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Resum 
 

En aquest projecte es recull la feina realitzada, desenvolupant un sistema de telemetria basat 

en WiFi, dins de l’equip ETSEIB Motorsport durant la temporada 2013-2014, en el disseny del 

CAT 07e. L’estructura de la memòria, és la mateixa que s’ha seguit a la realitat a l’hora de 

dissenyar la centraleta electrònica. Es comença amb la cerca dels components, explicant les 

raons per les quals han estat triats aquests i no uns altres. Un cop definits, es passa al disseny 

de la placa electrònica, així com a fer una breu explicació de quines son les funcions que 

desenvolupa cada component dins del circuit. Seguidament es fa un detall dels passos seguits a 

l’hora de realitzar l’assemblatge dels components sobre la placa. I per acabar es mencionen les 

diferents funcionalitats que s’implementen en el software dels dispositius emprats al projecte: 

microcontrolador, mòdul WiFi i App per a dispositiu receptor (iPhone).  

Aquest projecte pretén ser d’utilitat per a futurs monoplaces i millorar el coneixement (“know 

how”) que l’equip té sobre l’estat de funcionament del vehicle.  



Telemetria basada en WiFi per a l’equip ETSEIB Motorsport Barcelona                                         2 

 

  



3                                    Telemetria basada en WiFi per a l’equip ETSEIB Motorsport Barcelona 

 
   

Sumari 

 

RESUM ................................................................................................................................ 1 

SUMARI ............................................................................................................................... 3 

Llistat de taules ............................................................................................................................. 5 

Llistat de figures ............................................................................................................................ 6 

1. GLOSSARI ........................................................................................................................ 9 

2. PREFACI ......................................................................................................................... 11 

2.1. Origen del projecte........................................................................................................... 11 

2.2. Motivació .......................................................................................................................... 11 

2.3. Requeriments previs ........................................................................................................ 12 

3. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................ 13 

3.1. Antecedents ..................................................................................................................... 13 

3.2. Objectius del projecte ...................................................................................................... 13 

3.3. Abast del projecte ............................................................................................................ 13 

4. HARDWARE ................................................................................................................... 15 

4.1 Regulador de tensió .......................................................................................................... 15 

4.2 CAN Bus ............................................................................................................................. 15 

4.2.1 Que és el CAN bus? .................................................................................................... 15 

4.2.2 Distribució CAN Bus del vehicle.................................................................................. 17 

4.2.3 CAN Transceiver ......................................................................................................... 18 

4.3 WiFly Module .................................................................................................................... 18 

4.3.1 Que és l’UART? ........................................................................................................... 18 

4.3.2 Que és la comunicació TCP? ....................................................................................... 19 

4.3.3 Mòdul WiFly ............................................................................................................... 19 

4.4 Microcontrolador .............................................................................................................. 21 

4.5 LEDs ................................................................................................................................... 21 

5. DISSENY ......................................................................................................................... 23 

5.1 Esquemàtics subsistemes .................................................................................................. 23 

5.1.1 Circuit regulador de tensió ......................................................................................... 23 

5.1.2 Microcontrolador ....................................................................................................... 25 

5.1.3 CAN Transceiver ......................................................................................................... 27 

5.1.4 Mòdul WiFly ............................................................................................................... 29 

5.2 Distribució sobre PCB ........................................................................................................ 30 

5.2.1 Circuit regulador de tensió ......................................................................................... 31 



Telemetria basada en WiFi per a l’equip ETSEIB Motorsport Barcelona                                         4 

 

5.2.2 Microcontrolador ....................................................................................................... 32 

5.2.3 CAN Transceiver ......................................................................................................... 33 

5.2.4 Mòdul WiFly ............................................................................................................... 33 

5.2.4 Layout final de la PCB ................................................................................................. 35 

6. CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE ........................................................................................... 37 

6.1 Circuit regulador de tensió ................................................................................................ 37 

6.2 Microcontrolador i CAN Transceiver ................................................................................. 38 

6.3 Mòdul WiFly ...................................................................................................................... 39 

7. SOFTWARE .................................................................................................................... 41 

7.1 Microcontrolador .............................................................................................................. 41 

7.1.1 Interfície de programació: MPLAB IDE ....................................................................... 41 

7.1.2 Implementació del software ...................................................................................... 43 

7.1.3 Esquema del software del microcontrolador ............................................................. 47 

7.2 Mòdul WiFly ...................................................................................................................... 48 

7.2.1 Interfície de programació: WiFly App (for iPhone) .................................................... 48 

7.2.2 Funcions a desenvolupar ............................................................................................ 49 

7.3 App Telemetria per a iPhone ............................................................................................ 51 

7.3.1 Interfície de programació: Xcode ............................................................................... 51 

7.3.2 Funcions a desenvolupar ............................................................................................ 53 

7.3.3 Esquema del software de funcionament ................................................................... 56 

7.3.4 Interfície gràfica de l’App ........................................................................................... 57 

7.4 Testeig i validació de la funcionalitat de la telemetria ...................................................... 60 

8. PRESSUPOST .................................................................................................................. 63 

8.1 Cost del Hardware ............................................................................................................. 63 

8.2 Cost del Software .............................................................................................................. 65 

8.3 Cost Equipament ............................................................................................................... 65 

8.4 Cost Mà d’obra .................................................................................................................. 66 

8.4 Cost total ........................................................................................................................... 66 

9. IMPACTE AMBIENTAL..................................................................................................... 67 

10. CONCLUSIONS .............................................................................................................. 69 

11. AGRAÏMENTS ............................................................................................................... 71 

12. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 73 

 

 
 



5                                    Telemetria basada en WiFi per a l’equip ETSEIB Motorsport Barcelona 

 
   

Llistat de taules 

Taula 4.1. Especificacions regulador de tensió ........................................................................... 15 

Taula 5.1. Selecció Condensadors Oscil·lador ............................................................................. 27 

Taula 7.1. Estructura missatge CAN ............................................................................................ 46 

Taula 7.2. Comandes configuració UART mòdul WiFly ............................................................... 49 

