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Annex A: Informació general 

1. Can Bus Ecu Simulator 

Per entendre tot el protocol de comunicació, així com el software de l’aplicació elaborada, 

cal entendre el funcionament de cada element que intervé en el procés d’intercanvi 

d’informació. En primer lloc, l’element essencial i imprescindible és el simulador “Can Bus 

ECU simulator”, capaç d’emular el comportament d’un vehicle. A continuació s’explicarà les 

característiques i el funcionament de la placa 

 

1.1. Característiques 

Primer de tot cal exposar l’aparença física del simulador per facilitar la comprensió del text i 

per poder veure la localització de cada component a la placa. 

 

Figura 1: CAN bus ECU Simulator 

El simulador segueix la norma de protocol d’enviament de missatges ISO 15765-2, al qual 
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també es cenyeixen els vehicles reals. D’aquesta manera s’assegura que si l’aplicació es 

compatible amb el simulador en aquest aspecte, també ho serà en la majoria de vehicles 

reals. 

Pel que fa a característiques tècniques, el microxip requereix una font d’alimentació amb un 

voltatge d’entre 2.7 V i 6V. Degut a que la placa no disposa de pont de díodes ni cap 

element similar, el transformador també s’ha d’encarregar de transformar a corrent continu 

(en el cas que provingui de corrent altern). Així doncs, sempre i quan la placa es vulgui 

connectar a un endoll estàndard de 220V/50Hz (com els dels habitatges) cal emprar un 

transformador que adeqüi la tensió a la placa per tal de que treballi en condicions òptimes.  

La placa disposa del regulador de tensió LM7805C. La funció d’aquest element és actuar 

com a font de tensió per a la placa de 5 V amb independència del voltatge d’entrada que 

s’apliqui. No obstant, aquest regulador de tensió té un rang de treball en el què el voltatge 

d’entrada provinent del transformador ha d’estar dins de l’ interval de 7,5 – 20V [1]. En 

conseqüència, el transformador a més de convertir a corrent continu ha d’adaptar el 

voltatge a un valor entre 7,5 i 20 V. Arbitràriament, en aquest projecte, s’ha treballat amb un 

voltatge d’entrada a la placa de 12 V. 

Una altra característica de la placa és la presència de dos LEDs, un verd i l’altre vermell. El 

primer és un LED test que serveix per comprovar fàcilment que el simulador està alimentat 

correctament i apunt per funcionar. D’altra banda, el vermell indica que el simulador està 

preparat per enviar els codis d’error que s’explicaran més endavant quan es sol·licitin les 

averies del vehicle.  

El simulador està format per un doble microinterruptor que li dóna versatilitat. El primer 

d’aquests permet establir la velocitat de transmissió d’informació entre dos valors 

preestablerts; 250 i 500 kbits/s. D’altra banda, el segon deixa escollir a l’usuari el format 

dels codis identificadors del simulador entre identificadors de 11 bits o de 29 bits. El 

significat d’aquests codis s’explicarà més endavant. 

Finalment, falta comentar la presència de PID’s variables (Parameter IDs), és a dir, dels 

potenciòmetres. La funció d’aquests és que es pugui regular manualment els valors de 

certs paràmetres del cotxe com són la velocitat o les revolucions per minut del motor. Així 

doncs, la informació transmesa pel simulador variarà en funció de l’angle en què es facin 

girar aquests components. 
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1.2. Funcionament 

1.2.1. Posada en funcionament 

La placa ha de seguir una seqüència d’accions particular a l’hora de posar-se en marxa per 

assegurar un correcte funcionament. La seqüència que indica un correcte funcionament del 

simulador és la següent: 

Primer cal alimentar la placa connectant la sortida del transformador a l’entrada 

d’alimentació de la placa. A l’alimentar la placa s’hauria d’il·luminar el LED verd, 

seguidament el vermell i llavors ambdós haurien d’apagar-se. Finalment, un cop els dos 

indicadors estan apagats, s’ha de pressionar el polsador anomenat DTC causant l’encesa 

del vermell. Al prémer el polsador el que es fa és activar la capacitat del simulador d’enviar 

els codis de les averies del vehicle. 

 

1.2.2. Modes de funcionament 

En el diagnòstic d’averies de vehicles només és interessant treballar en dos modes de 

funcionament diferents tot i que el simulador permet treballar en fins a 6 modes diferents. El 

mode en què la placa treballa ve determinat exteriorment per la informació que rep, en 

aquest cas informació provinent de ordinador.  

En el primer mode, anomenat mode 1, el xip respon a la senyal externa rebuda amb el 

valor del PID que s’hagi sol·licitat. En la següent taula es presenten els PIDs dels que 

disposa el simulador. 

 

PID Descripció Valor fix Valor variable 

03 Fuel system status 00  

05 Engine coolant temp.  -40 ... 215 

0C Engine RPM  0 ... 6000 

0D Vehicle speed sensor  0 ... 250 

10 Air flow rate of MAF 

sensor 

 0 ... 655.35 



Pág. 4  Memòria 

 

13 Location of O2 sensors Bank 1 sensor 1  

14 O2 volt  0 ... 1.275 V 

1C OBD Type EOBD  

1F ECUSim Version 1.xx  

Figura 2: Taula PID 

Com ja s’ha dit, el simulador té limitacions respecte a un vehicle real. En aquest mode 

només reprodueix una part dels PIDs existents en un vehicle real. Es veu en la taula com 

alguns d’aquests tenen un valor fix mentre que 5 d’ells tenen un valor que es pot regular 

mitjançant els potenciòmetres esmentats anteriorment. En l’apartat de descodificació de 

PIDs s’explicarà detalladament cada un dels paràmetres i el mètode d’obtenció del valor. 

Per altra banda, el simulador pot treballar en un segon mode anomenat mode 3. En aquest 

cas la placa dóna els codis d’error de les averies que té el vehicle. A l’igual que en l’altre 

mode, les limitacions del simulador fan que s’enviïn sempre uns certs codis d’error tot i que 

és interessant tenir en compte que un vehicle real pot enviar qualsevol de les desenes de 

codis d’error existents. Els codis d’error simulats i el seu significat es disposen a 

continuació. 

 

Codi d’error Significat 

P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit "A"  

P0200 Injector Circuit/Open 

P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected 

P0101 Mass or Volume Air Flow "A" Circuit 

Range/Performance 

U0100 Lost Communication With ECM/PCM 

B0200 ------------------------------------- 

C0300 Rear Speed Sensor Malfunction 

Figura 3: Codis d'error 
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Igual que en el mode 1, en la part de descodificació de codis d’error s’explicarà el protocol 

amb què s’envien els missatges i la forma en què s’han descodificat. Cal destacar que el 

codi “B0200” simulat no correspon a cap averia concreta, sinó que el seu significat canvia 

en funció del vehicle que s’estigui diagnosticant. Hi ha certs codis d’error que estan 

reservats als fabricants, i per tant són ells els que decideixen el significat d’aquest codi 

d’averia entre d’altres. 
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2. Sistema de diagnòstic d’averies 

2.1. OBD (On Board Diagnosis) 

Els cotxes moderns disposen del sistema OBD (On- Board diagnostic) mitjançant el qual es 

poden detectar amb facilitat les possibles averies del vehicle així com obtenir-ne tot tipus de 

dades. El nom prové del fet que les eines de diagnòstic (hardware i software) estan 

incorporades en el vehicle mateix (on-board) fent que es pugui monitoritzar pràcticament 

tots els components que poden ser causa d’averia. D’aquesta manera, el vehicle mateix és 

capaç de detectar les fonts d’averies i també de recollir dades d’aquest, de manera que 

sense la necessitat d’inspeccionar el vehicle a fons se’n pot extreure molta informació. 

Com és lògic, aquest sistema és extremadament útil per mecànics ja que mitjançant un 

programa adequat i amb els coneixements necessaris s’estalvien molt temps d’inspecció 

del vehicle. 

Els vehicles disposen d’aquest sistema al qual s’accedeix via CAN Bus seguint la 

normalització  ISO 15765. Tot i que es disposa de fins a 9 modes diferents, tal i com s’ha 

dit anteriorment, per al diagnòstic se n’usen principalment dos: el primer dels quals 

retorna dades del vehicle, com són les revolucions per minut del motor, temperatura 

d’aquest, velocitat... Per altra banda, el segon proporciona els codis d’averia detectats 

per les eines de diagnòstic instal·lades en el propi vehicle. 

A continuació s’explica el protocol de comunicació bus CAN que s’utilitza per tal de 

transmetre aquests missatges. 

 

2.2. Bus CAN 

2.2.1. Introducció al bus CAN 

Els vehicles estan formats per diferent sistemes electrònics anomenats ECUs (Electronic 

Control Unit). Aquests sistemes electrònics instal·lats tenen la capacitat de comunicar-se 

entre ells a fi d’intercanviar dades. Aquest intercanvi es pot produir gràcies a la presència 

del bus Can. El Controller Area Network (CAN) bus és  un protocol de comunicació molt 

usat en el món de l’enginyeria de l’automoció i desenvolupat a fi de simplificar i economitzar 

la comunicació entre diferents subsistemes mitjançant un bus comú.  
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Un cop introduït el bus CAN és interessant veure en què consisteix aquest protocol de 

comunicació. El bus està format per diversos elements o unitats que són alhora receptors i 

emissors, es a dir, poden llegir missatges del bus i poden escriure’n. Si dos o més elements 

pretenen escriure alhora al bus es resol el conflicte per un ordre de prioritats establert 

prèviament. En el cas de l’automoció, aquests elements són les ECUs que tenen la 

capacitat de diagnosticar, és a dir, de rebre i d’enviar informació a través del bus CAN. 

