 

 

     IFS0bits.U1TXIF=0; 

     IPC3bits.U1TXIP=1; 

     IEC0bits.U1TXIE=0;             //deshabilitar interrupcio de la UART1 

 

     U1MODEbits.UARTEN=1;          //habilitar modul UART1 

     U1STAbits.UTXEN=0;            //deshabilitar la transmissio TX1 

} 

 

 

void Transmetre (char buffer_tx) { 

 

while (U1STAbits.UTXBF); 

         U1TXREG=buffer_tx; 

while (!U1STAbits.TRMT); 

 

} 

 

 

void Enviar_Bytes (char *v) { 

 

int m=0; 

     U1STAbits.UTXEN=1; 

while (m<8) { 

Transmetre(v[m]); 

m++; 

     } 

     U1STAbits.UTXEN=0; 

 

} 

 

 

void Inicialitza_OC1 (void) { 

 

     OC1CONbits.OCM=0b000; 

     OC1CONbits.OCTSEL=0; 

     OC1CONbits.OCSIDL=0; 

     OC1R=0; 

OC1RS=DUTY_CICLE1; 

     OC1CONbits.OCM=0b101; 

     IPC0bits.OC1IP=1; 

     IFS0bits.OC1IF=0; 

     IEC0bits.OC1IE=1; 

} 
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void Inicialitza_QEI1 (void) { 

 

     POS1CNT=0;                         //reiniciem el comptador 

     MAX1CNT=0xFFFF;                   //definim el valor maxim del comptador 

 

     QEI1CONbits.QEIM=0b000;           //desactivar mòdul 

     QEI1CONbits.CNTERR=0;             //baixar possible flag d'error 

     QEI1CONbits.QEISIDL=0;            //continuar en idle mode 

     QEI1CONbits.SWPAB=0; 

     QEI1CONbits.PCDOUT=0; 

     //QEI1CONbits.TQGATE=0; 

     //QEI1CONbits.TQCKPS=0b00; 

     QEI1CONbits.POSRES=0; 

     QEI1CONbits.UPDN_SRC=0; 

 

     //DFLT1CONbits.IMV=0b00;          //configuracio del filtre digital 

     //DFLT1CONbits.CEID=1; 

     DFLT1CONbits.QEOUT=0; 

     //DFLT1CONbits.QECK=0b100;        //prescaler clock del filtre digital 

     QEI1CONbits.QEIM=0b111;           //mode x4 i reset a traves del MAX1CNT 

 

     IEC3bits.QEI1IE=0;                 //deshabilitar interrupcio del QEI1 

 

} 

 

 

// -- DECLARACIO RUTINES ATENCIO INTERRUPCIO ---------------------------------- 

 

void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T2Interrupt(void) 

{ 

     timer2_fi=1; 

     IFS0bits.T2IF=0; 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T3Interrupt(void) 

{ 

     timer3_fi=1; 

     IFS0bits.T3IF=0; 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _U1TXInterrupt(void) 

{ 

     IFS0bits.U1TXIF=0; 

} 
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A.4.  Codi de programació mainControlTipus1v2.c 

 

// PFC - UPC 

// CONTROL TIPUS 1 VERSIO 1 

// Data: 30-10-2013 

// Autor: D.R.G. 

 

/* Descripcio: realimentacio d'estats amb tracking integral i amb un observador 

d'ordre complet (2 estats observats).*/ 

 

 

// -- INCLUSIO DE FITXERS ----------------------------------------------------- 

 

#include "xc.h" 

#include <p33FJ64MC802.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

 

// -- DEFINICIO DE CONSTANTS -------------------------------------------------- 

 

#define PERIOD 55395 

#define DUTY_CICLE1 2770                       // 5% 

#define DUTY_CICLE2 5540                       // 10% 

#define DUTY_CICLE3 8309                       // 15% 

#define DUTY_CICLE4 11079                      // 20% 

#define FOREVER 1 

 

 

// Valors de matrius i coeficients obtinguts amb Matlab: 

 

#define Nx1 1 

#define Nx2 0.0045 

#define Kd1 0.0023 

#define Kd2 -0.1029 

#define Kdi 0.0085 

#define Ad_aa 0.881 

#define Ad_ab 9.813 

#define Ad_ba -0.004 

#define Ad_bb 0.265 

#define Bd_a 1.269 

#define Bd_b 0.118 

#define Cd_a 1 

#define Cd_b 0 

#define Dd 0 

#define Kp1 -0.0536 

#define Kp2 0.0078 

 

 

// -- OSCILADOR I CONFIGURACIONS GENERALS ------------------------------------- 

 

_FOSCSEL(FNOSC_FRCPLL & IESO_OFF) 

_FOSC (FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_NONE & IOL1WAY_OFF) 

_FWDT (FWDTEN_OFF) 

_FICD (JTAGEN_OFF) 
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// -- PROTOTIPS SUBRUTINES ---------------------------------------------------- 

 

void Inicialitza_CLK (void); 

 

void Inicialitza_Pins (void); 

 

void Inicialitza_Timer2 (void); 

 

void Inicialitza_Timer3 (void); 

 

void Inicialitza_UART1 (void); 

 

void Inicialitza_AD1(void); 

 

void Inicialitza_OC1 (void); 

 

void Inicialitza_QEI1 (void); 

 

void Controlador (void); 

 

void Conversio_fcem_rpm (void); 

 

void Actualitzar_duty (void); 

 

void Carregar_trama (void); 

 

void Enviar_Bytes (char *v); 

 

 

// -- DECLARACIO VARIABLES GROBALS -------------------------------------------- 

 

unsigned int timer2_fi=0; 

unsigned int adc_fi=0; 

 

unsigned int fita=0; 

float omega=0; 

 

unsigned int cont_adc; 

unsigned int valor_adc=0; 

 

float x1obs=0;                                //variables d'estat 

float x2obs=0; 

float xik=0; 

float uk=0;                                   //senyal de control 

float y=0;                                    //sortida 

int rk=0;                                     //senyal de referencia 

 

float x1obs_ant=0;                            //estats anteriors 

float x2obs_ant=0; 

float xik_ant=0; 

float uk_ant=0;                               //senyal de control anterior 

float y_ant=0;                                //sortida anterior 

unsigned int rk_ant=0;                        //senyal de referencia anterior 

 

float uk_duty=0;                              //senyal de control escalada 

unsigned int cont_led=0; 

unsigned int cont_enc=0; 
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char trama_envio[21];                        //string de 21 caracters 

char rebut=0;                                 //caracter rebut 

int inici_uk=0;                               //inici del control 

int inici_rx=0;                               //inici recepcio dades 

 

 

 

// -- PROGRAMA PRINCIPAL ------------------------------------------------------ 

 

int main(void) { 

 

     Inicialitza_CLK(); 

     Inicialitza_Pins(); 

     Inicialitza_Timer2(); 

     Inicialitza_Timer3(); 

     Inicialitza_UART1(); 

     Inicialitza_AD1(); 

     Inicialitza_OC1(); 

     Inicialitza_QEI1(); 

 

unsigned int cont1_vel=0; 

unsigned int cont2_vel=0; 

unsigned int i=0; 

unsigned int uart_inici=0; 

unsigned int uart_cont=0; 

 

for (i=0;i++;i=20) {               //bucle inicialitzacio del string 

trama_envio[i]='0'; 

} 

 

     IEC0bits.T2IE=1;                   //habilitar interrupcions del Timer2 

     IEC0bits.T3IE=1;                   //habilitar interrupcions del Timer3 

     T2CONbits.TON=1;                  //habilitar Timer2 

     T3CONbits.TON=1;                  //habilitar Timer3 

 

     U1STAbits.UTXEN=0;                //deshabilitar la transmissio TX1 

     IEC0bits.AD1IE=1;                 //habilitar interrupcions del AD1 

     AD1CON1bits.ADON=0;               //deshabilitar temporalment modul AD1 

 

     LATBbits.LATB12=0;                //valor inicial Easylab DIO5 

     LATAbits.LATA4=0;                 //valor inicial Easylab DIO3 

     LATAbits.LATA0=0;                 //valor inicial Easylab AN1 

cont_led=0;                        //reset contador Test Led 

 

fita=0;                            //resetejar totes les variables 

omega=0; 

cont_enc=0; 

     x2obs_ant=0; 