Taula 7.3. Comandes configuració AP mòdul WiFly .................................................................... 50 

Taula 8.1. Costos components electrònics .................................................................................. 64 

Taula 8.2. Costos producció PCB ................................................................................................. 64 

Taula 8.3. Costos llicències software .......................................................................................... 65 

Taula 8.4. Costos equipament ..................................................................................................... 66 

Taula 8.5. Costos de la mà d’obra ............................................................................................... 66 

Taula 8.6. Cost total projecte ...................................................................................................... 66 

 



Telemetria basada en WiFi per a l’equip ETSEIB Motorsport Barcelona                                         6 

 

Llistat de figures 

Figura 4.1. Regulador de tensió UA78M33CDCY......................................................................... 15 

Figura 4.2. Polsos digitals CAN bus .............................................................................................. 16 

Figura 4.3. Distribució xarxa CAN bus ......................................................................................... 16 

Figura 4.4. Distribució xarxa CAN CAT 07e .................................................................................. 17 

Figura 4.5. CAN Transceiver SN65HVD231 .................................................................................. 18 

Figura 4.6. Mòdul WiFi RN-131C ................................................................................................. 19 

Figura 4.7. Antena externa .......................................................................................................... 20 

Figura 4.8. Adaptador antena ..................................................................................................... 20 

Figura 4.9. Esquema funcionament Mòdul WiFly ....................................................................... 20 

Figura 4.10. Microcontrolador PIC18LF4580 .............................................................................. 21 

Figura 4.11. LED SMD-0805 ......................................................................................................... 22 

Figura 5.1. Circuit Regulador de Tensió 12  VDC a 3,3 VDC ........................................................ 23 

Figura 5.2. Evolució Resistència enfront Temperatura en una PTC ............................................ 23 

Figura 5.3. Funció Díode D1 ........................................................................................................ 24 

Figura 5.4. Diagrama funcional Díode + Varistor ........................................................................ 24 

Figura 5.5. Esquemàtic Microcontrolador ................................................................................... 25 

Figura 5.6. Circuit RESET .............................................................................................................. 25 

Figura 5.7. Circuit Oscil·lador ...................................................................................................... 26 

Figura 5.8. Selecció freqüència màxima Oscil·lador .................................................................... 26 

Figura 5.9. Esquemàtic CAN Transceiver ..................................................................................... 27 

Figura 5.10. Pendent senyal de sortida CAN Transceiver en funció de Rs .................................. 28 

Figura 5.11. Esquemàtic Mòdul WiFi .......................................................................................... 29 

Figura 5.12. Funció díode Zener .................................................................................................. 29 

Figura 5.13. Vista de Top del circuit regulador de tensió............................................................ 31 

Figura 5.14. Vista de Bottom del circuit regulador de tensió ..................................................... 31 

Figura 5.15. Vista de Top microcontrolador................................................................................ 32 

Figura 5.16. Vista de Bottom microcontrolador ......................................................................... 32 

Figura 5.17. Vista de Top del circuit de CAN Transceiver ............................................................ 33 

Figura 5.18. Vista de Bottom del circuit de CAN Transceiver ..................................................... 33 

Figura 5.19. Pad dimensions mòdul WiFi .................................................................................... 34 

Figura 5.20. Vista de Top del mòdul WiFi.................................................................................... 34 

Figura 5.21. Vista de Bottom del mòdul WiFi ............................................................................. 34 

Figura 5.22. Layout final PCB ....................................................................................................... 35 

file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508883
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508884
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508886
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508887
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508888
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508889
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508890
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508892
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508893
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508895
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508896
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508897
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508899
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508900
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508901
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508902
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508903
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508904
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508905
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508906
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508907
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508908
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508909
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508910
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508911
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508912
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508913
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508914
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508915


7                                    Telemetria basada en WiFi per a l’equip ETSEIB Motorsport Barcelona 

 
   

Figura 6.1. Muntatge circuit regulador de tensió ....................................................................... 37 

Figura 6.2. Comprovació alimentació 3,33 V PCB ....................................................................... 37 

Figura 6.3. Soldadura microcontrolador ..................................................................................... 38 

Figura 6.4. Muntatge circuits microcontrolador i CAN Transceiver ............................................ 38 

Figura 6.5. Comprovació ona quadrada microcontrolador ......................................................... 39 

Figura 6.6. Muntatge final PCB telemetria .................................................................................. 39 

Figura 6.7. Comprovació PCB telemetria .................................................................................... 40 

Figura 6.8. Connexió telemetria-dispositiu mòbil ....................................................................... 40 

Figura 7.1. Entorn de programació MPLAB IDE ........................................................................... 41 

Figura 7.2. Memòria utilitzada .................................................................................................... 42 

Figura 7.3. Eina per programar/depurar el microcontrolador .................................................... 42 

Figura 7.4. Resultat bit timing calculator .................................................................................... 44 

Figura 7.5. Esquema software microcontrolador........................................................................ 47 

Figura 7.6. Aplicació WiFly .......................................................................................................... 48 

Figura 7.7. Entorn programació WiFly ........................................................................................ 48 

Figura 7.8. Esquema arquitectura Model-View-Controller ......................................................... 51 

Figura 7.9. Entorn de desenvolupament Xcode .......................................................................... 52 

Figura 7.10. iOS Simulator ........................................................................................................... 53 

Figura 7.11. Direcció IP del host. ................................................................................................. 54 

Figura 7.12. Esquema funcionament App telemetria ................................................................. 56 

Figura 7.13. Pantalla verificació xarxa WiFi, App ........................................................................ 57 

Figura 7.14. TabBar View Controller  App ................................................................................... 58 

Figura 7.15. Vistes de les seccions App ....................................................................................... 59 

Figura 7.16. Proves en circuit ...................................................................................................... 60 

Figura 7.17. Vistes proves telemetria.......................................................................................... 61 

Figura 7.18. Alerta Failure ........................................................................................................... 61 

Figura 9.1. Compliment directives impacte ambiental ............................................................... 67 

Figura 9.2. Símbol FCC ................................................................................................................. 68 