Alguns exemples de ECUs són l’airbag o el control d’estabilitat.  

La informació que circula per el bus CAN són paquets de bits amb una estructura concreta 

i, per tant, d’una longitud determinada que formen missatges. Aquests missatges no van 

direccionats a un element, sinó que s’envien al bus i mitjançant un identificador inclòs dins 

del missatge cada element reconeix si li cal llegir o no el missatge. 

El bus CAN pot treballar a vàries velocitats però per tal d’utilitzar-se com a eina de 

diagnòstic s’ha de treballar amb 250 kbit/s o 500 kbit/s. Cal recordar que, com s’ha explicat 

anteriorment, el simulador precisament disposa d’un microinterruptor que permet canviar la 

velocitat entre 250 i 500 kbit/s, les dues velocitats possibles. 

Tot el que s’explica en aquest apartat és independent de la part de bluetooth que s’ha 

implementat. El protocol referent a l’adaptador de bluetooth i les característiques d’aquest 

s’explicaran més endavant. 

2.2.2. Estructura dels missatges 

El protocol es basa en la transmissió d’informació amb cables mitjançant missatges amb la 

següent estructura: 

 

Identificador DLC D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Figura 4: Estructura d'un missatge 

Hi ha un aspecte variable en l’estructura de l’identificador. Es poden enviar missatges en 

forma de trama estàndard o estesa i la diferència recau en la llargada de l’identificador. En 

el cas de les trames estàndard, la llargada de l’identificador és de 11 bits mentre que en 

l’altre cas és de 29 bits.   
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Figura 5: Bytes Identificador 

L’identificador està format per 11 o 29 bits, depenent del tipus de trama del missatge. Els 

identificadors es representen normalment en hexadecimal per facilitar-ne l’escriptura ja que 

si s’haguessin d’escriure en binari quedaria un nombre molt llarg i complicat d’interpretar. A 

tall d’exemple, un identificador de 11 bits seria el 0x7E0, mentre que un de trama estesa 

seria 0x18DB33F1. Cal dir que tot i que els identificadors de trama estàndard estan formats 

per 11 bits, en realitat s’envien 29 bits igualment però els 18 de diferència són nuls, zeros 

que no aporten informació. Tot i que això sembli bastant irrellevant s’ha de tenir en compte 

a l’hora de programar l’aplicació per poder descodificar correctament els missatges. Aquest 

element del missatge permet identificar la ECU que ha transmès el missatge, és a dir, se’n 

pot obtenir la procedència d’aquest.  

La taula següent exposa el significat de cada identificador i és vàlida en qualsevol dels 

modes de diagnòstic en què es treballa. 

Per missatges amb trama estàndard: 
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Figura 6: Identificadors de missatges trama estàndard 

Per missatges amb trama estesa: 

 

Figura 7: Identificadors de missatges trama extensa 

Cal fer un petit incís en la  taula  de missatges amb trama estesa. Teòricament aquests són 

els identificadors per els quals es regeix el sistema de comunicació. No obstant, per motius 

desconeguts, el simulador utilitzat té uns altres identificadors per a les respostes de les 

ECUs amb trama estesa.  

 

Identificador  Significat  

0x 18DAF110 Identificador Can de la resposta provinent de la ECU #1 

0x 18DAF118 Identificador Can de la resposta provinent de la ECU #2 
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0x 18DAF128 Identificador Can de la resposta provinent de la ECU #2 

Figura 8: Identificadors de missatges trama extensa 

El fet de disposar només de tres ECUs fa que només s’hagin pogut deduir aquests tres 

identificadors mostrats a la taula. La resta d’identificadors romanen inalterats.  

Els vuit bytes (D0..D1) s’anomenen data bytes i porten el que és pròpiament la informació 

del missatge que s’està transmetent. Aquesta informació caldrà descodificar-la tal i com 

s’explica més endavant. En general el byte D0 indica el nombre de bytes de data que 

porten informació (contant-lo a ell). 

L’últim element que resta comentar és l’ anomenat DLC (Data length code), format per 4 

bits, que indica la llargada de la informació que conté el missatge. En el diagnòstic d’avaries 

es posa sempre un valor de 8 per indicar que el missatge està constituït per 8 bytes de 

informació. 

En general, l’escriptura hexadecimal és la més usada a l’hora de representar els missatges. 

Tot i que cada element (a excepció de l’identificador) és relativament senzill d’escriure en 

binari o decimal, a l’unir-los en resulta un missatge molt lent i carregós d’escriure de 

qualsevol altra manera que no sigui en hexadecimal. 

 

2.2.3. Tipus de marc dels missatges 

De l’estructura explicada en l’apartat anterior se’n pot deduir que no es possible enviar més 

de 7 bytes de dades en un sol missatge. En conseqüència, com que les ECUs a vegades 

necessiten poder-ne enviar més, cal que hi hagi un mètode que ho permet-hi. Per a fer-ho 

s’estableix en cada missatge el tipus de trama que és i caldrà descodificar els missatges en 

funció d’aquest factor. 

Marc únic (single frame): Aquest tipus és l’utilitzat quan es necessita enviar un màxim de 8 

bytes de dades, és a dir, quan la informació cap en un sol missatge.  

 

Identifier DLC D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Identificador 8 Number of data bytes Data 

Figura 9: Missatge únic 
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No hi ha un element del missatge concret que indiqui aquest tipus de marc. No obstant, 

com ja s’ha dit, el byte D0 indica el nombre de bytes del missatge que conten informació. 

Quan aquest valor és inferior a 8 s’està indicant que és un missatge de marc únic ja que 

tota la informació que un element vol transmetre al bus CAN ja està inclosa en aquest 

missatge. Tot i així, podria dir-se que si el primer valor en hexadecimal del byte D0 és un 

zero llavors el missatge es de marc únic (0x03, 0x05 ...) 

Cal denotar que, en els missatges de marc únic, el fet de que el primer byte de dades 

contingui aquesta informació implica que el missatge només porta 7 bytes de informació 

pròpiament dita. 

 

Figura 10: Missatge únic 

 

Quan es requereix més d’un missatge per poder enviar tota la informació el diagrama de 

transmissió de missatges és el següent: 
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Figura 11: Missatges consecutius 

En primer lloc s’envia el missatge de sol·licitud d’algun aspecte del vehicle. Llavors la ECU 

encarregada de contestar el missatge en qüestió respon amb un missatge amb marc 

primer. L’equip extern ha de ser capaç de descodificar aquest missatge i enviar-ne un de 

control per verificar que el primer missatge de la sèrie que el segueixen ha estat rebut i 

descodificat correctament. D’aquesta manera la ECU té confirmació de que el primer 

missatge s’ha rebut correctament i procedeix a enviar la resta dels missatges de marc 

consecutiu. Cal dir que, excepte en algun cas concret, el missatge de control només s’envia 

al rebre el primer missatge (primer marc), llavors entre missatges de marc consecutiu no 

s’ha d’enviar. 

Primer marc (first frame): És el primer d’una sèrie de missatges que un mateix subsistema 

pretén enviar, en aquest cas una mateixa ECU. La característica distintiva d’aquest tipus de 
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missatge que permet distingir-los de la resta és la presència d’un 1 com a primer valor 

hexadecimal del byte D0.  

 

Identifier DLC D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Identificador 8 0001 YYYY ZZZZZZZZ Data 

Figura 12:  Missatge primer 

Per tant, el valor de D0 serà tal com 0x10 o 0x15. Llavors, el segon valor hexadecimal 

d’aquest byte juntament amb el byte D1 formen el nombre que indica la quantitat de bytes 

que porten informació (valor 0xYYYYZZZZZZZZ). En aquest cas el byte D0 també ha de 

comptar-se com a byte que porta informació. La resta de data bytes, l’identificador i el DLC 

continuen tenint el mateix significat que en els altres missatges. La resta de bytes de dades 

que falten per completar tota la informació que es vol enviar vindrà en els següents 

missatges que la ECU enviarà posteriorment. No obstant, tal i com s’ha dit abans, primer de 

tot l’equipament extern cal que enviï un missatge de control (flow control frame) per verificar 

la recepció del primer missatge. 

És important adonar-se que el fet de que el byte D1 porti informació sobre el nombre de 

bytes rellevants fa que la informació pròpiament dita que pot portar el missatge es redueix a 

6 bytes. Per últim recordar que el valor de l’identificador determina a quina ECU llegirà 

aquest missatge o si va dirigit a totes les ECUs.  

Marc de control (Flow control frame): 

El missatge de marc de control té l’estructura disposada a continuació. 