 

     x1obs=0; 

     x2obs=0; 

xik=0; 

uk=0; 

     y=0; 

rk=0; 
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     x1obs_ant=0; 

     x2obs_ant=0; 

     xik_ant=0; 

     uk_ant=0; 

     y_ant=0; 

     rk_ant=0; 

     inici_uk=0; 

 

 

 

while (FOREVER) { 

 

 

if (adc_fi==1) { 

 

valor_adc=valor_adc/16;               //filtre de mitja aritmetica 

 

Conversio_fcem_rpm(); 

 

if (inici_uk==1) {                     //executar subrutines control 

 

Controlador(); 

                  Actualitzar_duty(); 

                  inici_uk=1; 

 

              } 

 

              uart_inici=1;                          //activar inici comunicacio 

              valor_adc=0;                          //resetejar buffer ADC1 

              adc_fi=0;                              //resetejar variable interrupcio 

 

         } 

 

 

if (uart_inici==1) {                       //enviar-rebre dades a 18Hz 

 

if (uart_cont<4) { 

uart_cont++; 

} 

 

else { 

 

                   Carregar_trama(); 

                   Enviar_Bytes(trama_envio); 

uart_cont=0;                       //reiniciar comptador uart 

 

if (inici_rx==1) { 

 

rebut=U1RXREG; 

 

if (rebut=='A') {                 //arrancar motor 

LATBbits.LATB12=1; 

                             LATAbits.LATA4=1;            //chip enable = 1 

} 

 

else { 

if (rebut=='P') {       //parar motor 
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LATBbits.LATB12=0;       

                                  LATAbits.LATA4=0;        //chip enable = 0 

} 

                        } 

 

                        inici_rx=0; 

                   } 

 

               } 

 

               uart_inici=0;               

          } 

 

 

if (timer2_fi==1) { 

 

if (cont_enc<5) {              //llegir encoder cada 6 periodes 

cont_enc++; 

               } 

 

else { 

 

fita=0; 

fita=POS1CNT; 

                   POS1CNT=0; 

 

omega=0; 

omega=fita*2.5;           //factor conversio fita(º) -> omega(rpm) 

cont_enc=0; 

 

               } 

 

 

if (cont1_vel<2500) {           //cambiar cicle treball 

 

cont1_vel++;               //incrementar comptador 

 

              } 

 

else { 

 

                  cont1_vel=0;               //resetejar comptador 

                  inici_uk=1; 

 

switch (cont2_vel) {       //assignacio senyal de referencia 

 

case 0: 

rk=40; 

                            cont2_vel=1; 

break; 

case 1: 

rk=80; 

                            cont2_vel=2; 

break; 

 

case 2: 

rk=120; 
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                            cont2_vel=3; 

break; 

default: 

rk=170; 

                            cont2_vel=0; 

break; 

 

                   } 

               } 

 

 

if (cont_led<60) {                              //comptador Test Led 

cont_led++; 

               } 

 

else { 

                   cont_led=0; 

                   LATAbits.LATA0=~LATAbits.LATA0;           //on/off Test Led 

               } 

 

          timer2_fi=0; 

          } 

     } 

return(0); 

} 

 

 

// -- DECLARACIO SUBRUTINES --------------------------------------------------- 

 

 

void Inicialitza_CLK (void) { 

 

     PLLFBD=41;                             //carregar valor PLLFBD 

     CLKDIVbits.PLLPOST=0;                  //carregar valor PLLPOST 

     CLKDIVbits.PLLPRE=0;                   //carregar valor PLLPRE 

     __builtin_write_OSCCONH(0x01); 

     __builtin_write_OSCCONL(0x01); 

while(OSCCONbits.COSC!=0b001){};      //esperar a que es fixin els valors 

while(OSCCONbits.LOCK!=1){}; 

 

} 

 

 

void Inicialitza_Pins (void) { 

 

LATA=0x0000;                           //resetejar els latches del port A 

     LATB=0x0000;                           //resetejar els latches del port B 

     RPOR7bits.RP15R=0b10010;              //pin RP15 -> Sortida OC1 (senyal pwm) 

 

     RPINR18bits.U1RXR=0b01010;            //pin RP10 -> Entrada Reception UART1 

     RPOR5bits.RP11R=0b00011;              //pin RP11 -> Sortida Transmit UART1 

 

     RPINR14bits.QEA1R=0b00101;            //pin RP5 (RB5) -> Entrada FaseA QEI1 

     RPINR14bits.QEB1R=0b00100;            //pin RP4 (RB4) -> Entrada FaseB QEI1 

 

TRISAbits.TRISA4=0;                    //pin RA4 -> Enable del L293NE (DIO3) 

LATAbits.LATA4=0;                      //valor inicial pin RA4 = 0 
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     TRISBbits.TRISB12=0;                   //pin RB12 -> Enable del L293NE (DIO5) 

     LATBbits.LATB12=0;                     //valor inicial pin RB12 = 0 

 

     TRISAbits.TRISA0=0;    //pin RA0 -> On/Off Test Led (AN1) 

     LATAbits.LATA0=0;    //valor inicial pin AN1 = 0 

} 

 

 

void Inicialitza_Timer2 (void) { 

 

     T2CONbits.TON=0;                   //deshabilitar el modul 

     T2CONbits.TSIDL=0; 

T2CONbits.TCS=0; 

     T2CONbits.TGATE=0; 

     T2CONbits.TCKPS=0b01;              //prescaler 1:8 

     T2CONbits.T32=0;                   //deshabilitar mode Timer 32 bits 

TMR2=0;                             //resetejar registre comptador 

     PR2=PERIOD;                         //Timer2 treballa a f=90 Hz 

 

IFS0bits.T2IF=0;                    //esborrar flag interrupcio 

     IPC1bits.T2IP=3;                    //prioritat mitja 

IEC0bits.T2IE=0;                    //deshabilitar interrupcio del Timer2 

 

} 

 

 

void Inicialitza_Timer3 (void) { 

 

     T3CONbits.TON=0;                   //deshabilitar el modul 

     T3CONbits.TSIDL=0; 

     T3CONbits.TCS=0; 

     T3CONbits.TGATE=0; 

     T3CONbits.TCKPS=0b01;              //prescaler 1:8 

     TMR3=950;                           //desfase entre Timer2 i Timer3 (191’85us) 

     PR3=PERIOD;                         //Timer3 treballa a f=90Hz 

 

     IFS0bits.T3IF=0;                    //esborrar flag interrupcio 

     IPC2bits.T3IP=7;                    //prioritat maxima 

     IEC0bits.T3IE=0;                    //deshabilitar interrupcio del Timer3 

 

} 

 

 

void Inicialitza_UART1 (void) { 

 

     U1MODEbits.UARTEN=0;           //deshabilitar modul UART1 

     U1MODEbits.STSEL=0; 

     U1MODEbits.PDSEL=0b01;         //paritat parella (even parity) 

     U1MODEbits.ABAUD=0;            //auto-baud desactivat 

U1MODEbits.BRGH=0;             //16x Clock Mode (low-speed mode) 

U1MODEbits.USIDL=0; 

     U1MODEbits.IREN=0; 

     U1MODEbits.RTSMD=0; 

     U1MODEbits.UEN=0b00; 

     U1MODEbits.WAKE=0; 

     U1MODEbits.LPBACK=0; 
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     U1MODEbits.URXINV=0; 

     U1BRG=42;                       //comunicar a 57600 bps 

 

     U1STAbits.UTXISEL0=0; 

     U1STAbits.UTXISEL1=0; 

     U1STAbits.URXISEL0=0; 

     U1STAbits.URXISEL1=0; 

 

     IFS0bits.U1TXIF=0;              //resetejar flag interrupcio 

     IPC3bits.U1TXIP=3;              //prioritat mitja 

     IEC0bits.U1TXIE=0;              //deshabilitar interrupcions UART1 TX 

 

     IFS0bits.U1RXIF=0;              //resetejar flag interrupcio 

     IPC2bits.U1RXIP=2;              //prioritat mitja-baixa 

     IEC0bits.U1RXIE=1;              //deshabilitar interrupcions UART1 RX 

 

     U1MODEbits.UARTEN=1;           //habilitar modul UART1 

     U1STAbits.UTXEN=0;             //deshabilitar la transmissio TX1 

 

} 

 

 

void Inicialitza_AD1(void) { 

 