  

file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508916
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508917
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508918
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508919
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508920
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508921
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508922
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508923
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508924
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508925
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508926
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508927
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508929
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508930
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508931
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508932
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508933
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508934
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508936
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508937
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508938
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508939
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508940
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508941
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508942
file:///C:/Users/diegogas4/Dropbox/Projecte/Memoria/Memoria%20final%20copy/memoriaPFCTelemetria.docx%23_Toc402508943


Telemetria basada en WiFi per a l’equip ETSEIB Motorsport Barcelona                                         8 

 

  



9                                    Telemetria basada en WiFi per a l’equip ETSEIB Motorsport Barcelona 

 
   

1. Glossari 

A continuació es llisten als acrònims utilitzats al llarg de la redacció de la memòria, amb 

el seu significat: 

ECU – Centraleta electrònica (Electronic Control Unit) 

PCB – Placa de circuit imprès (Printed Circuit Board)    

CAN – Xarxa de control (Control Area Network) 

EMI – Interferències electromagnètiques (ElectroMagnetic Interfernences) 

UART – Transmissor-receptor asíncron universal (Universal Asynchronous Receiver-Transmiter) 

TCP – Protocol de control de transmissió (Transmission Control Protocol) 

IP – Protocol d’internet (Internet Protocol) 

LED – Díode emissor de llum (Light-Emitting Diode)  

AP – Punt d’accés WiFi (Acces Point) 

PTC – Coeficient de temperatura positiu (Positive Temperature Coeficient) 

SMD – Component muntat sobre superfície (Surface Mounted Device) 

TH – Forat passant (Through Hole) 

RAM – Memòria d’accés aleatori (Random Access Memory) 

USB – Bus universal en sèrie (Universal Serial Bus) 

PLL – Bucle de bloqueig de fase (Phase-Locked Loop) 

PDF – Format de document portàtil (Portable Document Format) 

DHCP – Protocol de configuració dinàmic de host (Dynamic  Host Configuration Protocol) 

SSID – Identificador de conjunt de serveis (Service Set IDentifier) 

BOM – Llista de material (Bill Of Material) 

RoHS – Restricció de substàncies perilloses (Restriction of Hazardous Substances) 

REACH – Registre, evaluació, autorització i restricció de substàncies químiques (Registration, 

Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) 

FCC – Comissió federal de comunicacions (Federal Communications Commission) 
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2. Prefaci 

Abans de passar a la descripció de l’objecte d’estudi d’aquest PFC, la telemetria d’un 

monoplaça de la Formula Student, cal fer una breu menció del projecte de la Formula Student, 

ja que és la finalitat d’aplicació de la telemetria i permetrà entendre quines han estat les raons 

del disseny d’aquest equip electrònic. 

 

2.1. Origen del projecte 

La Formula Student és una competició internacional de motorsport en la qual hi 

participen equips d’estudiants universitaris (requisit necessari per poder inscriure’s). La finalitat 

és que cada universitat faci el disseny, la construcció i acabi competint amb un monoplaça, de 

combustió o elèctric, en els diferents esdeveniments que s’organitzen arreu del món. 

Aquest PFC s’ha desenvolupat dins de l’equip ETSEIB Motorsport, en concret en el projecte de 

disseny del CAT 07e (monoplaça elèctric).  

L’equip ETSEIB Motorsport, es troba recolzat per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial 

de Barcelona (ETSEIB), aquest any 2014 s’ha desenvolupat el 7é monoplaça per participar en 

competicions de la Formula Student. Després de començar competint amb motors de combustió 

del CAT 01 fins al CAT 04, es va triar apostar pel que sembla serà el mètode emprat en el futur 

en els medis de transport, els motors elèctrics. És per aquesta raó que a partir del CAT 05e fins 

al monoplaça dissenyat al 2013-14, el CAT 07e, s’ha optat per aquesta tecnologia i s’han realitzat 

cotxes impulsats 100% amb energia elèctrica. 

 

2.2. Motivació 

Donada la gran quantitat de paràmetres que té un cotxe elèctric, tant en el sistema de 

tracció elèctric (Power Train) com en tot el sistema de control electrònic de baixa potència, es 

feia necessari comptar amb un sistema que permetés visualitzar quin era l’estat d’aquestes 

dades en temps real, ja que fins al moment l’única persona capaç de visualitzar aquesta 

informació era el pilot a través del panell de visualització (Dashboard). 

Donat que és evident que el pilot al llarg d’una cursa ha d’estar concentrat en el traçat de la 

pista e intentar no desconcentrar-se, es feia necessari desenvolupar algun mètode per tal de 

poder veure tota aquesta informació de manera externa al monoplaça. I és aquí on entra en joc 

la telemetria. 
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2.3. Requeriments previs 

S’ha de buscar una manera de transmetre la informació del sistema elèctric del cotxe a 

un dispositiu extern de tal manera que no hi hagi establerta cap connexió física (cables, 

connectors,…) per tal que el monoplaça elèctric tingui llibertat de moviment, i es pugui per tant, 

tenir accés a aquesta informació quan el cotxe es troba competint o fent proves. 

Aquest és el requeriment de base de disseny d’aquesta telemetria: 

Una centraleta electrònica capaç de transmetre informació sense fils (Wireless) a altres 

dispositius. 
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3. Introducció  

Buscant suplir la necessitat de tenir una informació en temps real de quines son les 

dades de funcionament del monoplaça, es fa un anàlisis dels precedents i s’estableixen les 

directius per al desenvolupament del projecte. 

 3.1. Antecedents 

 Fins al moment, l’única manera que es disposava d’establir una comunicació, era 

connectant-se a la centraleta principal del vehicle mitjançant un cable que transmet l’informació 

a l’ordinador a través del port Ethernet. Gracies a un entorn gràfic desenvolupat pel fabricant 

de la centraleta, a l’ordinador es poden visualitzar les diferents variables del sistema, aquest 

software és el Control Desk. 

Amb l’oportunitat d’haver format part de l’equip, la temporada 2012-2013, en el disseny del 

CAT 06e, es va poder observar l’inconvenient d’emprar aquest mode de comunicació. Ja que les 

proves s’han de realitzar en estàtic, i la mobilitat queda limitada a la longitud del cable de 

connexió amb l’ordinador. 