Identifier DLC D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Identificador 8 0x3 

(0011) 

0: Clear 

to send 

1: Wait 

Block 

Size 

Separation 

time 

Not used 

Figura 13: Missatge de control 

L’identificador d’aquest missatge ha de ser el de sol·licitud de la ECU que ha enviat 

prèviament el missatge de primer marc. Cal parar atenció a que aquest identificador no ha 

de ser per força el mateix identificador del missatge que s’ha enviat inicialment. És a dir, si 

s’envia un missatge a una ECU concreta i aquesta contesta un missatge de primer marc, 
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llavors els identificadors coincidiran perquè tant el primer missatge de sol·licitud 

d’informació com el de control van destinats a la mateixa ECU. No obstant, es pot donar el 

cas que el primer missatge enviat per l’equip extern anés dirigit a totes les ECUs. Llavors 

els identificadors no seran iguals ja que el primer missatge anava dirigit a totes les ECUs i 

el de control anirà dirigit solament a la ECU que hagi contestat amb un missatge de primera 

trama. 

Pel que fa al byte D0, la primera part d’aquest és el valor 3 en hexadecimal i el segon valor 

pot ser zero o 1 (0x0 o 0x1). En el primer cas l’equip extern està dient a la ECU que pot 

reprendre l’enviament de missatges amb marc consecutiu, mentre que en el segon cas 

s’està dient a la unitat que no enviï els missatges consecutius. 

El byte D1, Block Size, conté el màxim nombre de missatges consecutius que l’equip extern 

permet a la ECU enviar sense que calgui enviar un altre missatge de control. D’aquesta 

manera s’envien “blocs” de missatges del tamany que especifica aquest byte i d’aquí es 

d’on prové el nom de “Block Size”. Un valor de zero indica que la ECU no ha d’esperar cap 

més missatge de control sinó que pot enviar tots els missatges consecutius seguits. 

Finalment, el block D2 ,Separation time, indica el temps que cal que la ECU esperi entre 

l’enviament de dos missatges consecutius. El temps màxim d’espera permès són 100 ms. 

Com il·lustra la figura la resta de bytes de dades no aporten cap informació. 

Un cop l’equip extern ha enviat el missatge de control la ECU procedeix a enviar els 

missatges consecutius. 

Missatges amb marc consecutiu: Aquest tipus de missatge es caracteritzen per tenir el 

valor 0x2 com a primera part del byte D0 tal i com mostra la figura següent. 

 

Identifier DLC D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Identificador 8 0x2 

(0010) 

Number of 

consecutive frame 

Data 

Figura 14: Missatges amb marc consecutiu 

L’identificador serà el de resposta de la ECU en qüestió. El byte D0, tal com s’ha explicat, 

serà tal com 0x21, 0x22... Sempre tindrà com a primer valor un 2 (hexadecimal) mentre que 

el segon serà el número de missatge consecutiu. 

Es pot apreciar clarament una característica d’aquest tipus de missatge: els missatges de 
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marc consecutiu poden arribar a portar fins a 7 bytes d’informació, un més que els 

missatges de primera trama (el primer missatge de la successió de missatges que ha 

enviat la ECU). Això és degut a que el valor de número de bytes que porten informació ja 

ha estat inclòs en el missatge de primera trama en el byte D1 i per tant no cal tornar-lo a 

incloure en aquest. 

La ECU seguirà enviant missatges consecutius fins que s’hagi enviat el número de bytes de 

dades que figurava al byte D0 del primer missatge. Cal emmagatzemar tots els bytes 

rebuts i descodificar-los per tal d’obtenir la informació completa i no solsament fragments 

d’aquesta. 
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3. Enviament i descodificació de missatges 

Tal com s’ha explicat en l’apartat anterior, tot i que els bytes d’identificació també aporten 

contingut, la informació dels missatges ve codificada en els bytes de dades (data bytes). 

Per tal de que el simulador enviï missatges amb informació cal haver-li enviat prèviament 

un missatge amb l’estructura i el contingut adequat. Llavors, en funció del què s’hagi 

demanat cal descodificar el missatge d’una forma o d’una altra. Per aquest motiu 

s’explicarà separadament el protocol d’adquisició de dades del simulador per els dos 

modes diferents de treball. No es pot perdre de vista que tot el que s’ha explicat fins al 

moment és independent del mètode de comunicació entre el bus CAN i l’ordinador 

(bluetooth). Tot el que s’ha mencionat és referent a la transmissió de missatges del 

simulador cap a l’exterior mitjançant un bus CAN. La part explícita de l’adaptador bluetooth i 

el protocol relacionat amb aquest s’explicarà més endavant. 

3.1. Mode 1: PID 

El primer mode de funcionament és el mode en què es transmeten missatges referents a 

PIDs (Parameter IDs). Aquests paràmetres són dades del vehicle tals com la velocitat o les 

revolucions per minut del motor i, en el cas del simulador, es poden regular mitjançant els 

potenciòmetres incorporats a la placa. 

 Per tal de poder obtenir els valors desitjats del simulador (o de qualsevol vehicle) primer de 

tot cal enviar un missatge mitjançant un equip extern, com un ordinador, en què s’indiqui 

quin paràmetre es vol conèixer. Depenent del paràmetre que es demani es destinarà el 

missatge a una o altra ECU. Mitjançant les eines de diagnòstic del propi vehicle es capta el 

valor que es vol conèixer i la ECU en qüestió és l’encarregada d’emetre-la al bus CAN. Tot 

seguit s’exposa l’estructura dels missatges que cal enviar al simulador i els que es rebran 

com a resposta. 

3.1.1. Petició de PID 

Per tal de conèixer el valor d’algun PID del simulador cal enviar prèviament una petició de 

PID. El missatge de petició té una l’estructura que es presenta a continuació. 
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Iden DLC D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Codi 

identificador 

8 Número de 

bytes 

Mode  

 

Codi 

PID 

No usat 

Figura 15: Missatge de petició de PID 

A l’hora de sol·licitar un PID cal especificar ECU es vol que respongui. No obstant, per 

limitacions tècniques del simulador això no és possible i per tant s’hi posarà l’identificador 

general. Aquest identificador general s’usa per enviar un missatge des d’un equip extern a 

totes les ECUs i és el 0x7DF  (veure taula). El primer data byte (D0) , tal i com s’ha explicat 

anteriorment, es refereix a el número de bytes de data que conté el missatge. 

Seguidament, el byte D0 és el número de bytes de data que porten informació rellevant, ell 

no inclòs. És a dir, quan es sol·licita el valor d’algun PID el byte D0 serà sempre 2. 

El byte D1 és el mode en què es vol treballar expressat en nombre hexadecimal. Aquests 

són tots els modes en els què teòricament es podria treballar: 

 

Mode 

(hex) 
Description 

0x01 Show current data 

0x02 Show freeze frame data 

0x03 Show stored Diagnostic Trouble Codes 

0x04 Clear Diagnostic Trouble Codes and stored values 

0x05 Test results, oxygen sensor monitoring (non CAN only) 

0x06 Test results, other component/system monitoring (Test results, oxygen sensor 
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monitoring for CAN only) 

0x07 
Show pending Diagnostic Trouble Codes (detected during current or last driving 

cycle) 

0x08 Control operation of on-board component/system 

0x09 Request vehicle information 

0x0A Permanent Diagnostic Trouble Codes (DTCs) (Cleared DTCs) 

Figura 16:  Modes de petició de PID 

Tal i com s’ha dit anteriorment, per al diagnòstic de vehicles mitjançant el simulador 

solament es treballa amb el mode 1 i el mode 3. En aquest cas, com que s’estan sol·licitant 

els PIDs, que és el mode 1 ja que són les dades a temps real, simplement cal posar el 

número 1 en hexadecimal; 0x01. 

Finalment, l’últim byte restant especifica quin PID s’està sol·licitant. Els PIDs existents al 

simulador són els exposats a la Taula i per sol·licitar el PID desitjat cal posar el nombre de 

PID en hexadecimal. 

Per il·lustrat tot el que s’ha explicat, aquí segueix un exemple de missatge que sol·licita el 

valor del PID 5 (Engine coolant temperature). 

 

0x7DF 0x8 0x02 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 

Figura 17: exemple de missatge 

Per sol·licitar qualsevol altre PID simplement cal canviar el byte D2 per el codi del PID que 

es desitgi, la resta de bytes del missatge són iguals. L’únic inconvenient és la impossibilitat 

de sol·licitar més d’un PID amb un sol missatge. 

3.1.2. Resposta de les ECU 

A l’enviar un missatge de petició d’algun PID el simulador o vehicle retorna un missatge 
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amb el valor del PID sol·licitat. Cal recordar que tots els missatges han de complir els 

estàndard que s’han mencionat anteriorment i, per tant, el missatge retornat no pot ser un 

byte amb el valor del PID. Així doncs, l’estructura és la següent: 

 

 

Iden DLC D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

 

Codi 

identificador 

 

8 

 

Número de 

bytes 

0x40 

+ 

Mode (0x01) 

 

Codi 

PID 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

No 

usat 

Figura 18: Resposta de les ECUs 

En primer lloc, el codi identificador és el de la ECU que respon a la sol·licitud enviada 

anteriorment. Cal recordar que el codi serà el de resposta de la ECU en qüestió, mentre 

que la llargada d’aquest (trama estàndard o estesa) serà igual al de la sol·licitud.  

Els tres bytes següents tenen el mateix significat que en el cas de la sol·licitud de PID amb 

la diferència que s’ha sumat el nombre 0x40 al segon byte. 

Finalment, els següents quatre bytes del missatge (D3 – D6) són els que proporcionen la 

informació sobre el valor del PID desitjat.  

Com es pot veure, els missatges de resposta de PID no sobrepassen el límit de nombre de 

bytes d’informació en un missatge, és a dir, cada ECU pot enviar a informació sobre el PID 

sol·licitat en un sol missatge. Això fa que no es requereixin missatges de control ni trames 

consecutives. 