     AD1CON1bits.ADON=0;                // Deshabilitar modul 

     AD1CON1bits.ADDMABM=0;             // Desactivar DMA 

     AD1CON1bits.AD12B=1;               // Mode 1 canal de 12 bits 

     AD1CON1bits.FORM=0b00;             // Format unsigned integer 

     AD1CON1bits.SSRC=0b111;            // Autoconversio 

     AD1CON1bits.SIMSAM=0; 

     AD1CON1bits.ASAM=1;                // Mostreig comença automaticament 

     AD1CON1bits.DONE=0;                // Resetejar bit estat de conversio 

 

     AD1CON2bits.VCFG=0b000;            // VCFG=0b001 Voltatges referencia Vref+ i Vref- 

     AD1CON2bits.CSCNA=1; 

     //AD1CON2bits.CHPS=0b00;           // no cal configurar-lo 

     //AD1CON2bits.BUFS=0;              // no cal configurar-lo 

     AD1CON2bits.SMPI=0b1000; 

     AD1CON2bits.BUFM=0; 

     AD1CON2bits.ALTS=0; 

 

     AD1CON3bits.ADRC=0;                // rellotge general Tcy 

     AD1CON3bits.SAMC=0b01000;          // Temps de mostreig = 8*Tad 

     AD1CON3bits.ADCS=0b00000011;      // Tad = 4*Tcy 

 

     AD1CHS123bits.CH123SA=0; 

     AD1CHS123bits.CH123NA=0; 

 

     //AD1CHS0bits.CH0SA=0b00010;      //no cal configurar quan CSCNA=1 

     AD1CHS0bits.CH0NA=0; 

     AD1CSSL=0; 

     AD1CSSLbits.CSS1=1;                //seleccionar input 1 a escanejar 

     AD1PCFGL=0xFFFF; 

     AD1PCFGLbits.PCFG1=0;              //habilitar pin RA1 (AN2 placa EasyLab) 

 

     IEC0bits.AD1IE=0;                  //deshabilitar temporalment interrupcions 

     IFS0bits.AD1IF=0;                   //esborrar flag interrupcio 
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     IPC3bits.AD1IP=6;                  //prioritat alta 

 

} 

 

 

void Inicialitza_OC1 (void) { 

 

OC1CONbits.OCM=0b000;              //desactivar modul 

     OC1CONbits.OCTSEL=0;               //base de temps Timer2 

OC1CONbits.OCSIDL=0; 

     OC1R=0;                             //registre auxiliar cicle treball 

     OC1RS=DUTY_CICLE2;                 //cicle treball inicial 

     OC1CONbits.OCM=0b101;              //mode de treball 

     IPC0bits.OC1IP=1;                  //prioritat molt baixa 

IFS0bits.OC1IF=0;                   //esborrar flag interrupcio 

     IEC0bits.OC1IE=0;                  //deshabilitar interrupcions 

 

} 

 

 

void Inicialitza_QEI1 (void) { 

 

     POS1CNT=0;                          //reiniciem el comptador 

     MAX1CNT=0xFFFF;                    //definim el valor maxim del comptador 

 

     QEI1CONbits.QEIM=0b000;            //desactivar modul 

     QEI1CONbits.CNTERR=0;              //baixar possible flag d'error 

     QEI1CONbits.QEISIDL=0;             //continuar en idle mode 

     QEI1CONbits.SWPAB=0;               //no invertir fases 

     QEI1CONbits.PCDOUT=0; 

     //QEI1CONbits.TQGATE=0; 

     //QEI1CONbits.TQCKPS=0b00; 

     QEI1CONbits.POSRES=0; 

     QEI1CONbits.UPDN_SRC=0; 

 

     //DFLT1CONbits.IMV=0b00;           //configuracio del filtre digital 

     //DFLT1CONbits.CEID=1; 

     DFLT1CONbits.QEOUT=0; 

     //DFLT1CONbits.QECK=0b100;         //prescaler clock del filtre digital 

     QEI1CONbits.QEIM=0b111;            //mode x4 i reset a traves del MAX1CNT 

 

     IEC3bits.QEI1IE=0;                  //deshabilitar interrupcio del QEI1 

 

} 

 

 

void Controlador (void) { 

 

     // eq.1 (calcul de l'estat actual ampliat de l'integrador xik): 

 

xik=0; 

xik=xik_ant+x1obs_ant-rk_ant; 

 

 

// eq.2 (calcul de l'estat actual observat x1): 

 

x1obs=Ad_aa*x1obs_ant+Ad_ab*x2obs_ant+Bd_a*uk_ant+Kp1*(y_ant-Cd_a*x1obs_ant); 
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// eq.3 (calcul de l'estat actual observat x2): 

 

x2obs=Ad_ba*x1obs_ant+Ad_bb*x2obs_ant+Bd_b*uk_ant+Kp2*(y_ant-Cd_a*x1obs_ant); 

 

 

// eq.4 (calcul de la senyal de control actual uk): 

 

uk=0; 

uk=Kd1*Nx1*rk+Kd2*Nx2*rk-Kd1*x1obs-Kd2*x2obs-Kdi*xik; 

 

 

y_ant=y;                        //assignacio valors actuals a valors passats 

     x1obs_ant=x1obs; 

     x2obs_ant=x2obs; 

     uk_ant=uk; 

     xik_ant=xik; 

     rk_ant=rk; 

 

} 

 

 

void Conversio_fcem_rpm (void) { 

 

y=0;                                       //resetejar variable 

     y=0.23*valor_adc-171;                     //conversio ADC1BUF0 -> rpm 

 

if (y<15) {                                //saturacio inferior (15rpm) 

          y=0; 

     } 

else if (y>185) {                         //saturacio superior (185rpm) 

          y=185; 

     } 

 

} 

 

 

void Actualitzar_duty (void) { 

 

     uk_duty=0;                                     //resetejar variable 

     uk_duty=4616.25*uk;                           //factor de conversio 

 

if (uk_duty<0) {                               //saturacio inferior 

          uk_duty=0; 

OC1RS=1; 

     } 

 

     else { 

          if (uk_duty>55390) {                       //saturacio superior 

               uk_duty=55390; 

               OC1RS=(unsigned int)uk_duty; 

          } 

 

          else { 

               OC1RS=(unsigned int)uk_duty;         //actualitzar cicle treball 

          } 

     } 

} 
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void Transmetre (char buffer_tx) { 

 

         while (U1STAbits.UTXBF); 

         U1TXREG=buffer_tx; 

         while (!U1STAbits.TRMT); 

 

} 

 

 

void Enviar_Bytes (char *v) { 

 

int m=0; 

     U1STAbits.UTXEN=1; 

     while (m<21) { 

Transmetre(v[m]); 

m++; 

     } 

     U1STAbits.UTXEN=0; 

 

} 

 

 

void Carregar_trama (void) { 

 

     int j=0; 

     int x1_aux=0; 

     int x2_aux=0; 

     int uk_aux=0; 

     float uk_aux2=0; 

     int omega_aux=0; 

     unsigned int aux=0; 

 

 

for (j=0;j++;j=20) { 

          trama_envio[j]='0'; 

} 

 

 

     x1_aux=(int)x1obs; 

     x2obs=x2obs*100; 

     x2_aux=(int)x2obs; 

     uk_aux2=uk*10; 

     uk_aux=(int)uk_aux2; 

omega_aux=(int)omega; 

aux=0; 

 

 

if (x2_aux>999){                               //saturacio superior x2obs 

          x2_aux=999; 

     } 

 

else if (x2_aux<0) {                           //saturacio inferior x2obs 

          x2_aux=0; 

     } 

 

 

if (uk_aux>120){                               //saturacio superior uk_aux 
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uk_aux=120; 

     } 

 

     else if (uk_aux<0) {                           //saturacio inferior uk_aux 

uk_aux=0; 

     } 

 

     trama_envio[0]='S';                            //caracter inici trama 

     trama_envio[1]=(x1_aux/100)+0x30;             //valor de la x1 observada 

aux=x1_aux%100; 

     trama_envio[2]=(aux/10)+0x30; 

     trama_envio[3]=(aux%10)+0x30; 

     trama_envio[4]=';'; 

aux=0; 

 

     trama_envio[5]=(x2_aux/100)+0x30;             //valor de la x2 observada 

aux=x2_aux%100; 

     trama_envio[6]=(aux/10)+0x30; 

     trama_envio[7]=(aux%10)+0x30; 

     trama_envio[8]=';'; 

aux=0; 