Tot i trobar-se al mercat alguns equipaments capaços de realitzar les funcions requerides de 

comunicació sense fils, com pot ser el cas de l’equip gestor de mobilitat, comunicacions i 

telemetria K8v7 de la marca AMPER. S’ha desestimat aquesta opció donat que a les 

competicions de la Formula Student es valora que els estudiants hagin dissenyat els components 

del seu monoplaça. 

3.2. Objectius del projecte 

 La finalitat d’aquest projecte es realitzar una centraleta electrònica capaç de transmetre 

dades en temps real sobre l’estat del vehicle, a usuaris externs al monoplaça, sense la necessitat 

d’estar connectats amb un cable.  

3.3. Abast del projecte 

 En aquest projecte es busca realitzar una feina d’enginyeria electrònica, que englobi tot 

el procés, des del moment 0 en que es redacten les especificacions fins al moment final en que 

es fan els tests de verificació. Per a això, es realitzen les següents fases:  

 Cerca dels components més adients, que compleixin les especificacions de la centraleta 

electrònica. 

 Disseny dels esquemes electrònics, amb les connexions entre els diferents components 

que formen la placa. 

 Disseny de la placa de circuit imprès (pistes de connexió i posicionament dels 

components). 

 Muntatge i verificació dels components i de la placa. 

 Disseny i desenvolupament del software dels diferents components del projecte: 

microcontrolador, mòdul radiofreqüència i App per a iPhone. 

 Finalment per corroborar el correcte funcionament de tots els elements del projecte es 

realitzaran proves. Fins arribar al muntatge de la telemetria sobre el monoplaça de la 

temporada 2013-2014, el CAT 07e. 
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Figura 4.1. Regulador de tensió 
UA78M33CDCY 

4. Hardware 
 

En aquest apartat es farà una descripció de tots els subsistemes electrònics que 

incorpora l’ECU, detallant aquelles especificacions rellevants de cada component. 

 

4.1 Regulador de tensió 

La tensió nominal d’alimentació dels diferents circuits integrats de la placa de telemetria 

(microcontrolador, mòdul WiFi, ...) és de 3,3 VDC. Per altra banda, la tensió del sistema elèctric 

del cotxe és de 12VDC, els quals provenen d’un sistema de bateria més un convertidor CC/CC. 

Queda per tant evident la necessitat d’un dispositiu intermedi que adeqüi els 12VDC, que arriben 

a la placa de telemetria, als 3,3VDC necessaris per al correcte funcionament de tots els circuits 

elèctrics de la PCB (Printed Circuit Board).  

A l’hora d’escollir aquest element, regulador de tensió (Figura 4.1), s’han tingut en compte els 

següents factors, els quals com es pot apreciar a la Taula 4.1, es troben dintre de les 

especificacions: 

 Vin : Voltatge d’entrada  

 Vout : Voltatge de sortida 

 Iout : Corrent que pot arribar a proporcionar 

 

 

Taula 4.1. Especificacions regulador de tensió 

  

4.2 CAN Bus 

4.2.1 Que és el CAN bus? 

El protocol de comunicació  CAN bus, és el sistema més emprat actualment en el món 

de l’automoció per a la comunicació de centraletes electròniques. La implementació d’aquest 

sistema  per a la transmissió de les dades entre ECUs, permet obtenir els següents avantatges: 

 Disminució del cablejat. Únicament es necessiten dos cables per interconnectar les 

centraletes, un és CAN High i l’altre és el CAN Low. 

 Robustesa i fiabilitat. La comunicació es fa a través de la transmissió de polsos digitals, 

com es pot apreciar a la Figura 4.2.  

 
Necessitats 

TEXAS INSTRUMENTS 
(UA78M33CDCY) 

Vin 12 V 5,3V a 25V 

Vout 3,3V 3,3V ± 0,1V 

Iout 400mA 500mA 
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 Immunitat a interferències electromagnètiques radiades. Des de la disposició del 

cablejat, fins al principi de funcionament d’aquest bus de comunicació, van enfocats a 

reduir l’afectació de les EMIs (ElectroMagnetic Interferences) sobre la informació que es 

transmet. El principi de funcionament del  CAN bus es bassa en fer una resta entre el 

senyal que es rep de CAN High i el que es rep de CAN Low. Això juntament amb un trenat 

dels cables el qual fa que les EMIs radiades afectin “per igual” a tots dos senyals (CAN 

High i CAN Low), es té que en cas de que els senyals es trobin pertorbades per efectes 

electromagnètics, aquests no afectin a la informació que es transmet a través del CAN 

bus, un cop es fa la diferència entre CAN High i CAN Low. A més a més els cables trenats 

acostumen a anar apantallats per reduir les EMIs radiades que puguin arribar fins als 

cables dels senyals. 

Es pot apreciar, per tant, que si el sistema es troba afectat per EMIs radiades, teòricament si tots 

dos senyals reben una mateixa interferència el resultat quedaria com: 

(𝐶𝐴𝑁 𝐻𝑖𝑔ℎ + 𝐸𝑀𝐼𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑒𝑠) − (𝐶𝐴𝑁 𝐿𝑜𝑤 + 𝐸𝑀𝐼𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑒𝑠) = 𝑪𝑨𝑵 𝑯𝒊𝒈𝒉 − 𝑪𝑨𝑵 𝑳𝒐𝒘 

Com es pot apreciar no hi ha variació en la informació transmesa a través del CAN bus, degut a 

les interferències electromagnètiques radiades. 

 

Figura 4.3. Distribució xarxa CAN bus 

A la Figura 4.3 es poden observar als extrems de la xarxa una resistència terminadora entre CAN 

High i CAN Low. La finalitat d’aquesta, és evitar que hi circulin ones reflectides introduïdes per 

la freqüència de la transmissió de dades digitals.  