3.1.3. Descodificació dels PIDs 

Ara solament falta obtenir el valor del PID a partir d’aquests 4 bytes però el procés de 

descodificació no és únic, sinó que depèn del paràmetre que s’estigui tractant. A 

continuació apareixen les característiques dels PIDs que el simulador és capaç de 

representar. 

 

PID Description Min Value Max Value Units Formula 
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03 Fuel system 

status 

   Encoded* 

05 Engine coolant 

temperature 

- 40 215 ºC A - 40 

0C Engine RPM 0 16,383.75 rpm ((A*256)+B)/4 

0D Vehicle speed 

sensor 

0 255 km/h A 

10 Air flow rate of 

MAF sensor 

0 655.35 g/s ((A*256)+B) / 100 

13 Location of O2 

sensors 

   Encoded* 

14 O2 volt 0 1.275 V A / 200 

1C OBD Type    Encoded* 

1F Number of times 

something has 

been requested 

   -- 

Figura 19: descodificació dels PIDs 

Tal i com es pot veure a la taula hi ha certs PIDs dels que no es pot extreure directament la 

dada dels bytes mitjançant una fórmula. Per aquest motiu cal explicar com descodificar-los. 

El primer PID, anomenat 03, retorna dos bytes de dades A i B. Cada un d’aquests fa 

referència a un sistema de carburant diferent però ambdós es regeixen per la següent 

taula: 

 

Value 

(A o B)  
Description 

0x01 Open loop due to insufficient engine temperature 
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0x02 Closed loop, using oxygen sensor feedback to determine fuel mix 

0x04 Open loop due to engine load OR fuel cut due to deceleration 

0x08 Open loop due to system failure 

0x10 
Closed loop, using at least one oxygen sensor but there is a fault in the 

feedback system 

Figura 20: PID 0x3 

Tanmateix, el simulador té un valor fix assignat nul. Per tant, tot i que caldria programar 

com si fos capaç de donar qualsevol dels valors de la taula, s’ha de tenir en ment que 

sempre dóna un valor de zero. 

El següent PID que requereix explicació és el 13, que informa sobre la posició dels sensors 

d’oxigen. Aquest valor, també per motius de limitacions del simulador, dóna sempre valor 

nul que significa que el sensor 1 està col·locat en el Bank 1. Els 4 primers bits del valor de 

A indiquen el bank mentre que els quatre següents indiquen el número de sensor. 

El PID 1C indica quin dels estàndards OBD compleix la ECU que ha respost el missatge. 

Depenent del fabricant i també de la zona geogràfica d’on provingui el vehicle s’han 

dissenyat les ECU per complir un estàndard OBD diferent. En aquest cas la resposta del 

simulador també es un valor fix, 0x06, que correspon a EOBD que és l’estàndard OBD 

d’Europa.  

L’últim PID 1F actua com un comptador retornant el nombre de vegades que s’ha sol·licitat 

un valor del simulador des l’ultima reinicialització. Aquest valor figura en hexadecimal en el 

primer byte de dades anomenat byte A. 

Així doncs, després d’exposar com descodificar tots els PIDs que el simulador és capaç 

d’emular, es pot veure com només 5 dels valors resulten d’una fórmula i precisament 

aquests són els que es poden fer oscil·lar al rotar els potenciòmetres. Al girar-los el valor 

dels bytes A,B,C i D varien, causant que canviï el resultat de les fórmules i per tant el del 

valor del PID descodificat. 

Tenint en compte que un dels objectius proposats és realitzar una interfície gràfica on es 
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pugui veure com canvia el valor dels PIDs, es pot deduir que caldrà enviar sol·licituds de 

PID cada un cert instant de temps i descodificar cada missatge de resposta a mesura que 

es va rebent. D’aquesta manera es podrà anar veient com evoluciona el valor del PID al 

girar el potenciòmetre.  

3.2. Mode 3: DTC (Diagnostic Trouble Codes) 

Aquest mode té com a finalitat detectar i informar de les averies que té el vehicle. 

Anàlogament al mode 1, per tal de que l’equip extern pugui obtenir les DTCs del vehicle 

(codis d’error) cal primer haver enviat un missatge de sol·licitud.  

3.2.1. Petició de DTCs 

L’estructura del missatge de petició és molt semblant a la del mode 1 però no és idèntica. 

 

Iden DLC D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Codi 

identificador 

8 Número de 

bytes 

Mode  

 

No usat 

Figura 21: Missatge de petició de PID 

L’identificador, com sempre, indica de quina ECU s’estan sol·licitant els codis d’error. Si 

l’indicador és el genèric indica que s’estan sol·licitant els codis d’error de totes les ECUs. 

La principal diferència és que només hi ha un byte que porta informació ja que no cal un 

byte que especifiqui el tipus DTC que s’està demanant (en el cas de PIDs hi havia un byte 

que especificava el PID sol·licitat). Un exemple de sol·licitud de missatges d’averia a totes 

les ECUs seria el següent: 

 

0x7DF 0x8 0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 

Figura 22: exemple de missatge 

3.2.2. Resposta de les ECU 

En el cas de les DTCs i tal com es veurà a continuació, si les ECUs han d’enviar diversos 

codis d’error cal més d’un missatge per poder transmetre tota la informació. Això implica 
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que es requereixin, en alguns casos, els missatges consecutius (aspecte exposat a l’apartat 

5.2.3). 

 

 

Identifier DLC D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Identificador 8 Number of 

useful data 

bytes 

0x43 

(mode 3 + 

0x40) 

Number 

of DTCs 

MSB 

DTC 

LSB 

DTC 

X X X 

Figura 23: Resposta de les ECU 

Cada ECU pot respondre més d’un codi d’error (DTC), de fet en respondrà tants com en 

tingui. Cada codi d’error està codificat tal que el formen dos bytes (en l’exemple són els 

bytes D3 i D4), de manera que el missatge pot portar com a màxim 2 codis i el byte més 

significatiu (MSB) del tercer codi. D’això se’n pot deduir que els codis poden tenir els dos 

bytes fragmentats en dos missatges diferents, aspecte que cal tenir en compte a l’hora de 

descodificar-los. 

El missatge d’exemple de la figura representa una ECU que tan sols proveeix un codi 

d’error i, per tant, el byte D2 hauria de tenir per valor 1. Si aquest valor és més gran de 2 

implica l’enviament de missatges consecutius tal i com s’ha explicat a l’apartat 5.3.2. En els 

missatges consecutius no cal incloure el byte que indica el mode (D1) ni el número de 

DTCs (D2) perquè ja han estat inclosos en el primer missatge. En conseqüència, els 

missatges consecutius de DTC poden portar fins a 3 codis d’error i un byte d’un altre. 

Per tal d’entendre amb més facilitat el funcionament de la transmissió d’aquests missatge 

s’exposa a continuació un exemple. Aquest exemple ha estat elaborat mitjançant el 

simulador utilitzat en aquest projecte i, per tant, es poden veure totes les DTCs que aquest 

és capaç d’emular. 



Pág. 24  Memòria 

 

 

Figura 24: Exemple de protocol de comunicació 

 

3.2.3. Descodificació dels codis d’error 

Tal com s’ha explicat en l’apartat anterior, una ECU està formada per 2 bytes de dades 

anomenats byte més significatiu i byte menys significatiu (MSB i LSB). Per tal de 

descodificar correctament una DTC primer de tot cal interpretar els bytes per tal d’obtenir 

un codi d’error format per un caràcter seguit de 4 números (ex: P0100). Posteriorment s’ha 

de traduir aquest codi a una frase que sigui comprensible. 

 Aquesta és l’estructura de cada una de les DTCs: 

 

First Byte of DTC (MSB) Second byte of DTC (LSB) 

XX YY ZZZZ VVVV WWWW 

(XX) 

First digit 

(YY) 

Second 

digit 

Third Digit Fourth Digit Fifth digit 

Figura 25: DTC 



Disseny i implementació d’una eina de diagnosi OBD de vehicles utilitzant un conversor Can – Bluetooth Pàg. 25 

 

Com es pot veure en la figura X els dos bytes es poden separar en 5 dígits que formaran la 

DTC. 

Primer digit (XX): El primer digit indica la font de l’averia utilitzant la següent nomenclatura: 

 

Code (XX) Source of fault Nomenclature 

00 Powertrain P 

01 Chassis C 

10 Body B 

11 Network communications U 

Figura 26: Primer dígit de la DTC 

Segon digit (YY): A diferència de l’anterior, el segon digit només pot tenir dos valors, 0 o 1. 

Aquest paràmetre indica el tipus d’averia. 

 

Code (YY) Type of fault Nomenclature 

00 Generic fault 0 

01 Manufacturer specific fault 1 

Figura 27: Segon dígit de la DTC 

Tercer digit (ZZZZ): El tercer digit del codi d’error indica la funció específica avariada. 

 

Code (ZZZZ) Specific function Nomenclature 

0 Electronics 0 

1 & 2 Air & fuel control 1 or 2 

3 Ignition system 3 

4 Auxiliary emission control 4 
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5 Speed & idle control 5 

6 ECU, inputs, outputs 6 

7 Transmission 7 

Figura 28: Tercer dígit de la DTC 

Finalment, els dos dígits restants indiquen exactament l’averia detectada. El més útil i 

pràctic a l’hora de descodificar els codis d’error obtinguts és disposar d’una base de dades 

amb tots els codis d’error i el seu significat. D’aquesta manera, al tenir el codi format per un 

caràcter i 4 nombres, només cal buscar-ne el seu significat a la base de dades i llavors ja 

es disposa de l’averia concreta. 