 

     trama_envio[9]=(uk_aux/100)+0x30;            //valor de uk 

aux=uk_aux%100; 

     trama_envio[10]=(aux/10)+0x30; 

     trama_envio[11]=(aux%10)+0x30; 

     trama_envio[12]=';'; 

aux=0; 

 

     trama_envio[13]=(omega_aux/100)+0x30;        //valor de la omega (encoder) 

aux=omega_aux%100; 

     trama_envio[14]=(aux/10)+0x30; 

     trama_envio[15]=(aux%10)+0x30; 

     trama_envio[16]=';'; 

aux=0; 

 

     trama_envio[17]=(rk/100)+0x30;                //valor de referencia 

aux=rk%100; 

     trama_envio[18]=(aux/10)+0x30; 

     trama_envio[19]=(aux%10)+0x30; 

     trama_envio[20]='F';                           //caracter final trama 

aux=0; 

 

     //trama_envio[21]=0x0D;                       //caracter final de linia 

     //trama_envio[22]=0x0A;                       //caracter retorno de carro 

 

} 

 

 

 

// -- DECLARACIO RUTINES ATENCIO INTERRUPCIO ---------------------------------- 

 

void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _T2Interrupt(void) 

{ 

     timer2_fi=1; 

     IFS0bits.T2IF=0; 

} 
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void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _T3Interrupt(void) 

{ 

     //LATBbits.LATB12=1;                  //activar LED DIO5 

     AD1CON1bits.ADON=1;                 //habilitar temporalment AD1 

     valor_adc=0;                         //resetejar variable acumulador ADC1 

     IFS0bits.T3IF=0;                     //reiniciar flag interrupcio 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _U1TXInterrupt(void) 

{ 

     IFS0bits.U1TXIF=0; 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _ADC1Interrupt (void) 

{ 

     valor_adc=valor_adc+ADC1BUF0;          //capturar 16 mostres 

 

if (cont_adc<15) {                      //comptador del nombre de captures 

cont_adc++;                         //incrementar comptador 

          adc_fi=0;                           //flag desactivat 

     } 

 

else { 

          AD1CON1bits.ADON=0;             //deshabilitar temporalment ADC1 

          adc_fi=1;                           //activar flag fi de conversio 

          cont_adc=0;                         //reiniciar comptador 

     } 

 

     IFS0bits.AD1IF=0;                       //reiniciar flag interrupcio 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _U1RXInterrupt(void) 

{ 

     inici_rx=1; 

     IFS0bits.U1RXIF=0; 

} 
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A.5.  Codi de programació mainControlTipus2v2.c 

 

// PFC - UPC 

// CONTROL TIPUS 2 VERSIO 1 

// Data: 30-10-2013 

// Autor: D.R.G. 

 

/* Descripcio: realimentacio d'estats amb tracking integral i amb un observador 

d'ordre reduit (1 estat observat).*/ 

 

 

// -- INCLUSIO DE FITXERS ----------------------------------------------------- 

 

#include "xc.h" 

#include <p33FJ64MC802.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

 

// -- DEFINICIO DE CONSTANTS -------------------------------------------------- 

 

#define PERIOD 55395 

#define DUTY_CICLE1 2770                    //5% 

#define DUTY_CICLE2 5540                    //10% 

#define DUTY_CICLE3 8309                    //15% 

#define DUTY_CICLE4 11079                   //20% 

#define FOREVER 1 

 

 

// Valors de matrius i coeficients obtinguts amb Matlab: 

 

#define Nx1 1 

#define Nx2 0.0045 

#define Kd1 0.0023 

#define Kd2 -0.1029 

#define Kdi 0.0085 

#define Ad_aa 0.881 

#define Ad_ab 9.813 

#define Ad_ba -0.004 

#define Ad_bb 0.265 

#define Bd_a 1.269 

#define Bd_b 0.118 

#define Cd_a 1 

#define Cd_b 0 

#define Dd 0 

#define Kr 0.0169 

 

 

// -- OSCILADOR I CONFIGURACIONS GENERALS ------------------------------------- 

 

_FOSCSEL(FNOSC_FRCPLL & IESO_OFF) 

_FOSC (FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_NONE & IOL1WAY_OFF) 

_FWDT (FWDTEN_OFF) 

_FICD (JTAGEN_OFF) 
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// -- PROTOTIPS SUBRUTINES ---------------------------------------------------- 

 

void Inicialitza_CLK (void); 

 

void Inicialitza_Pins (void); 

 

void Inicialitza_Timer2 (void); 

 

void Inicialitza_Timer3 (void); 

 

void Inicialitza_UART1 (void); 

 

void Inicialitza_AD1(void); 

 

void Inicialitza_OC1 (void); 

 

void Inicialitza_QEI1 (void); 

 

void Controlador (void); 

 

void Conversio_fcem_rpm (void); 

 

void Actualitzar_duty (void); 

 

void Carregar_trama (void); 

 

void Enviar_Bytes (char *v); 

 

 

// -- DECLARACIO VARIABLES GROBALS -------------------------------------------- 

 

unsigned int timer2_fi=0; 

unsigned int adc_fi=0; 

 

unsigned int fita=0; 

float omega=0; 

 

unsigned int cont_adc; 

unsigned int valor_adc=0; 

 

float x1=0;                                    //variables d'estat 

float x2obs=0; 

float xik=0; 

float uk=0;                                    //senyal de control 

int rk=0;                                      //senyal de referencia 

 

float x1_ant=0;                                //estats anteriors 

float x2obs_ant=0; 

float xik_ant=0; 

float uk_ant=0;                                //senyal de control anterior 

unsigned int rk_ant=0;                         //senyal de referencia anterior 

 

float uk_duty=0;                               //senyal de control escalada 

unsigned int cont_led=0; 

unsigned int cont_enc=0; 

 

char trama_envio[21];                         //string de 21 caracters 
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char rebut=0;                                  //caracter rebut 

int inici_uk=0;                                //inici del control 

int inici_rx=0;                                //inici recepcio dades 

 

 

// -- PROGRAMA PRINCIPAL ------------------------------------------------------ 

 

int main(void) { 

 

     Inicialitza_CLK(); 

 

     Inicialitza_Pins(); 

 

     Inicialitza_Timer2(); 

 

     Inicialitza_Timer3(); 

 

     Inicialitza_UART1(); 

 

     Inicialitza_AD1(); 

 

     Inicialitza_OC1(); 

 

     Inicialitza_QEI1(); 

 

 

     unsigned int cont1_vel=0; 

     unsigned int cont2_vel=0; 

     unsigned int i=0; 

     unsigned int uart_inici=0; 

     unsigned int uart_cont=0; 

 

 

     for (i=0;i++;i=20) {                //bucle inicialitzacio del string 

trama_envio[i]='0'; 

     } 

 

 

     IEC0bits.T2IE=1;                    //habilitar interrupcions del Timer2 

     IEC0bits.T3IE=1;                    //habilitar interrupcions del Timer3 

     T2CONbits.TON=1;                   //habilitar Timer2 

     T3CONbits.TON=1;                   //habilitar Timer3 

 

     U1STAbits.UTXEN=0;                 //deshabilitar la transmissio TX1 

     IEC0bits.AD1IE=1;                  //habilitar interrupcions del AD1 

     AD1CON1bits.ADON=0;                //deshabilitar temporalment modul AD1 

 

     LATBbits.LATB12=0;                 //valor inicial Easylab DIO5 

     LATAbits.LATA4=0;                  //valor inicial Easylab DIO3 

     LATAbits.LATA0=0;                  //valor inicial Easylab DIO1 

cont_led=0;                         //reset contador Test Led 

 

fita=0;                             //resetejar totes les variables 

     omega=0; 

cont_enc=0; 

     x2obs_ant=0; 
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     x1=0; 

     x2obs=0; 

     xik=0; 

     uk=0; 

     rk=0; 

 

     x1_ant=0; 

     x2obs_ant=0; 

     xik_ant=0; 

     uk_ant=0; 

     rk_ant=0; 

     inici_uk=0; 

 

 

     while (FOREVER) { 

 

 

if (adc_fi==1) { 

 

               valor_adc=valor_adc/16;                //filtre de mitja aritmetica 

 

Conversio_fcem_rpm(); 

 

               if (inici_uk==1) {                      //executar subrutines control 

 

//LATBbits.LATB12=1;                //activar LED DIO5 

                   Controlador(); 

                   Actualitzar_duty(); 

                   inici_uk=1; 