 

 

 

Figura 4.2. Polsos digitals CAN bus 
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4.2.2 Distribució CAN Bus del vehicle 

El sistema electrònic del CAT 07e, es troba distribuït en 4 xarxes CAN diferents, com 

s’observa a la Figura 4.4. Hi ha un node que és comú a totes quatre xarxes i que s’encarrega de 

processar tota la informació, i de realitzar les operacions necessàries a partir de la informació 

que li arriba, aquest node es tracta d’una dSPACE MicroAutobox II. 

La idea de fer servir quatre xarxes CAN en comptes de fer-ne servir menys, és per no saturar-ne 

cap. El saturar una  xarxa CAN implica una mala transmissió de les dades, i pot afectar a la 

informació que s’envia/rep cosa que podria afectar de manera molt perjudicial al correcte 

funcionament del cotxe. 

Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora de realitzar la distribució CAN del vehicle és la 

velocitat de transmissió de les dades, la qual pot anar des dels 40 kbps fins als 1000 kbps. Queda 

evident que a una major velocitat de transmissió de la informació major serà la quantitat de 

dades que es poden enviar. Però en aquest punt entra en joc la impedància del cable per on es 

transmeten els senyals de CAN High i CAN Low, i és que per poder assegurar que les dades que 

s’estan transmetent per la xarxa CAN són correctes, s’han de respectar unes longituds de cable. 

Per exemple si la velocitat de transmissió és de 40 kbps, la longitud del cable pot arribar a ser de 

1 km, mentre que si el que es vol és una velocitat de 1000 kbps, aquesta longitud de cable 

admissible baixa fins als 40 m. 

Queda clar que al CAT 07e, no s’arriben a longituds de 40m de cablejat, per tant es podria arribar 

a fer servir la velocitat màxima del CAN bus. Però finalment en el cas de la xarxa de la telemetria 

s’ha acabant escollint una velocitat de transmissió de 250 kbps, les raons de triar una velocitat 

de transmissió més baixa són: 

 No es satura el bus. Amb la quantitat d’informació que es transmet per aquesta xarxa 

CAN no s’arriba a saturar, per tant no és necessari augmentar la velocitat de transmissió. 

 Millor lectura dels polsos digitals. A menor velocitat de transmissió l’amplada de cada 

pols digital que s’envia per la xarxa és més ample i per tant permet una millor 

identificació dels bits transmesos. 

 

 

Figura 4.4. Distribució xarxa CAN CAT 07e 
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4.2.3 CAN Transceiver  

Donat que la xarxa CAN  és un bus diferencial, és necessari situar algun element 

intermedi entre aquesta i les potes CAN TX (Transmit) i CAN RX (Receive)  del microcontrolador. 

És aquí on entra en joc el CAN Transceiver, que s’encarrega de transformar aquest senyal 

diferencial del bus en polsos digitals 0 i 1. 

Com s’ha comentat anteriorment, la tensió a la que s’alimenten els diferents circuits integrats 

de la PCB és de 3.3V, per tant es necessita un Transceiver que generi els polsos digitals de tal 

manera que un 1 digital es representi amb una tensió de 3,3 V  i un 0 digital es representi amb 

una tensió de 0V. 

El Transceiver triat (Figura 4.5) és de la companyia Texas Instruments amb referència 

SN65HVD231 [1]. 

 

 

 

 

4.3 WiFly Module 

4.3.1 Que és l’UART? 

L’UART (Universal Asyncronous Receiver-Transmiter) és un hardware emprat en ports 

sèrie, el qual permet transmetre a velocitats de fins a 960 kbps.  

En aquest hardware es transmet la informació en buffers de bytes, els quals es desglossen en 

bits en el transmissor. D’aquesta manera es pot enviar la informació a través de bits o polsos 

digitals, els quals es tornen a compilar en bytes en el receptor. 

Per transmetre la informació a través d’UART, simplement es necessiten dos pins: UART_RX 

per rebre els bits i UART_TX per transmetre els bits. Com el seu nom indica, no es necessita 

cap pin per a la sincronització dels polsos de rellotge, com podria succeir en altres protocols de 

comunicació com el SPI (Serial Peripheral Interface). 

 

 

 

Figura 4.5. CAN Transceiver SN65HVD231 
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4.3.2 Que és la comunicació TCP? 

Es tracta d’un protocol de comunicació que permet establir una comunicació entre dos 

dispositius per enviar un flux de dades. S’acostuma a enviar la informació en blocs. És a dir, es 

generen uns buffers de bytes en el transmissor i s’envien a través del protocol TCP (Protocol de 

control de transmissió). 

Aquest tipus de comunicació permet garantir una correcta transmissió de les dades sense errors, 

a més de comptar amb un sistema d’Acknowledgement (ACK) el qual serveix per verificar que la 

trama de dades ha arribat al receptor. 

Aquest mètode es fa servir en les connexions a internet com a protocol per transportar el flux 

de dades. En aquest cas es parla de protocol de comunicació TCP/IP (Transmission Control 

Protocol / Internet Protocol). 

 

4.3.3 Mòdul WiFly 

Per complir amb l’especificació de poder establir un llaç de comunicació sense fils per 

tal de veure en temps real les dades del cotxe es necessita algun dispositiu que ens doni l’opció 

d’establir aquesta connexió Wireless. Des d’un inici es van plantejar dues opcions, fer servir un 

Mòdul WiFi o fer-ne servir un Bluetooth.  

La comunicació Bluetooth esta dissenyada per a dispositius de curt abast i baix consum. En canvi 

en el cas de la telemetria, es feia necessari comptar amb un abast més gran per tal de poder 

tenir un seguiment continu de les dades del vehicle, sense ser tant rellevant el consum extra que 

pot tenir un xip WiFi (210 mA) contra un xip de Bluetooth (65 mA). 

Finalment es va decidir triar un mòdul WiFi per la següent raó: 

 Major abast de comunicació.  

S’acaba triant el Mòdul WiFi de la companyia Microchip, amb referència RN-131C [2] (Figura 

4.6), el qual compta amb tecnologia sense fils 802.11 b/g, i permet establir la connexió Wireless 

amb el protocol TCP i rebre les dades a través d’UART. Aquest chip compta amb una antena 

integrada però també compta amb l’opció d’afegir una antena externa per tal d’augmentar 

l’abast. 