Per tal d’exemplificar el mètode d’exemplificació exposat es presenta a continuació les 

descodificacions de les DTCs que el simulador és capaç d’emular. 

 

MSB LSB Code Meaning 

0x01 0x00 P0100 Mass or Volume Air 

Flow Circuit "A"  

0x02 0x00 P0200 Injector Circuit/Open 

0x03 0x00 P0300 Random/Multiple 

Cylinder Misfire 

Detected 

0xC1 0x00 U0100 Lost Communication 

With ECM/PCM 

0x82 0x00 B0200 ---------------- 

0x43 0x00 C0300 Rear Speed Sensor 

Malfunction 

0x01 0x01 P0101 Mass or Volume Air 

Flow "A" Circuit 

Range/Performance 

Figura 29: Descodificació DTC 
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Com ja s’ha explicat hi ha codis que no corresponen directament a una averia sinó que el 

fabricant ha d’especificar el seu significat. Com que aquests DTCs són donats per el 

simulador no se’n pot establir el significat. 
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4. Transmissió de bus Can a Bluetooth 

Tot el que s’ha explicat anteriorment és independent de que la transmissió de dades a 

l’equip extern sigui o no per bluetooth. Com ja s’ha dit al, l’aspecte cabdal d’aquest projecte 

és poder comunicar el simulador o vehicle amb un equip extern (ordinador) mitjançant 

bluetooth de manera que no es requereixi l’ús de cables que comuniquin físicament els dos 

elements. 

Per tal d’aconseguir-ho es vol fer ús d’un adaptador C2BT (Can to bluetooth). Aquest 

aparell permet l’ intercanvi d’informació entre l’ordinador i el simulador mitjançant la 

circulació de missatges via bluetooth. Aquests missatges poden ser de trama estàndard o 

estesa i, com a característica essencial, permet treballar en el mode de diagnòstic de 

vehicles. 

L’adaptador es pot connectar directament el bus Can com un element més que llegeix i 

transmet informació. Per tal de poder-lo usar cal primerament emparellar-lo amb l’equip 

extern. Es requereix un codi PIN a l’hora de connectar-los entre ells que per defecte és el 

0000. Un cop s’ha fet això l’adaptador ja està operatiu.  

En aquest projecte s’ha treballat amb un dispositiu USB de bluetooth que permet la 

comunicació d’un ordinador amb l’adaptador C2BT. Tot i que es recomana treballar amb 

aquest dispositiu, si es té un ordinador amb bluetooth se’n pot prescindir ja que l’aplicació 

està preparada per fer ús del sistema bluetooth del que es disposi sense cap inconvenient. 

4.1. Estructura i transmissió de missatges 

L’ús de l’adaptador C2BT implica un augment de la llargada dels missatges ja que el 

bluetooth afegeix una estructura de bytes addicionals als que ja hi havia. En altres paraules, 

augmenta l’extensió dels missatges. Cal veure, doncs, l’estructura dels missatges. 

1 byte 1 byte 4 byte 1 byte 8 byte 1 byte 

Start Configuration Identifier DLC Data Checksum 

Figura 30: Estructura d'un missatge 

Es pot veure com es manté l’estructura original del missatge (Identifier, DLC, Data) que 

resta inalterat mentre que s’afegeixen 3 bytes addicionals: el byte start, el byte Checksum i 

el de configuració. 
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Abans d’explicar cada un d’aquests bytes cal explicar un aspecte referent a l’adaptador 

C2BT. Aquest aparell està capacitat per introduir filtres i mascares, de replicar missatges 

(fer eco) i altres aspectes que no són rellevants per al diagnòstic de vehicles. Enviant 

missatges amb una estructura i unes dades concretes se’n poden canviar diversos 

aspectes. Al no ser característiques rellevants per el desenvolupament d’aquest projecte no 

s’hi farà referència per no allargar la memòria del projecte de manera improductiva.  

Byte d’inici (start): És el byte que indica l’inici del missatge i sempre té el mateix valor: 0x55. 

Checksum: Aquest byte serveix per poder verificar la integritat i correcció del missatge al 

rebre’l, és a dir, serveix per detectar errors en el missatge. El checksum és un valor que es 

calcula sumant el valor de tots els bytes del missatge (incloent el d’inici). Evidentment, com 

que només pot tenir una llargada de 1 byte s’agafa el byte menys significatiu del valor 

resultant de la suma explicada. 

Byte de configuració:  Està format per 8 bits cadascun dels quals té un significat que 

s’explica a continuació. 

 

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

CONFIG STD/EXT ECHO TRES SCFIG3 SCFIG2 SCFIG1 SCFIG0 

Figura 31: Byte de configuració 

Config (Configuration) Aquest bit indica si el missatge porta informació d’algun paràmetre 

de configuració de l’adaptador (valor 1) o si conté dades en format bus CAN (valor 0). Com 

es veurà més endavant els missatges de configuració tenen una estructura diferent i no 

tenen el missatge de bus CAN inclòs. Es prescindirà de l’ús dels missatges de configuració 

ja que no són necessaris per el projecte tot i que s’exposarà l’estructura d’algun d’aquests. 

STD/EXT (Standard/Extended): Aquest bit indica si el missatge bus CAN que s’està enviant 

és de trama estàndard o estesa (recordem que la diferència recau en la llargada de 

l’identificador). Un valor de 0 indica trama estàndard mentre que un valor de 1 indica trama 

estesa. 

ECHO: L’activació d’aquest bit fa que es reenviï un missatge al ser rebut per l’adaptador. 

Això permet verificar que l’adaptador ha rebut el missatge correctament. No obstant, 

aquesta prestació no s’utilitza normalment en el diagnòstic de vehicles al no ser 

especialment útil i per tant no s’hi farà èmfasi. 

TRES (Timestamp – Timer Reset): A l’activar aquest bit s’està dient a l’adaptador que es 
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vol fer un reset al temporitzador intern de l’aparell. Similarment al bit de ECHO, aquest 

tampoc té rellevància en els aspectes tractats. 

SCFIG (Set configuration): Els valors permesos que aquests 4 bits poden prendre són els 

següents: 

 

0001 = Baud rate setting 

0010 = Filter / Mask setting 

0011 = Set timestamp 

0100 = Set timestamp off 

 

0101 = Set bluetooth Pin code 

0110 = Set data transmission in binary 

format 

0111 = Set data transmission in ASCII 

format 

  

En aquest projecte i en general per al diagnòstic de vehicles aquestes prestacions tampoc 

són importants. En general, com que per a l’objectiu de diagnosticar no calen la majoria de 

les prestacions, normalment s’enviaran els missatges sent el byte de configuració zero ja 

que no interessa establir cap configuració concreta. Tot i així el bit que sempre cal tenir en 

compte és el que indica si el missatge que s’està enviant té trama estàndard o estesa.  

I aquí conclou aquest apartat de l’annex que serveix com a introducció a la temàtica del Bus 

Can i els protocols de comunicació, en què s’han intentat explicar tots els aspectes 

involucrats en la transmissió de dades a fi de que el lector pugui entendre tota la resta del 

projecte amb facilitat. 
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Annex B: Codis 

1. CanBluetooth 

En la funció CanBusOn en què s’estableix la connexió s’ha deixat com a comentari la 

connexió que es dóna en el cas que sigui per via bluetooth. 

 

import os 
import sys 
import socket 
import time 
from constants import * 
 
def checkRaise(programa, stat): 
    if (stat != canBluetoothOk): 
        raise Exception ('An Error ocurred when '+programa) 
         
def canBusOn(mac_address): 
    try:       
        gestor = socket.socket() 
        gestor.connect(('localhost', 8080)) 
#        gestor=socket.socket(socket.AF_BLUETOOTH, socket.SOCK_STREAM, 
socket.BTPROTO_RFCOMM) 
#        gestor.connect((mac_address, 1)) 
        gestor.setblocking(0) 
 
    except: 
        gestor=gestorError 
    return gestor 
 
def canBusOff(socket): 
    socket.close() 
 
class Missatge(object): 
 
    def __init__(self, dlc=0, m=[]): 
 
        self.dlc=dlc  # Data Length Code 
        self.m=[0x00]*dlc 
        i=0 
        while i<dlc and i<len(m): 
            self.m[i]=m[i] 
            i=i+1 
        self.state=0 
 
    def __getitem__(self,i): 