                   //LATBbits.LATB12=0;                //desactivar LED DIO5 

 

               } 

 

               uart_inici=1;                           //activar inici comunicacio 

               valor_adc=0;                           //resetejar buffer ADC1 

               adc_fi=0;                               //resetejar variable interrupcio 

 

          } 

 

 

          if (uart_inici==1) {                        //enviar-rebre dades a 9Hz 

 

if (uart_cont<4) { 

                   uart_cont++; 

} 

 

               else { 

 

                   Carregar_trama(); 

                   Enviar_Bytes(trama_envio); 

uart_cont=0;                       //reiniciar comptador uart 

 

                   if (inici_rx==1) { 

 

                        rebut=U1RXREG; 

 

                        if (rebut=='A') {                 //arrancar motor 
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LATBbits.LATB12=1;           

                             LATAbits.LATA4=1;             //chip enable = 1 

} 

 

                        else { 

                             if (rebut=='P') {             //parar motor 

LATBbits.LATB12=0;       

                                  LATAbits.LATA4=0;        //chip enable = 0 

} 

                        } 

 

                        inici_rx=0; 

                   } 

 

               } 

 

               uart_inici=0; 

          } 

 

 

          if (timer2_fi==1) { 

 

if (cont_enc<5) {               //llegir encoder cada 6 periodes 

                   cont_enc++; 

               } 

 

               else { 

 

                   fita=0; 

                   fita=POS1CNT; 

                   POS1CNT=0; 

 

                   omega=0; 

                   omega=fita*2.5;           //factor conversio fita(º) -> omega(rpm) 

cont_enc=0; 

 

               } 

 

 

               if (cont1_vel<2500) {           //cambiar cicle treball 

 

cont1_vel++;               //incrementar comptador 

 

               } 

 

               else { 

 

                   cont1_vel=0;               //resetejar comptador 

                   inici_uk=1; 

 

switch (cont2_vel) {       //assignacio senyal de referencia 

 

                        case 0: 

                             rk=40; 

                             cont2_vel=1; 

                             break; 
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case 1: 

                             rk=80; 

                             cont2_vel=2; 

                             break; 

                        case 2: 

                             rk=120; 

                             cont2_vel=3; 

                             break; 

                        default: 

                             rk=170; 

                             cont2_vel=0; 

                             break; 

 

                   } 

               } 

 

 

               if (cont_led<60) {                              //comptador Test Led 

                   cont_led++; 

               } 

 

               else { 

                   cont_led=0; 

                   LATAbits.LATA0=~LATAbits.LATA0;           //on/off Test Led (AN1) 

               } 

 

          timer2_fi=0; 

 

          } 

     } 

     return(0); 

} 

 

 

 

// -- DECLARACIO SUBRUTINES --------------------------------------------------- 

 

 

void Inicialitza_CLK (void) { 

 

     PLLFBD=41;                             //carregar valor PLLFBD 

     CLKDIVbits.PLLPOST=0;                  //carregar valor PLLPOST 

     CLKDIVbits.PLLPRE=0;                   //carregar valor PLLPRE 

     __builtin_write_OSCCONH(0x01); 

     __builtin_write_OSCCONL(0x01); 

while(OSCCONbits.COSC!=0b001){};      //esperar a que es fixin els valors 

while(OSCCONbits.LOCK!=1){}; 

 

} 

 

 

void Inicialitza_Pins (void) { 

 

LATA=0x0000;                           //resetejar els latches del port A 

     LATB=0x0000;                           //resetejar els latches del port B 

     RPOR7bits.RP15R=0b10010;              //pin RP15 -> Sortida OC1 (senyal pwm) 
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     RPINR18bits.U1RXR=0b01010;            //pin RP10 -> Entrada Reception UART1 

     RPOR5bits.RP11R=0b00011;              //pin RP11 -> Sortida Transmit UART1 

 

     RPINR14bits.QEA1R=0b00101;            //pin RP5 (RB5) -> Entrada FaseA QEI1 

     RPINR14bits.QEB1R=0b00100;            //pin RP4 (RB4) -> Entrada FaseB QEI1 

 

TRISAbits.TRISA4=0;                    //pin RA4 -> Enable del L293NE (DIO3) 

LATAbits.LATA4=0;                      //valor inicial pin RA4 = 0 

 

     TRISBbits.TRISB12=0;                   //pin RB12 -> Enable del L293NE (DIO5) 

     LATBbits.LATB12=0;                     //valor inicial pin RB12 = 0 

 

     TRISAbits.TRISA0=0;    //pin RA0 -> On/Off Test Led (AN1) 

     LATAbits.LATA0=0;    //valor inicial pin AN1 = 0 

} 

 

 

void Inicialitza_Timer2 (void) { 

 

     T2CONbits.TON=0;                   //deshabilitar el modul 

     T2CONbits.TSIDL=0; 

T2CONbits.TCS=0; 

     T2CONbits.TGATE=0; 

     T2CONbits.TCKPS=0b01;              //prescaler 1:8 

     T2CONbits.T32=0;                   //deshabilitar mode Timer 32 bits 

TMR2=0;                             //resetejar registre comptador 

     PR2=PERIOD;                         //Timer2 treballa a f=90 Hz 

 

IFS0bits.T2IF=0;                    //esborrar flag interrupcio 

     IPC1bits.T2IP=3;                    //prioritat mitja 

IEC0bits.T2IE=0;                    //deshabilitar interrupcio del Timer2 

 

} 

 

 

void Inicialitza_Timer3 (void) { 

 

     T3CONbits.TON=0;                   //deshabilitar el modul 

     T3CONbits.TSIDL=0; 

     T3CONbits.TCS=0; 

     T3CONbits.TGATE=0; 

     T3CONbits.TCKPS=0b01;              //prescaler 1:8 

     TMR3=950;                           //desfase entre Timer2 i Timer3 (191’85us) 

     PR3=PERIOD;                         //Timer3 treballa a f=90Hz 

 

     IFS0bits.T3IF=0;                    //esborrar flag interrupcio 

     IPC2bits.T3IP=7;                    //prioritat maxima 

     IEC0bits.T3IE=0;                    //deshabilitar interrupcio del Timer3 

 

} 

 

 

void Inicialitza_UART1 (void) { 

 

     U1MODEbits.UARTEN=0;           //deshabilitar modul UART1 

     U1MODEbits.STSEL=0; 

     U1MODEbits.PDSEL=0b01;         //paritat parella (even parity) 
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     U1MODEbits.ABAUD=0;            //auto-baud desactivat 

U1MODEbits.BRGH=0;             //16x Clock Mode (low-speed mode) 

U1MODEbits.USIDL=0; 

     U1MODEbits.IREN=0; 

     U1MODEbits.RTSMD=0; 

     U1MODEbits.UEN=0b00; 

     U1MODEbits.WAKE=0; 

     U1MODEbits.LPBACK=0; 

     U1MODEbits.URXINV=0; 

     U1BRG=42;                       //comunicar a 57600 bps 

 

     U1STAbits.UTXISEL0=0; 

     U1STAbits.UTXISEL1=0; 

     U1STAbits.URXISEL0=0; 

     U1STAbits.URXISEL1=0; 

 

     IFS0bits.U1TXIF=0;              //resetejar flag interrupcio 

     IPC3bits.U1TXIP=3;              //prioritat mitja 

     IEC0bits.U1TXIE=0;              //deshabilitar interrupcions UART1 TX 

 

     IFS0bits.U1RXIF=0;              //resetejar flag interrupcio 

     IPC2bits.U1RXIP=2;              //prioritat mitja-baixa 

     IEC0bits.U1RXIE=1;              //deshabilitar interrupcions UART1 RX 

 

     U1MODEbits.UARTEN=1;           //habilitar modul UART1 

     U1STAbits.UTXEN=0;             //deshabilitar la transmissio TX1 

 

} 

 

 

void Inicialitza_AD1(void) { 

 

     AD1CON1bits.ADON=0;                // Deshabilitar modul 

     AD1CON1bits.ADDMABM=0;             // Desactivar DMA 

     AD1CON1bits.AD12B=1;               // Mode 1 canal de 12 bits 

     AD1CON1bits.FORM=0b00;             // Format unsigned integer 

     AD1CON1bits.SSRC=0b111;            // Autoconversio 

     AD1CON1bits.SIMSAM=0; 