 

 

 

Figura 4.6. Mòdul WiFi RN-131C 
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El mòdul compta amb una antena instal·lada, però disposa de l’opció d’afegir-hi una antena 

externa (Figura 4.8) la qual augmenta el rang d’abast del senyal WiFi. Atès que en l’aplicació de 

la telemetria per al cotxe l’abast és un tema important, s’ha optat per muntar l’antena externa. 

Per al seu muntatge cal un adaptador (Figura 4.7). 

 

 

 

La funcionalitat final del mòdul WiFi, és rebre un buffer de bytes a través de l’UART 

(microcontrolador), i enviar-lo per WiFi amb el protocol TCP al dispositiu mòbil, com es pot 

apreciar a la figura inferior. 

 

Figura 4.9. Esquema funcionament Mòdul WiFly 

 

 

 

 

Figura 4.7. Antena externa Figura 4.8. Adaptador antena 
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4.4 Microcontrolador 

En aquest punt, s’arriba a l’elecció de quin serà el microcontrolador de la ECU. Aquest 

és l’encarregat de rebre les dades del vehicle, analitzar-les i muntar el buffer de bytes per a 

que el mòdul WiFi el pugui transmetre al receptor.  

Com es pot deduir dels apartats anteriors el microcontrolador emprat ha de comptar amb les 

següents característiques: 

 Tensió de funcionament a 3,3 VDC. D’aquesta manera s’evita l’haver de tenir dos 

reguladors de tensió un a 3,3 VDC i l’altre a 5 VDC. I també s’evita l’haver 

d’implementar una circuiteria addicional per a la comunicació UART amb el mòdul 

WiFi que és a 3,3 VDC, com podrien ser divisors de tensió o Level shifters. 

 Mòdul CAN. Per rebre la informació dels diferents paràmetres del vehicle a partir 

d’una de les xarxes CAN que es troben implementades en el CAT 07e. 

 Mòdul UART. Per transmetre el buffer de bytes que s’ha format a partir de les dades 

rebudes per CAN al mòdul WiFi. 

El Microcontrolador triat (Figura 4.10) és del fabricant Microchip, i la seva referència és 

PIC18LF4580 [3] . 

 

4.5 LEDs 

En aquesta ECU els LEDs tindran la finalitat d’informar sobre quin és l’estat de 

funcionament dels diferents components de la placa. És a dir, permetran saber de manera ràpida 

i visual que tot està funcionant correctament. 

Les funcions que estaran monitoritzades per aquests LEDs són: 

 Alimentació de la PCB. Gracies a aquest LED es podrà comprovar de manera ràpida si 

els circuits integrats de la PCB estan alimentats o no. 

 Transmissió de dades per UART. Cada cop que el mòdul WiFi rep o envia buffers de 

bytes per l’UART, aquest LED s’encén. 

 Estat de la connexió. Indica si hi ha una correcta connexió WiFi establerta amb algun 

dispositiu. 

 Estat de l’associació. Aquest mòdul WiFi pot no només treballar en mode Acces Point 

(AP), sinó que també pot connectar-se a altres xarxes WiFi. I la funció d’aquest LED és 

indicar si el mòdul està associat/connectat a alguna xarxa WiFi. 

Figura 4.10. Microcontrolador PIC18LF4580 
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 Mode Acces Point (AP). Existeix un mètode per forçar al mòdul WiFi a treballar en mode 

Acces Point. I és forçant un dels pins a estar a un voltatge 0. Per tant amb aquest LED es 

pot saber de manera ràpida si s’està forçant aquest mode de treball o no. 

Es fan servir uns LEDs SMD amb encapsulat 0805 (Figura 4.11), de colors: blau, verd, vermell i 

groc. 

 

  

Figura 4.11. LED SMD-0805 
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5. Disseny  

5.1 Esquemàtics subsistemes 

5.1.1 Circuit regulador de tensió 

 

Figura 5.1. Circuit Regulador de Tensió 12  VDC a 3,3 VDC 

La finalitat d’aquest circuit (Figura 5.1), és transformar els 12 VDC en 3,3 VDC. Per 

realitzar aquesta funció no s’utilitza simplement el regulador de tensió mencionat en apartats 

anteriors, sinó que s’afegeixen components de protecció. 

A continuació es fa una breu descripció de la finalitat dels components: 

 PTC1. Es tracta d’una resistència que augmenta de valor amb la temperatura, també es 

coneix com a fusible resetejable. El principi de funcionament d’aquest component és 

que amb l’augment del corrent que hi circula a través d’ell, es va augmentant la seva 

temperatura, donat que no pot dissipar tota la potència que es genera (P = I2·R). Com 

les seves sigles indiquen (Positive Temperature Coeficient), la seva resistència interna va 

augmentant de manera progressiva amb la temperatura, fins arribar a un punt en que 

la resistència és tan elevada que talla el pas del corrent, com es posa de manifest a la 

Figura 5.2. Quan la PTC torna a temperatures normals, el corrent pot tornar a fluir de 

manera normal. 

 

Figura 5.2. Evolució Resistència enfront Temperatura en una PTC 
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 D1. La funció d’aquest Díode és evitar que hi circuli cap corrent en “direcció contraria”. 

És a dir, el sentit del corrent ha de ser des de la bateria cap als components de la PCB, i 

no en sentit invers, com es representa a la figura inferior.  

 

 D2. La funció d’aquest Díode és evitar que la tensió a la sortida del regulador de tensió 

sigui superior a la tensió que hi ha a l’entrada. Tot i que si això succeeix,  el més segur 

és que els components de la placa es vegin afectats i per tant funcionin de manera 

incorrecta. 

 

 DV1. Aquest component és un díode més un Varistor. La funció del qual és evitar que 

en cas de que als transitoris de voltatge es generi algun pic de tensió, aquest pugui 

arribar al regulador de tensió i per tant puguin afectar al correcte funcionament de la 

placa. Incorpora un díode per evitar els corrents inversos. A la Figura 5.4 apareix 

l’esquema elèctric intern del component. 