Pág. 32  Memòria 

 

        return self.m[i] 
 
    def __setitem__(self,i,valor): 
        self.m[i]=valor 
 
    def __repr__(self): 
        """ 
        >>> b= Missatge(8,[0x00,0x10,0x06,0x09,0,0,0,0]) 
        >>> print b 
        DLC: 8, Data: 0x0 0x10 0x06 0x09 0x0 0x0 0x0 0x0   
        """ 
        r='DLC: %1d, Data: ' % self.dlc 
        for dByte in self.m: 
            r+= hex(dByte)+' ' 
        return r 
 
    def _write(self, data_byte,socket): 
        try: 
            socket.send(bytes([data_byte])) 
        except: 
            self.stat=canBluetoothError 
         
    def canWrite(self, socket, iden): 
        """escriptura missatge can a canbus""" 
        self.stat=canBluetoothOk 
        config=0x00 
        checksum = 0x55+config 
        self._write(0x55,socket)    #start 
        self._write(config,socket)  #config 
        byte = iden>>24             #MSB iden 
        checksum = checksum + byte 
        self._write(byte,socket) 
        byte = iden>>16 & 0xFF      # iden 
        checksum = checksum + byte 
        self._write(byte,socket) 
        byte = iden>>8 & 0xFF       # iden 
        checksum = checksum + byte   
        self._write(byte,socket) 
        byte = iden & 0xFF          #LSB iden 
        checksum = checksum + byte 
        self._write(byte,socket) 
        byte = len(self.m) 
        checksum = checksum + byte 
        self._write(byte,socket) 
        for i in range(0,byte):     #Data bytes 
            checksum = checksum + self.m[i] 
            self._write(self.m[i],socket) 
        self._write(checksum & 0xFF,socket) 
        return self.stat 
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    def canRead(self,socket): 
 
        while True: 
            try: 
                rx2 = socket.recv(1) 
            except IOError: 
                return (canBluetoothNoMessage,0) 
             
            rx = int.from_bytes(rx2,'little') 
            if self.state == 0 and rx == 0xAA:      #start byte 
                self.state = 1 
                self.checksum = 0xAA 
            elif self.state==1:                     #Config byte 
                self.checksum = self.checksum + rx 
                self.state = 2                      #config arrived 
                self.bytesiden=0 
                self.iden = 0 
            elif self.state==2:     #Identifier 4 bytes 
                self.checksum = self.checksum + rx 
                self.iden = self.iden + rx*(256**(3-self.bytesiden)) 
                self.bytesiden  =  self.bytesiden  +  1 
                if self.bytesiden == 4: 
                    self.state = 3 
            elif self.state==3:         #number of databytes 
                self.dlc = rx 
                self.state = 4 
                self.m.clear() 
                self.bytesdata = 0 
                self.checksum = self.checksum + rx 
            elif self.state==4:             #data bytes 
                self.checksum = self.checksum + rx 
                self.m.append(rx) 
                self.bytesdata  =  self.bytesdata  +  1 
                if self.bytesdata == self.dlc: 
                    self.state = 5     
            elif self.state==5: 
                self.state = 0 
                if (self.checksum & 0xFF)==rx: 
                    return (canBluetoothOk,self.iden) 
                else: 
                    return (canBluetoothError,0) 
 
 
 
 

2. GestorCanBluetooth 

import CanBluetooth as canbt 
import socket 
from constants import* 
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def obraActivaCanalVirtual(mac_address): 
     
    mac_address="00:18:DA:02:58:AA" 
    gestor=canbt.canBusOn(mac_address) 
    if gestor==gestorError: 
        canbt.checkRaise('opening',gestor) 
    return gestor 
 
def tancaCanal(socket): 
    canbt.canBusOff(socket) 
 
def llegeix(socket): 
    missatge=canbt.Missatge() 
    stat, ident= missatge.canRead(socket) 
    if stat == canBluetoothError: 
        canbt.checkRaise('reading',stat) 
 
    return stat, ident, missatge 
 
def escriu(socket, ident, missatge): 
    stat=missatge.canWrite(socket, ident) 
    canbt.checkRaise('writing',stat) 
 
 

3. Iso15765_2 

import CanBluetooth 
import sys 
import time 
import gestorCanBluetooth 
 
class Iso15765_2(CanBluetooth.Missatge): 
    def __init__(self,  m=[]): 
        CanBluetooth.Missatge.__init__(self,8 , m) 
 
    def esMarcUnic(self): 
        return (self.m[0] >> 4)==0 
 
    def esMarcPrimer(self): 
        return (self.m[0] >> 4)==1 
 
    def esMarcConsecutiu(self): 
        return (self.m[0] >> 4)==2 
 
    def esMarcControlFlux(self): 
        return (self.m[0] >> 4)==3 
 
    def esClearToSend(self): 
        """A aplicar pel cas de missatge de control de flux""" 
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        return self.m[0]==0x30 
 
    def esWait(self): 
        """A aplicar pel cas de missatge de control de flux""" 
        return self.m[0]==0x31 
 
    def midaBlock(self): 
        return self.m[1] 
 
    def nBytes(self): 
        return self.m[0] & 0xF 
 
    def nBytesMultiMarc(self):   # (7..4095) 
        return ((self.m[0] & 0xF) << 8 ) + self.m[1] 
 
    def esPeticioDTC(self): 
        return self.m[0]==0x01 and self.m[1]==0x03 
 
    def esPeticioPIDSAE(self): 
        return self.m[0]==2 
 
    def esPeticioPIDesp(self): 
        return self.m[0]==3 and self.m[1]<=0x40 
 
    def esRespostaPID(self): 
        return self.m[0]>=3 and self.m[1]>0x40 
 
    def tempsSeparacio(self): 
        return self.m[2] 
 
    def nMarc(self): 
        return self.m[0] & 0xF 
 
    def PID(self): 
        return self.m[2] 
 
    def mode(self): 
        return self.m[1] 

4. DTC 

class DTC(object): 
    def __init__(self,m=[]): 
        #m=[code1,code2] 
        t=open('Base_dades.txt','r') 
        dic_P={} 
        dic_U={} 
        dic_C={} 
        dic_B={} 
        for line in t: 
            p=line.split('&&') 
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            if p[0][0]=='P': 
                dic_P[p[0]]=p[1][:-1] 
            elif p[0][0]=='U': 
                dic_U[p[0]]=p[1][:-1] 
            elif p[0][0]=='C': 
                dic_C[p[0]]=p[1][:-1] 
            elif p[0][0]=='B': 
                dic_B[p[0]]=p[1][:-1] 
        self.a,self.b,self.c,self.d = dic_P,dic_U,dic_C,dic_B 
        self.code1=m[0] 
        self.code2=m[1] 
 
    def __getitem__(self,i): 
        return self.m[i] 
 
    def __setitem__(self,i,valor): 
        self.m[i]=valor 
 
    def __repr__(self): 
        return hex(self.code1<<8+self.code2) 
         
    def llegir_DTC(self,DTC): 
        if DTC in self.a.keys(): 
            return(self.a[DTC]) 
        elif DTC in self.b.keys(): 
            return(self.b[DTC]) 
        elif DTC in self.c.keys(): 
            return(self.c[DTC]) 
        elif DTC in self.d.keys(): 
            return(self.d[DTC]) 
        else: 
            return('DTC code not found: '+DTC) 
         
    def decodeDTC(self): 
        DTC='' 
        if self.code1>>4==0: 
            DTC=DTC+'P0' 
        elif self.code1>>4==0xC: 
            DTC=DTC+'U0' 
        elif self.code1>>4==4: 
            DTC=DTC+'C0' 
        elif self.code1>>4==0x8: 
            DTC=DTC+'B0' 
             
        DTC=DTC+hex(self.code1&0xF)[2] 
        if len(hex(self.code2))==3: 
            DTC=DTC+'0'+hex(self.code2)[2] 
        elif len(hex(self.code2))==4: 
            DTC=DTC+hex(self.code2)[2]+hex(self.code2)[3] 
        return (self.llegir_DTC(DTC)) 
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class listDTC(object): 
    def __init__(self,m=[]): 
        self.m=m 
        self.decodedlist=[] 
         
     
    def decodelist(self): 
        i=0 
        while i<(len(self.m)-1): 
            dtc = (DTC([self.m[i],self.m[i+1]])) 
            a=dtc.decodeDTC() 
            self.decodedlist.append(a) 
            i=i+2 
        return self.decodedlist 
     
    def printdecodedlist(self): 
        for i in self.decodedlist: 
            print (i) 
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OBD 

Aquest és el codi de l’aplicació final elaborada amb el mètode multifils i adaptada per 

funcionar amb el simulador virtual.  