     AD1CON1bits.ASAM=1;                // Mostreig comença automaticament 

     AD1CON1bits.DONE=0;                // Resetejar bit estat de conversio 

 

     AD1CON2bits.VCFG=0b000;            // VCFG=0b001 Voltatges referencia Vref+ i Vref- 

     AD1CON2bits.CSCNA=1; 

     //AD1CON2bits.CHPS=0b00;           // no cal configurar-lo 

     //AD1CON2bits.BUFS=0;              // no cal configurar-lo 

     AD1CON2bits.SMPI=0b1000; 

     AD1CON2bits.BUFM=0; 

     AD1CON2bits.ALTS=0; 

 

     AD1CON3bits.ADRC=0;                // rellotge general Tcy 

     AD1CON3bits.SAMC=0b01000;          // Temps de mostreig = 8*Tad 

     AD1CON3bits.ADCS=0b00000011;      // Tad = 4*Tcy 

 

     AD1CHS123bits.CH123SA=0; 

     AD1CHS123bits.CH123NA=0; 

 

     //AD1CHS0bits.CH0SA=0b00010;      //no cal configurar quan CSCNA=1 
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     AD1CHS0bits.CH0NA=0; 

     AD1CSSL=0; 

     AD1CSSLbits.CSS1=1;                //seleccionar input 1 a escanejar 

     AD1PCFGL=0xFFFF; 

     AD1PCFGLbits.PCFG1=0;              //habilitar pin RA1 (AN2 placa EasyLab) 

 

     IEC0bits.AD1IE=0;                  //deshabilitar temporalment interrupcions 

     IFS0bits.AD1IF=0;                   //esborrar flag interrupcio 

     IPC3bits.AD1IP=6;                  //prioritat alta 

 

} 

 

 

void Inicialitza_OC1 (void) { 

 

OC1CONbits.OCM=0b000;              //desactivar modul 

     OC1CONbits.OCTSEL=0;               //base de temps Timer2 

OC1CONbits.OCSIDL=0; 

     OC1R=0;                             //registre auxiliar cicle treball 

     OC1RS=DUTY_CICLE2;                 //cicle treball inicial 

     OC1CONbits.OCM=0b101;              //mode de treball 

     IPC0bits.OC1IP=1;                  //prioritat molt baixa 

IFS0bits.OC1IF=0;                   //esborrar flag interrupcio 

     IEC0bits.OC1IE=0;                  //deshabilitar interrupcions 

 

} 

 

 

void Inicialitza_QEI1 (void) { 

 

     POS1CNT=0;                          //reiniciem el comptador 

     MAX1CNT=0xFFFF;                    //definim el valor maxim del comptador 

 

     QEI1CONbits.QEIM=0b000;            //desactivar modul 

     QEI1CONbits.CNTERR=0;              //baixar possible flag d'error 

     QEI1CONbits.QEISIDL=0;             //continuar en idle mode 

     QEI1CONbits.SWPAB=0;               //no invertir fases 

     QEI1CONbits.PCDOUT=0; 

     //QEI1CONbits.TQGATE=0; 

     //QEI1CONbits.TQCKPS=0b00; 

     QEI1CONbits.POSRES=0; 

     QEI1CONbits.UPDN_SRC=0; 

 

     //DFLT1CONbits.IMV=0b00;           //configuracio del filtre digital 

     //DFLT1CONbits.CEID=1; 

     DFLT1CONbits.QEOUT=0; 

     //DFLT1CONbits.QECK=0b100;         //prescaler clock del filtre digital 

     QEI1CONbits.QEIM=0b111;            //mode x4 i reset a traves del MAX1CNT 

 

     IEC3bits.QEI1IE=0;                  //deshabilitar interrupcio del QEI1 

 

} 
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void Controlador (void) { 

 

     // eq.1 (calcul de l'estat actual ampliat de l'integrador): 

 

xik=0; 

     xik=xik_ant+x1_ant-rk_ant; 

 

// eq.2 (calcul de l'estat actual observat): 

 

     x2obs=Ad_bb*x2obs_ant+Ad_ba*x1_ant+Bd_b*uk_ant; 

     x2obs=x2obs+Kr*(x1-Ad_aa*x1_ant-Bd_a*uk_ant-Ad_ab*x2obs_ant); 

x2obs=(x2obs+x2obs_ant)/2; 

 

     // eq.3 (calcul de la senyal de control actual): 

 

     uk=0; 

     uk=Kd1*Nx1*rk+Kd2*Nx2*rk-Kd1*x1-Kd2*x2obs-Kdi*xik; 

 

     x1_ant=x1;                       //assignacio valors actuals a valors passats 

     x2obs_ant=x2obs; 

     uk_ant=uk; 

     xik_ant=xik; 

     rk_ant=rk; 

 

} 

 

 

void Conversio_fcem_rpm (void) { 

 

x1=0;                                        //resetejar variable 

     x1=0.23*valor_adc-171;                      //conversio ADC1BUF0 -> rpm 

 

     if (x1<15) {                                //saturacio inferior (15rpm) 

          x1=0; 

     } 

     else if (x1>185) {                          //saturacio superior (185rpm) 

          x1=185; 

     } 

 

} 

 

 

void Actualitzar_duty (void) { 

 

     uk_duty=0;                                      //resetejar variable 

uk_duty=4616.25*uk;                            //factor de conversio 

 

     if (uk_duty<0) {                                //saturacio inferior 

 

          uk_duty=0; 

          OC1RS=1; 

 

     } 

 

     else { 

 

          if (uk_duty>55390) {                       //saturacio superior 
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               uk_duty=55390; 

               OC1RS=(unsigned int)uk_duty; 

          } 

 

          else { 

               OC1RS=(unsigned int)uk_duty;         //actualitzar cicle treball 

          } 

     } 

} 

 

 

void Transmetre (char buffer_tx) { 

 

       while (U1STAbits.UTXBF); 

         U1TXREG=buffer_tx; 

         while (!U1STAbits.TRMT); 

 

} 

 

 

void Enviar_Bytes (char *v) { 

 

int m=0; 

     U1STAbits.UTXEN=1; 

     while (m<21) { 

Transmetre(v[m]); 

          m++; 

     } 

     U1STAbits.UTXEN=0; 

 

} 

 

 

void Carregar_trama (void) { 

 

     int j=0; 

     int x1_aux=0; 

     int x2_aux=0; 

     int uk_aux=0; 

     float uk_aux2=0; 

     int omega_aux=0; 

     unsigned int aux=0; 

 

 

for (j=0;j++;j=20) { 

          trama_envio[j]='0'; 

} 

 

 

     x1_aux=(int)x1; 

     x2obs=x2obs*100; 

     x2_aux=(int)x2obs; 

     uk_aux2=uk*10; 

     uk_aux=(int)uk_aux2; 

omega_aux=(int)omega; 

     aux=0; 
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     if (x2_aux>999){                                 //saturacio superior x2obs 

          x2_aux=999; 

     } 

 

     else if (x2_aux<0) {                             //saturacio inferior x2obs 

          x2_aux=0; 

     } 

 

     if (uk_aux>120){                                 //saturacio superior uk_aux 

uk_aux=120; 

     } 

 

     else if (uk_aux<0) {                             //saturacio inferior uk_aux 

uk_aux=0; 

     } 

 

     //x1_aux=140; 

     trama_envio[0]='S';                              //caracter inici trama 

     trama_envio[1]=(x1_aux/100)+0x30;               //valor de la x1 observada 

     aux=x1_aux%100; 

     trama_envio[2]=(aux/10)+0x30; 

     trama_envio[3]=(aux%10)+0x30; 

     trama_envio[4]=';'; 

     aux=0; 

 

     //x2_aux=125; 

     trama_envio[5]=(x2_aux/100)+0x30;               //valor de la x2 observada 

     aux=x2_aux%100; 

     trama_envio[6]=(aux/10)+0x30; 

     trama_envio[7]=(aux%10)+0x30; 

     trama_envio[8]=';'; 

     aux=0; 

 

     //uk_aux=85; 

     trama_envio[9]=(uk_aux/100)+0x30;              //valor de uk 

     aux=uk_aux%100; 

     trama_envio[10]=(aux/10)+0x30; 

     trama_envio[11]=(aux%10)+0x30; 

     trama_envio[12]=';'; 

     aux=0; 

 