 

 

 C1, C2, C10. Pel que fa als condensadors, tenen la funció d’estabilitzar la tensió 

d’entrada i de sortida del Regulador de tensió (disminuir el arrissat de la tensió). 

 LED1. Aquest LED és l’indicador de que hi ha tensió a la PCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Funció Díode D1 

Figura 5.4. Diagrama funcional Díode + Varistor 
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5.1.2 Microcontrolador 

 

Figura 5.5. Esquemàtic Microcontrolador 

En aquest esquemàtic (Figura 5.5) es poden observar les connexions i els subsistemes 

emprats per al funcionament del Microcontrolador.  

 C5, C11. Ambdós condensadors es fan servir per estabilitzar la tensió d’alimentació del 

Microcontrolador. 

 Circuit RESET. Aquest circuit (Figura 5.6) permet resetejar al microcontrolador en cas 

que fos necessari per mal funcionament.  

 

o El condensador C13 fa de filtre per evitar que es donin molts senyals de RESET 

per causa de possibles rebots al fer servir el polsador (P6504). 

o La resistència R4 es fa servir com a Pull-up, de tal manera que si el polsador es 

manté sense pitjar, la pota de RESET rep un senyal digital 1. 

Figura 5.6. Circuit RESET 
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 Circuit Oscil·lador. Gracies a aquest circuit (Figura 5.7) el microcontrolador rep els 

polsos de rellotge en que ha d’executar les instruccions programades. 

o XTAL. Es fa servir un Cristall de Quars com a generador del senyal oscil·lador. El 

valor de 5 MHz s’ha estret de la Figura 27-2 (Pag. 416 Datasheet). 

 

Fent servir la fòrmula especificada al peu de la Figura 5.8 per calcular quina pot 

ser la freqüència màxima de treball, s’obtè un valor màxim de 22 MHz 

(aproximadament). Si es fixa VDDAPPMIN a 3,1 VDC, la qual s’extreu de les 

toleràncies especificades al Datasheet del regulador de tensió, i és la tensió 

mínima que aquest podria donar al Microcontrolador. 

Per tant, es fixa un valor de 5 MHz, el qual permet treballar amb un marge de 

seguretat respecte al valor màxim admisible. Més endavant, en el 

desenvolupament del software, es farà servir una funció que permet treballar al 

microcontrolador a quatre vegades la freqüència d’oscil·lació del Cristall de 

Quars, i es treballarà a 20 MHz. 

 

 

Figura 5.7. Circuit Oscil·lador 

Figura 5.8. Selecció freqüència màxima Oscil·lador 

3.33V 

22 MHz 
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o C9, C12. El valor dels condensadors ve determinat per la Taula 2-2 (Pàg. 24 

Datasheet). 

 

 

Taula 5.1. Selecció Condensadors Oscil·lador 

 

 

5.1.3 CAN Transceiver 
 

 

Els components emprats per al disseny d’aquest circuit elèctric (Figura 5.9) són: 

 C8. Aquest condensador, igual que en casos anteriors, es situa entre els pins Vcc i GND, 

per tal d’estabilitzar la tensió d’entrada al Circuit Integrat.  

 

 

 

5 MHz  25 pF aprox. 

Figura 5.9. Esquemàtic CAN Transceiver 
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 R2. Aquesta resistència reguladora serveix per fixar la pendent dels flancs de pujada i 

baixada dels polsos digitals que es donen a la comunicació CAN bus. Com s’especifica a 

la Figura 33 del Datasheet del CAN Transceiver (Pàg. 21).  

Com es pot apreciar al gràfic, un valor més baix de la resistència implica un major 

pendent.  

 R14, R15. La funció d’aquestes resistències és fixar un voltatge de referència per al CAN 

Transceiver. En el cas de la placa de telemetria, al final s’ha optat per no fixar un voltatge 

de referència, i per tant s’ha acabat no soldant cap resistència. 

 C6, C7, R5, R7. Formen un circuit RC, el qual suavitza els graons provocats pels polsos 

digitals de la comunicació CAN bus. Serveixen també per evitar sobre-pics de tensió que 

puguin fer malbé  el CAN Transceiver. 

 R6. Es tracta d’una resistència que fa la funció de la resistència terminadora, tot i que 

en cap cas la substitueix. És interessant la seva funcionalitat en aquelles xarxes CAN on 

hi ha molts nodes connectats, ja que al haver-hi únicament dues resistències 

terminadores, aquesta resistència permet evitar que es generin i circulin ones 

reflectides entre altres nodes, sense afectar a la xarxa CAN bus en general.  

 R3, JUMPER. En les situacions en que hi ha més de dos nodes a una xarxa CAN, s’utilitza 

un Jumper per triar quins són els dos nodes que comptaran amb la resistència 

terminadora. Aquestes han d’estar situades als extrems de la xarxa, per tant s’han de 

posar els Jumpers als nodes que es trobin més separats. Per corroborar que la 

resistència de 2500 Ohms (R6) no afecta al valor de la resistència terminadora, el qual 

ha de ser d’uns 120 Ohms, es pot calcular la resistència equivalent del conjunt del circuit 

del BusCAN obtenint un valor d’uns 114,5 Ohms, molt proper als 120 Ohms desitjats. 

 

 

 

 

Figura 5.10. Pendent senyal de sortida CAN Transceiver en funció de Rs 
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5.1.4 Mòdul WiFly  
 

Com es posa de manifest a la Figura 5.11, els components que formen part del 

circuit elèctric del mòdul WiFi són: 

 PTC2. Es troba situada a l’entrada de l’alimentació del Mòdul WiFly, per protegir 

a aquest en cas que hi hagi qualsevol sobrecorrent que el poguès fer malbé. 

 

 Z, Z1, Z2, Z3. La funció dels díodes Zener és deixar circular el corrent en inversa 

(de càtode a ànode) quan el voltatge entre aquests dos punts sobrepassa un 

votlatge llindar. En aquesta aplicació s’han fet servir díodes Zener de 3,3 V, per 

tal de protegir el voltatge d’entrada al mòdul WiFi i evitar que sigui superior a 

aquest valor, com s’observa a la Figura 5.12. Per tal de limitar la tensió que hi 

circularà a través d’aquests díodes quan condueixin, es situen unes resistències 

limitadores: PTC2, R8, R9, R11. 