 

import sys 
import os 
from configparser import SafeConfigParser as sfc 
import iso15765_2 as iso 
import CanBluetooth as canlb 
import gestorCanBluetooth as gestcanlb 
import indicadors as ind 
import DTC 
import tkinter as tk 
from constants import* 
import ecu 
import threading 
from configparser import SafeConfigParser 
import time 
from threadloopstartstop import * 
 
def esValorOxygen(missatge): 
    return missatge[0]==3 and missatge[1]==0x41 and missatge[2]==0x14 
 
def esValorAirFlow(missatge): 
    return missatge[0]==4 and missatge[1]==0x41 and missatge[2]==0x10 
 
def esValorSpeed(missatge): 
    return missatge[0]==3 and missatge[1]==0x41 and missatge[2]==0x0D 
 
def esValorTemp(missatge): 
    return missatge[0]==3 and missatge[1]==0x41 and missatge[2]==0x05 
 
def esValorRPM(missatge): 
    return missatge[0]==4 and missatge[1]==0x41 and missatge[2]==0x0C 
 
class OBD: 
    def __init__(self): 
        self.idTots = 0x7DF 
        self.queueMessages=[] 
 
 
    def iniciaCANBUS(self): 
        mac_address="00:18:DA:02:58:AA" 
        self.gestor = gestcanlb.obraActivaCanalVirtual(mac_address) 
 
    def interrogaRPM(self): 
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        gestcanlb.escriu(self.gestor,  
                     self.idTots, 
                     iso.Iso15765_2([0x02,0x01,0x0C,0,0,0,0,0])) 
 
    def repRPM(self,missatge): 
 
        A=missatge[3] 
        B=missatge[4] 
        rpm=((A*256)+B)/4 
        return rpm 
     
    def interrogaTemp(self): 
 
        gestcanlb.escriu(self.gestor,  
                     self.idTots, 
                     iso.Iso15765_2([0x02,0x01,0x05,0,0,0,0,0])) 
 
    def repTemp(self,missatge): 
 
        A=missatge[3] 
        temp=A-40 
        return temp 
     
    def interrogaSpeed(self): 
        gestcanlb.escriu(self.gestor,  
                     self.idTots, 
                     iso.Iso15765_2([0x02,0x01,0x0D,0,0,0,0,0])) 
 
    def repSpeed(self,missatge): 
 
        A=missatge[3] 
        speed=A 
        return speed 
     
    def interrogaAirFlow(self): 
 
        gestcanlb.escriu(self.gestor,  
                     self.idTots, 
                     iso.Iso15765_2([0x02,0x01,0x10,0,0,0,0,0])) 
 
    def repAirFlow(self,missatge): 
 
        A=missatge[3] 
        B=missatge[3] 
        air=((A*256)+B)/100 
        return air 
 
    def interrogaOxygen(self): 
 
        gestcanlb.escriu(self.gestor,  
                     self.idTots, 
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                     iso.Iso15765_2([0x02,0x01,0x14,0,0,0,0,0])) 
 
    def repOxygen(self,missatge): 
 
        A=missatge[3] 
        B=missatge[4] 
        oxygen=A/200 
        return oxygen 
     
    def interrogaDTC(self): 
        gestcanlb.escriu(self.gestor,self.idTots,iso.Iso15765_2([0x01,0x03,0,0,0,0,0,0])) 
 
    def repMissatgeMultitrama(self): 
        stat=canBluetoothOk 
        llista=[] 
        while not stat==canBluetoothNoMessage: 
            time.sleep(0.1) 
            stat, ident, missatge =gestcanlb.llegeix(self.gestor) 
            if not stat==canBluetoothNoMessage: 
                self.missatgeMultitrama(missatge) 
        queue=DTC.listDTC(self.queueMessages) 
        queue.decodelist() 
        return queue 
             
        return self.queueMessages 
                 
    def missatgeMultitrama(self,missatge): 
        msg=iso.Iso15765_2(missatge.m) 
        if msg.esMarcUnic():   #SINGLE FRAME 
            numbytesDTC=msg.nBytes()-2   
            i=0 
            while i<(numbytesDTC): 
                self.queueMessages.append(msg.m[2+i]) 
                i=i+1 
                 
        elif msg.esMarcPrimer():                #FIRST FRAME 
            self.bytesleft=msg.nBytesMultiMarc()-2  
            i=4 
            while i<(8): 
                self.queueMessages.append(msg.m[i]) 
                i=i+1 
            self.bytesleft=self.bytesleft-4 
            self.sendFlowControlFrame(missatge.iden) 
                         
        elif msg.esMarcConsecutiu(): #CONSECUTIVE FRAME 
            i=1 
            while self.bytesleft>0 and i<8:      
                self.queueMessages.append(msg.m[i]) 
                i=i+1 
                self.bytesleft=self.bytesleft-1 
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        return self.queueMessages 
              
    def sendFlowControlFrame(self,ident): 
        ident=ecu.IdenResponseToRequest(ident) 
        gestcanlb.escriu(self.gestor,ident,iso.Iso15765_2([0x30,0,0,0,0,0,0,0])) 
 
    def interrogaPID(self): 
        self.interrogaRPM() 
        self.interrogaTemp() 
        self.interrogaSpeed() 
        self.interrogaAirFlow() 
        self.interrogaOxygen() 
 
class text(tk.Frame): 
    def __init__(self, *args, **kwargs): 
        tk.Frame.__init__(self, *args, **kwargs) 
         
    def set(self,text): 
        canvas = tk.Canvas(self, width=1000, height=500) 
        canvas.pack(side="top", fill="both", expand=True) 
        canvas_id = canvas.create_text(10, 10, anchor="nw") 
        canvas.itemconfig(canvas_id, text=text) 
 
class InterGrafica(): 
    def __init__(self,f): 
        self.arrel=tk.Tk() 
        self.initialize(f) 
        self.arrel.mainloop() 
         
    def initialize(self,f): 
        self.inivariables() 
        self.iniInterficie(f) 
        self.iniCAN() 
 
    def inivariables(self): 
        self.queue_rx=[] 
 
    def finish(self): 
        if not self.thread_rx.isstopped(): 
            self.thread_rx.stop() 
        if not self.thread_ry.isstopped(): 
            self.thread_ry.stop() 
        if not self.thread_rz.isstopped(): 
            self.thread_rz.stop() 
        self.thread_rx.shutdown() 
        self.thread_ry.shutdown() 
        self.thread_rz.shutdown() 
        gestcanlb.tancaCanal(self.f.gestor) 
        self.arrel.destroy() 
         
    def iniInterficie(self,f): 
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        stat=canBluetoothOk 
        self.f=f 
        self.arrel.title("OBD-RPM") 
        self.w = tk.Canvas(self.arrel, width=160, height=500, bg='black') 
        self.w.pack() 
        self.mt1=ind.IndicadorCircular(ind.p(self.w, 150,[0,170],[315,270], 
                                             ind.Titol('x 1000 rpm', 
                                                       color='white'), 
                                             'black','black'), 
                                       ind.Agulla(forma=[(0,0.02), 
                                                         (0.98,0.02),(1,0)], 
                                                  color='red'), 
                                       ind.EixAgulla(color='gray21'), 
                                       [ind.Banda([150,170],'red','red','b1',15)], 
                                       [ind.Tick('white', 10,15,0.1, 
                                                 'tickLlarg'), 
                                        ind.Tick('white',  5,8,0.1, 
                                                 'tickPetit')], 
                                       ind.EtiquetaVR(color='white', 
                                                      fnt=['Helvetica',8], 
                                                      escala=0.1) 
                                       ) 
        self.mt2=ind.IndicadorCircular(ind.p(self.w, 150,[-40,215],[315,270], 
                                             ind.Titol('ECT ºC', 
                                                       color='white'), 
                                             'black','black'), 
                                       ind.Agulla(forma=[(0,0.02), 
                                                         (0.98,0.02),(1,0)], 
                                                  color='red'), 
                                       ind.EixAgulla(color='gray21'), 
                                       [ind.Banda([200,215],'red','red','b1',15)], 
                                       [ind.Tick('white', 20,15,0.1, 
                                                 'tickLlarg'), 
                                        ind.Tick('white',  5,8,0.1, 
                                                 'tickPetit')], 
                                       ind.EtiquetaVR(color='white', 
                                                      fnt=['Helvetica',8]) 
                                       ) 
        self.mt3=ind.IndicadorCircular(ind.p(self.w, 150,[0,255],[315,270], 
                                             ind.Titol('Speed km/h', 
                                                       color='white'), 
                                             'black','black'), 
                                       ind.Agulla(forma=[(0,0.02), 
                                                         (0.98,0.02),(1,0)], 
                                                  color='red'), 
                                       ind.EixAgulla(color='gray21'), 
                                       [ind.Banda([200,255],'red','red','b1',15)], 
                                       [ind.Tick('white', 20,15,0.1, 
                                                 'tickLlarg'), 
                                        ind.Tick('white',  5,8,0.1, 
                                                 'tickPetit')], 
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                                       ind.EtiquetaVR(color='white', 
                                                      fnt=['Helvetica',8]) 
                                       ) 
        self.mt4=ind.IndicadorCircular(ind.p(self.w, 150,[0,660],[315,270], 
                                             ind.Titol('Air Flow Rate\n       g/s', 
                                                       color='white'), 
                                             'black','black'), 
                                       ind.Agulla(forma=[(0,0.02), 
                                                         (0.98,0.02),(1,0)], 
                                                  color='red'), 
                                       ind.EixAgulla(color='gray21'), 
                                       [ind.Banda([550,660],'red','red','b1',15)], 
                                       [ind.Tick('white', 50,15,0.1, 
                                                 'tickLlarg'), 
                                        ind.Tick('white',  25,8,0.1, 
                                                 'tickPetit')], 
                                       ind.EtiquetaVR(color='white', 
                                                      fnt=['Helvetica',8]) 
                                       ) 
        self.mt5=ind.IndicadorCircular(ind.p(self.w, 150,[0,15],[315,270], 
                                             ind.Titol('Oxygen Voltage\n        x10', 
                                                       color='white'), 
                                             'black','black'), 
                                       ind.Agulla(forma=[(0,0.02), 
                                                         (0.98,0.02),(1,0)], 
                                                  color='red'), 
                                       ind.EixAgulla(color='gray21'), 
                                       [ind.Banda([10,15],'red','red','b1',15)], 
                                       [ind.Tick('white', 2,15,0.1, 
                                                 'tickLlarg'), 
                                        ind.Tick('white',  1,8,0.1, 
                                                 'tickPetit')], 
                                       ind.EtiquetaVR(color='white', 
                                                      fnt=['Helvetica',8],escala=1) 
                                       ) 
         