     //omega_aux=132; 

     trama_envio[13]=(omega_aux/100)+0x30;          //valor de la omega (encoder) 

     aux=omega_aux%100; 

     trama_envio[14]=(aux/10)+0x30; 

     trama_envio[15]=(aux%10)+0x30; 

     trama_envio[16]=';'; 

     aux=0; 

 

     //rk=100; 

     trama_envio[17]=(rk/100)+0x30;                  //valor de referencia 

     aux=rk%100; 

     trama_envio[18]=(aux/10)+0x30; 

     trama_envio[19]=(aux%10)+0x30; 

     trama_envio[20]='F';                             //caracter final trama 

     aux=0; 
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     //trama_envio[21]=0x0D;                         //caracter final de linia 

     //trama_envio[22]=0x0A;                         //caracter retorno de carro 

 

} 

 

 

 

// -- DECLARACIO RUTINES ATENCIO INTERRUPCIO ---------------------------------- 

 

void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _T2Interrupt(void) 

{ 

     timer2_fi=1; 

     IFS0bits.T2IF=0; 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _T3Interrupt(void) 

{ 

     //LATBbits.LATB12=1;               //activar LED DIO5 

     AD1CON1bits.ADON=1;              //habilitar temporalment AD1 

     valor_adc=0;                      //resetejar variable acumulador ADC1 

     IFS0bits.T3IF=0;                  //reiniciar flag interrupcio 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _U1TXInterrupt(void) 

{ 

     IFS0bits.U1TXIF=0; 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _ADC1Interrupt (void) 

{ 

     valor_adc=valor_adc+ADC1BUF0;        //capturar 16 mostres 

 

     if (cont_adc<15) {                    //comptador del nombre de captures 

 

          cont_adc++;                       //incrementar comptador 

          adc_fi=0;                         //flag desactivat 

 

     } 

 

     else { 

 

          AD1CON1bits.ADON=0;              //deshabilitar temporalment ADC1 

          adc_fi=1;                         //activar flag fi de conversio 

          cont_adc=0;                       //reiniciar comptador 

 

     } 

 

     IFS0bits.AD1IF=0;                   //reiniciar flag interrupcio 

 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _U1RXInterrupt(void) 

{ 

     inici_rx=1; 

     IFS0bits.U1RXIF=0; 

} 
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ANNEX B – Codis Matlab 

 

B.1.  Codi_Modelat_v2.m 

 

% Codi Matlab per a modelar la planta i obtenir la funcio de transferencia 
% de 2on ordre, per poder fer posteriorment els calculs de la realimentacio 
% d'estats, el tracking i  l'observador. 

  
% La planta esta formada per:  
% Motor DC + Reductor 1:30 + Volant d'inercia + Placa de potencia 

  
% Versio 2 
% PFC-UPCVG 
% Data: Juny 2013 
% Autor: D.R.G. 

  
clear all; close all; clc; 

  

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
% Carregar vectors de dades obtinguts de l'assaig d'adquisició de dades: 
% Nota: les unitats de fita son graus. 

  
fita_adq1=[3;3;4;7;9;11;13;14;14;15;16;16;16;17;17;17;17;17;17;17]; 
fita_adq2=[3;3;6;8;11;12;13;14;15;15;16;16;16;16;17;17;17;17;17;17]; 
fita_adq3=[3;3;6;8;9;12;13;14;15;15;16;16;16;16;16;17;17;17;17;17]; 
fita_adq4=[3;3;4;8;9;11;13;14;15;15;15;16;16;16;17;17;17;17;17;17]; 
fita_adq5=[3;3;5;6;9;11;13;14;14;15;16;16;16;16;16;17;17;17;17;17]; 
fita_adq6=[3;3;4;6;9;11;12;14;14;15;16;16;16;16;16;17;17;17;17;17]; 
fita_adq7=[3;3;6;8;10;13;13;14;15;16;16;16;16;16;17;17;17;17;17;17]; 
fita_adq8=[3;3;6;8;10;12;13;14;15;16;16;16;16;16;16;17;17;17;17;17]; 
fita_adq9=[3;3;6;8;9;13;13;14;15;15;16;16;16;16;17;17;17;17;17;17]; 
fita_adq10=[3;3;5;6;9;11;13;14;15;15;15;16;16;16;17;17;17;17;17;17]; 

  
fita_adq_mitja=[0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0];  

  

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
% Fer la mitja aritmetica entre els 10 assatjos i guardar els resultats al 
% vector "fita_adq_mitja": 

  
for i=1:20 
    

fita_adq_mitja(i)=(fita_adq1(i)+fita_adq2(i)+fita_adq3(i)+fita_adq4(i)+fita_a

dq5(i)+fita_adq6(i)+fita_adq7(i)+fita_adq8(i)+fita_adq9(i)+fita_adq10(i))/10;     
end; 

  
i=0; 
mostra=(0:1:19);                            %vector de numero de mostres 

  
figure(1); 
plot(mostra,fita_adq_mitja,'bx','MarkerSize',10); 
title({'Assaig Resposta Transitoria a Entrada Esglaó';'Fita vs Nº mostra'}); 
xlabel('Nº de mostra'); 
ylabel('Fita (º)'); 
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grid on; 

  

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
% Acondicionament dels valors de fita, per poder carregar-los al System 
% Identification Tool (comanda "ident"). 

  
% Els pulsos de l'encoder s'han llegit amb una f=65Hz. 

  
Ts_adq=1/65; 
t_adq=(0:Ts_adq:Ts_adq*19);                         % unitats: segons 

  
% Omega = dfita / dt: 

  
omega_adq=(fita_adq_mitja/Ts_adq)/6;                % unitats: rev/min 

  
u_inicial=12*0.15;                                  % Volts 
u_final=12*0.90;                                    % Volts 
u_ajustada=u_final-u_inicial; 
u_adq=(u_ajustada*ones(1,20))'; 
u_adq(1,1)=0; 

  
ajust1=omega_adq(1); 
omega_ajustada=omega_adq-ajust1; 

  
figure(2); 
plot(t_adq,omega_ajustada,'rx','MarkerSize',12); 

  
hold on; 
plot(t_adq,omega_ajustada,'r'); 
stairs(t_adq,u_adq,'k'); 
hold off; 

  
title({'Assaig Resposta Transitoria a Entrada Esglaó';'Omega vs temps'}); 
xlabel('temps (s)'); 
ylabel('Omega (rev/min)'); 

  
%legend('Punts Omega Out','Corba Omega Out','Omega 

In','Location','SouthEast') 

  

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
% Obrir el System Identification Tool (comanda ident) i carregar els  
% vectors omega_ajustada i u_adq, per a obtenir la funció de transferencia 
% de segon ordre sense retras per a fer el modelat de la planta. 

  
% Valors obtinguts: 

  
K=17.0359; 
Tp1=0.055414; 
Tp2=0.009898; 

  
% Prototip de la funcio de transferencia: 
% G(s) = K/[(1+Tp1*s)*(1+Tp2*s)] 

  
a2=Tp1*Tp2; 
a1=Tp1+Tp2; 
a0=1; 
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num_c=K; 
den_c=[a2 a1 a0]; 

  
Gc=tf(num_c,den_c); 

  
[Ac,Bc,Cc,Dc]=tf2ss(num_c,den_c); 
sysc=ss(Ac,Bc,Cc,Dc); 
[y_sysc,t_sysc]=step(Gc,0.50); 

  

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
% Plotejar la velocitat angular respecte del temps: 
figure(3) 
plot(t_sysc,y_sysc,'k','LineWidth',1.7); 
title('Resposta Simulada Entrada Esglaó Unitari'); 
xlabel('temps (s)'); 
ylabel('Omega (rev/min)'); 
axis([0 0.5 0 20]); 
grid on; 

  

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
% Calcular els pols de la funcio de transferencia calculada: 
pols_c=eig(Ac); 
pol_rapid_c=min(pols_c);            % sigma 2 (pol rapid) 
pol_lent_c=max(pols_c);             % sigma 1 (pol lent) 
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B.2.  Codi_Control_Complet_v4.m 

 

% CODI MATLAB CONTROL COMPLET V4 
% PFC-UPC 
% DATA: Juliol 2013 
% AUTOR: D.R.G. 

  

  
clc; close all; clear all; 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Construir la funció de transferència a partir dels resultats obtinguts 
% amb el programa "Codi_Modelat_v2.m": 

  
num_c=17.0359; 
den_c=[0.55e-3 0.0653 1]; 
Gc=tf(num_c,den_c); 

  
[zeros,poles,gain]=tf2zpk(num_c,den_c); 

  
figure(1); 
pzmap(Gc); 
sgrid; 
title('Mapa de pols i zeros del Sistema Original sense realimentar') 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Llistat de paràmetres de la planta calculats a partir de dades del  
% fabricant (www.robot.electronics.co.uk) i a partir dels coeficients 
% del numerador i denominador obtinguts amb el "Codi_Modelat_v2.m": 

  
[Jeq_solve,La_solve] = solve('2.987e-7=Jeq*La','3.5304e-5=4.2e-

5*La+5.88*Jeq'); 

  
% Es comproven els resultats del solve, i els que son correctes es 
% tornen a escriure a continuacio: 

  
Ra=5.88;                % Ohms 
La=53.12e-3;            % Henris 
Ke=0.032;               % Vs/rad 
Kt=9.255e-3;            % Nm/rad 
Beq=42.002e-6;          % Nms/rad 
Jeq=5.6248e-6;          % kg*m^2 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Relació entre Variables i Variables d'Estat: 
% x1=omega 
% x2=ia(corrent d'armadura) 
% y=x1=omega 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Matrius de la representacio en Espai d'Estats, dimensio n=2: 

  
Ac=[-Beq/Jeq Kt/Jeq; -Ke/La -Ra/La]; 
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Bc=[0; 1/La]; 
Cc=[1 0]; 
Dc=0; 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Calcularels pols del sistema original continu per comprovar que  
% realment son els mateixos que els de la funcio de transferencia Gc: 

  
pols_Ac=eig(Ac); 
pol_Ac_rapid=min(pols_Ac); 
pol_Ac_lent=max(pols_Ac); 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Generar el sistema a partir de les matrius: 

  
sysc=ss(Ac,Bc,Cc,Dc); 
figure(2) 
step(sysc) 
title('Resposta temporal Entrada Esglaó del Sistema Original') 
xlabel('temps (s)') 
ylabel('Omega (rev/min)') 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Pols desitjats per al nou sistema realimentat: 

  
SP=2;                             % Sobrepic en tant per cent 
t_assent=0.2;                     % temps d'assentament en segons 
xi=eval(solve('SP=100*exp((-x*pi)/sqrt(1-x^2))')); 
wn=4.6/(xi*t_assent);                                  % segons Franklin 

  
pol_continu_1=-wn*xi+wn*sqrt(1-xi.^2)*1i; 
pol_continu_2=-wn*xi-wn*sqrt(1-xi.^2)*1i; 
pols_continus=[pol_continu_1 pol_continu_2];     % vector de pols desitjats 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Calcular periode de mostreig i pols desitjats en temps discret: 

  
N=12;                                       %nº de mostres per periode 
h=(2*pi)/(N*wn*sqrt(1-xi.^2)); 
Ts_teoric=h; 
Ts=0.011111;                                % T_pwm = 1/f_pwm = 1/90 

  
disp('El periode de mostreig màxim admissible calculat és:') 
disp(Ts_teoric) 

  
pd_d_1=exp(pol_continu_1*Ts); 
pd_d_2=exp(pol_continu_2*Ts); 
pd_d=[pd_d_1 pd_d_2];                       % Vector de pols desitjats 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Convertim el sistema original de Continu a Discret: 

  
sysd=c2d(sysc,Ts,'zoh');        % Utilitzem el retenidor d'ordre zero 
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Ad=sysd.A;                      % Descomposem el sysd en matrius 
Bd=sysd.B; 
Cd=sysd.C; 
Dd=0; 

  
figure(3) 
step(sysd) 
title('Resposta temporal Entrada Esglaó del Sistema Original Discretitzat') 
xlabel('temps (s)') 
ylabel('Omega (rev/min)') 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Mostrar el mapa dels pols i zeros desitjats per al sistema realimentat: 

  
figure(4); 
pzmap(sysd); 
zgrid; 
title('Mapa de pols i zeros del Sistema Realimentat') 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Construim les submatrius (partim les matrius del sistema discretitzat): 

  
Ad_aa=Ad(1,1); 
Ad_ab=Ad(1,2); 
Ad_ba=Ad(2,1); 
Ad_bb=Ad(2,2); 

  
Bd_a=Bd(1,1); 
Bd_b=Bd(2,1); 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Comprobar la controlabilitat del sistema discretitzat: 

  
Wc=ctrb(Ad,Bd); 
rang_Wc=rank(Wc); 
if rang_Wc==2 
    disp('El sistema discretitzat es totalment controlable.') 
end 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Construcció de les matrius ampliades: 

  
% IMPORTANT: el vector ampliat de variables d'estat és [x1 x2 xi]' 

  
Z=[0;0]; 
Ade=[Ad Z; -Cd 1]; 
Bde=[Bd; 0]; 
Cde=[Cd 0]; 
Dde=0; 

  
pols_Ade=eig(Ade); 
disp('Els pols del sistema discretitzat ampliat son:') 
disp(pols_Ade) 
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%------------------------------------------------------------------------- 
% Comprobar la controlabilitat del sistema disc. ampliat: 

  
Wce=ctrb(Ade,Bde); 
rang_Wce=rank(Wce); 
if rang_Wce==3 
    disp('El sistema discretitzat ampliat es totalment controlable.') 
end 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Calcular coeficients per a la realimentació d'estats: 

  
pd_e_c=(-100);              % pol desitjat continu ampliat (extended) 
pd_e_d=exp(pd_e_c*Ts);      % el convertim a Temps Discret 
pd_total=[pd_d pd_e_d];     % vector total de pols desitjats en temps disc. 

  
disp('Els pols desitjats en Temps Discret són:') 
disp(pd_total) 

  
Kde=acker(Ade,Bde,pd_total);    % utilitzem les matrius ampliades 

  
Kd=Kde(1:2);                    % subvector de coeficients per a x1 i x2 
Kdi=(-Kde(3));                  % coeficient per a la nova xi 

  
disp('Els coeficients Kd valen:') 
disp(Kd) 
disp('El coeficient Kdi val:') 
disp(Kdi) 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Calcular coeficients per a la realimentació d'estats del Simulink1.mdl: 
Kd_simulink1=acker(Ad,Bd,pd_d);              

  
disp('Els coeficients Kd_simulink1 valen:') 
disp(Kd_simulink1) 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Calcular matrius del Tracking: 

  
N=inv([Ad-eye(2) Bd; Cd 0])*[0;0;1]; 
Nx=[N(1,1); N(2,1)]; 
Nu=N(3,1);    

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Comprovació de la observabilitat del sistema discretitzat: 

  
Wo=obsv(Ad,Cd); 
rang_Wo=rank(Wo); 
if rang_Wo==2 
    disp('El sistema discretitzat es totalment observable.') 
end 
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%------------------------------------------------------------------------- 
% Calcular coeficients observador d'ordre complet (Simulink3.mdl): 

  
pols_obs=[0.6 0.6]; 
Kp=(acker(Ad',Cd',pols_obs))'; 

  
disp('Els coeficients "Kp" de l´observador d´ordre complet son:') 
disp(Kp) 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Calcular coeficients observador d'ordre reduit (Simulink4.mdl): 
pols_obs=0.1; 
Kr=(acker(Ad_bb',Ad_ab',pols_obs))'; 

  
disp('El coeficient "Kr" de l´observador d´ordre reduit val:') 
disp(Kr) 
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ANNEX C – Programació Interfície Gràfica 
 

En aquest annex es mostra en detall la programació en Labview 2012 de la interfície gràfica 

amb el nom de fitxer “InterficieFinalv2.VI” que s’ha creat per a facilitar el funcionament i la 

interacció amb la maqueta i les seves senyals. 

 

Fig C.1 Netejar els gràfics i arrancar l’aplicació 

 

Fig C.2 Obrir, configurar i netejar el port sèrie 
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Fig C.3 Resetejar variables 

 

 

 

Fig C.4 Lectura habilitada i algunes senyals deshabilitades 
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Fig C.5 Lectura habilitada i totes les senyals habilitades 

 

 

Fig C.6 Escriptura habilitada i enviament de caràcter 
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Fig C.7 Escriptura deshabilitada i tancar l’aplicació 
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ANNEX D – Dades tècniques placa EasyLab 
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ANNEX E – Adhesiu de la roda
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Adhesiu de la roda 
 

 

 

 

Fig E.1 Adhesiu de la roda 
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