        self.mt1.grid(row=0,column=0) 
        self.mt2.grid(row=0,column=1) 
        self.mt3.grid(row=1,column=0) 
        self.mt4.grid(row=1,column=1) 
        self.mt5.grid(row=1,column=2) 
        self.f.iniciaCANBUS() 
        time.sleep(5) 
        self.f.interrogaDTC() 
        llista=self.f.repMissatgeMultitrama() 
         
        l='' 
        a=0 
        while a<len(llista.decodedlist): 
            l=l+llista.decodedlist[a] 
            if a==len(llista.decodedlist)/2 or a==int(len(llista.decodedlist)/2): 
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                l=l+',\n' 
            elif a==len(llista.decodedlist)-1: 
                l=l+'.' 
            else: 
                l=l+', ' 
            a=a+1 
        txt=text(self.arrel) 
        txt.set(l) 
        txt.pack(side=tk.BOTTOM) 
        self.arrel.protocol("WM_DELETE_WINDOW",self.finish) 
     
    def iniCAN(self): 
 
        self.thread_rx = threadloopstartstop(0.050, False, self.f.interrogaPID)   #Timer PID 
        self.thread_ry = threadloopstartstop(0.001, False, self.queuemessages)   #queue PID 
        self.thread_rz = threadloopstartstop(0.050, False, self.actualitzaagulles)   #agulles 
        self.thread_rx.start() 
        self.thread_ry.start() 
        self.thread_rz.start()   
 
    def queuemessages(self): 
            missatge=canlb.Missatge() 
            stat, ident, missatge =gestcanlb.llegeix(self.f.gestor) 
            if stat!=canBluetoothOk: 
                pass 
            else: 
                self.queue_rx.insert(0,missatge.m) 
                 
    def actualitzaagulles(self): 
         
        peticions=['RPM','Temp','Air','Oxygen','Speed'] 
 
        llista=self.queue_rx 
 
        i=0 
        while i<len(llista) and peticions!=[]: 
 
            if ('RPM' in peticions) and esValorRPM(llista[i]): 
                rpm=self.f.repRPM(llista[i]) 
                self.mt1.fixa(rpm/100) 
                peticions.remove('RPM') 
            elif ('Temp' in peticions) and esValorTemp(llista[i]): 
                temp=self.f.repTemp(llista[i]) 
                self.mt2.fixa(temp) 
                peticions.remove('Temp') 
            elif ('Speed' in peticions) and esValorSpeed(llista[i]): 
                speed=self.f.repSpeed(llista[i]) 
                self.mt3.fixa(speed) 
                peticions.remove('Speed') 
            elif ('Air' in peticions) and esValorAirFlow(llista[i]): 
                air=self.f.repAirFlow(llista[i]) 
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                self.mt4.fixa(air) 
                peticions.remove('Air') 
            elif ('Oxygen' in peticions) and esValorOxygen(llista[i]): 
                oxygen=self.f.repOxygen(llista[i]) 
                oxygen=oxygen*10 
                self.mt5.fixa(oxygen) 
                peticions.remove('Oxygen') 
            i=i+1 
        self.queue_rx=[] 
 
class InterTerminal(): 
    def __init__(self,ask,npid): 
        self.ask=ask 
        self.npid=npid 
        self.stat=canBluetoothOk 
        self.runTerminal() 
         
    def runTerminal(self): 
        if self.ask=='dtc': 
            Obd=OBD() 
            Obd.iniciaCANBUS() 
            time.sleep(4) 
            Obd.interrogaDTC() 
            llista=Obd.repMissatgeMultitrama() 
            llista.printdecodedlist() 
                     
        elif self.ask=='pid': 
            Obd=OBD() 
            peticions=[] 
            Obd.iniciaCANBUS() 
            time.sleep(4) 
            if self.npid=='All': 
                time.sleep(3) 
                Obd.interrogaPID() 
                peticions.append('RPM') 
                peticions.append('Temp') 
                peticions.append('Air') 
                peticions.append('Oxygen') 
                peticions.append('Speed') 
            elif self.npid=='3': 
                Obd.interrogaRPM() 
                peticions.append('RPM') 
            elif self.npid=='5': 
                Obd.interrogaTemp() 
                peticions.append('Temp') 
            elif self.npid=='10': 
                Obd.interrogaAirFlow() 
                peticions.append('Air') 
            elif self.npid=='14': 
                Obd.interrogaOxygen() 
                peticions.append('Oxygen') 
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            elif self.npid=='D' or self.npid=='d': 
                Obd.interrogaSpeed() 
                peticions.append('Speed') 
 
            time.sleep(1) 
            
            while self.stat!=canBluetoothNoMessage and peticions!=[]: 
 
                stat, ident, missatge =gestcanlb.llegeix(Obd.gestor) 
                if self.stat==canBluetoothOk: 
                    if esValorRPM(missatge) and ('RPM' in peticions): 
                        rpm =Obd.repRPM(missatge) 
                        print ('PID 0x03: Engine RPM\n'+str(rpm)+' rpm') 
                        peticions.remove('RPM') 
                    elif esValorOxygen(missatge) and ('Oxygen' in peticions): 
                        oxygen =Obd.repOxygen(missatge) 
                        print ('PID 0x14: Oxygen sensor Voltage\n'+str(oxygen)+' Volts') 
                        peticions.remove('Oxygen') 
                    elif esValorAirFlow(missatge)and ('Air' in peticions): 
                        air =Obd.repAirFlow(missatge) 
                        print ('PID 0x10: Air flow Rate of MAF sensors\n'+str(air)+' g/s') 
                        peticions.remove('Air') 
                    elif esValorSpeed(missatge) and ('Speed' in peticions): 
                        speed=Obd.repSpeed(missatge) 
                        print ('PID 0x0D: Vehicle Speed sensor\n'+str(speed)+' km/h') 
                        peticions.remove('Speed') 
                    elif esValorTemp(missatge) and ('Temp' in peticions): 
                        temp=Obd.repTemp(missatge) 
                        print ('PID 0x05: Engine Coolant Temperature\n'+str(temp)+' ºC') 
                        peticions.remove('Temp') 
 
         
      
def run(ask,npid,interface): 
     
    if interface=='1': 
        InterGrafica(OBD()) 
 
    elif interface=='0': 
        InterTerminal(ask,npid) 
         
     
 
             
if __name__ == '__main__': 
 
     
    parser=sfc() 
    ini=parser.read('ConfigIni.ini') 
    d={} 
    l=parser.sections() 
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    for section in l: 
        lo=parser.options(section) 
        for option in lo: 
            d[option]=parser.get(section,option)    
     
 
 
    ####Dades per defecte si no es dona argument (fitxer ConfigIni.ini) 
    npid=d['npid'] 
    ask=d['ask'] 
    interface=d['interface'] 
     
    ####Dades que dones en largument executat per terminal 
    if len(sys.argv)>1:        
        ask=sys.argv[1] 
        npid=sys.argv[2] 
        interface=sys.argv[3] 
 
    if ask not in ['dtc','pid']: 
        raise Exception ('Invalid parameter ask. Posible values: "dtc","pid"') 
    if ask=='pid' and npid not in ['All',"3","5","10","14","d"]: 
        raise Exception ('Invalid parameter npid. Posible values: "All","3","5","10","14","d"') 
    if interface not in ['0','1']: 
        raise Exception ('Invalid parameter interface. Posible values: "0","1"') 
  
    run(ask,npid,interface)                 

 

5. OBD. Mètode After 

Per motius d’estalvi d’espai no és necessari posar tot el codi de l’aplicació elaborada amb el 

mètode after ja que la gran majoria del codi és el mateix. Així doncs es posen les dues 

funcions principals que, tal i com s’explica en la memòria, són la base del funcionament. 

 

    def preguntaresposta(self): 
        if not self.demanat: 
            self.interrogaRPM() 
            self.interrogaTemp() 
            self.interrogaSpeed() 
            self.interrogaAirFlow() 
            self.interrogaOxygen() 
            self.demanat=True 
        m=canlb.Missatge() 
        stat, ident, missatge =gestcanlb.llegeix(self.gestor) 
        rpm =self.repRPMs(missatge) 
        stat, ident, missatge =gestcanlb.llegeix(self.gestor) 
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        temp=self.repTemp(missatge) 
        stat, ident, missatge =gestcanlb.llegeix(self.gestor) 
        speed=self.repSpeed(missatge) 
        stat, ident, missatge =gestcanlb.llegeix(self.gestor) 
        air =self.repAirFlow(missatge) 
        stat, ident, missatge =gestcanlb.llegeix(self.gestor) 
        oxygen =self.repOxygen(missatge) 
        if rpm>=0 and temp>=0 and speed>=0 and air>=0 and oxygen >=0: 
            self.demanat=False 
        return rpm, temp,speed,air,oxygen 
 
 
    def actualitzaagulles(self): 
        rpm,temp,speed,air,oxygen=self.f.preguntaresposta() 
        if rpm>=0: 
            self.mt1.fixa(rpm/100) 
        if temp>=0: 
            self.mt2.fixa(temp-40) 
        if speed>=0: 
            self.mt3.fixa(speed) 
        if air>=0: 
            self.mt4.fixa(air) 
        if oxygen>=0: 
            self.mt5.fixa(oxygen) 
        self.idAlarma=self.arrel.after(100,  
                                       self.actualitzaagulles) 