Figura 5.11. Esquemàtic Mòdul WiFi 

Figura 5.12. Funció díode Zener 
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 C14. Es tracta del condensador que estabilitza la tensió d’entrada al mòdul WiFi. 

 Circuit RESET. Aquest circuit és el mateix emprat en el cas del microprocesador 

per desenvolupar la funció de RESET, el qual consta d’un polsador, una 

resistència pull-up i un condensador per evitar rebots.  

 MS. Es tracta d’un microinterruptor que permet forçar per hardware al mòdul a 

treballar en el mode Acces Point (AP). 

 LED 2. Ens indica si el mòdul esta forçat per hardware a treballar en mode AP o 

no. Quan el LED està apagat, el mòdul es troba treballant en aquest mode. 

 LED 3. En cas que el mòdul WiFi es trobi connectat a una red WiFi, aquest LED 

ens indica quin és l’estat de l’associació amb aquesta. 

 LED 4. Aquest LED indica si el mòdul està transferint dades. 

 LED 5. Aquest LED  permet saber si s’ha establert alguna connexió amb el mòdul. 

 

 

5.2 Distribució sobre PCB  

A l’hora de realitzar el disseny del Layout de la PCB, s’ha buscat minimitzar l’espai total 

ocupat, mirant de respectar en tot moment que els diferents subsistemes quedin prou separats 

com per a que no hi hagin interferències. Al fer servir tant components SMD (Surface Mounted 

Device) com TH (Through Hole), es feia necessari fer servir una PCB que ens permetés muntar 

components per dues cares, per poder reduir l’espai al màxim aconseguint un bon 

comportament elèctric, al reduir la longitud de les pistes.  

Per aquesta raó el disseny del Layout s’ha realitzat des d’un principi sobre un circuit imprès de 

dues cares (Top i Bottom). En aquestes dues capes és on es trobaran totes les pistes i tots els 

pads on més endavant es soldaran els components electrònics.  

S’han afegit plans de masses a cada subsistema per separat, interconnectant-los per fines pistes 

per tal de reduir la possible circulació de corrents paràsites. D’aquesta manera es busca 

assegurar el correcte funcionament dels diferents components de la PCB. 

Totes les consideracions, s’han fet tenint en compte les altes freqüències que es fan servir en 

les diferents comunicacions que hi ha a la placa, i en com mirar de reduir les interferències que 

podrien afectar a la correcta transmissió de les dades: 

 CAN: 250 kbps 

 UART: 57.600 bps 

 WiFi: 2,4 GHz 

 

 

 

 

 



31                                    Telemetria basada en WiFi per a l’equip ETSEIB Motorsport Barcelona 

 
   

5.2.1 Circuit regulador de tensió 

Com es pot apreciar a les imatges inferiors, el circuit regulador de tensió s’ha dividit 

entre les capes de Top i Bottom de tal manera que: 

 A la capa Top (Figura 5.13) es troben tots els components de protecció del circuit, 

díodes, PTC i varistor. On s’ha buscat ajuntar el màxim possible els pads que 

pertanyen a un mateix punt elèctric, per minimitzar longituds de pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la capa Bottom (Figura 5.14) s’ha situat el regulador de tensió amb els 

condensadors. La col·locació dels condensadors ha anat enfocada a minimitzar la 

distancia que hi ha amb el pin del regulador de tensió. Per tal que l’arrissat de tensió 

que hi pugui haver tant al pin d’entrada (∆Vin) com al pin de sortida (∆Vout) sigui el 

més petit possible. 

 

 

 

 

Díode més 

varistor 

Díode 

antiretorn 

Díode 

sobretensió 

PTC 

Figura 5.13. Vista de Top del circuit regulador de tensió 

Regulador de 

tensió 

Condensadors 

estabilitzadors 

Figura 5.14. Vista de Bottom del circuit regulador de tensió 
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5.2.2 Microcontrolador 

Els criteris de distribució emprats a l’hora de fer el disseny del Layout en el cas del 

microcontrolador i el cristall de quars han estat: 

 A la capa Top (Figura 5.15) s’han situat tant el microcontrolador com el circuit de 

l’oscil·lador. El cristall de quars s’ha mirat de posar el més centrat i proper possible als 

dos pins destinats als senyals OSC1 i OSC2, d’aquesta manera es redueix la longitud de 

la pista que va del cristall de quars al microcontrolador i les pertorbacions que pot rebre 

aquest senyal també disminueixen. Aquest és un punt crític tenint en compte que el 

microcontrolador és el “cervell” de la ECU, ja que és l’encarregat de rebre, analitzar i 

distribuir tota la informació. Sabent que el cristall de quars té la funció de generar els 

polsos que donaran al microcontrolador una freqüència estable de treball, és evident 

que contra més neta i més estable sigui aquest senyal de l’oscil·lador millor serà el 

funcionament del microcontrolador. Per aquestes mateixes raons, també es situen els 

dos condensadors (un per senyal OSC1 i OSC2) el més propers als pins del cristall de 

quars. 

 

 

 A la capa Bottom (Figura 5.16) s’han situat els condensadors per estabilitzar la tensió 

d’alimentació del microcontrolador. És la manera en que es poden situar més a prop 

dels pins d’alimentació reduint la superficie utilitzada, ja que si es possesin a Top 

s’hauria de posar un dels dos entre el cristall de quars i el microcontrolador, cosa que fa 

ampliar la superfície a utilitzar, i la longitud d’alguna pista.  

Condensadors 

estabilitzadors 

(Cristall de quars) 

Cristall de 

quars 

Microcontrolador 

Figura 5.15. Vista de Top microcontrolador 

Condensadors 

estabilitzadors 

(microcontrolador) 

Figura 5.16. Vista de Bottom microcontrolador 
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5.2.3 CAN Transceiver 
 

El mòdul del CAN Transceiver s’ha dividit de la següent manera (Figures 5.17 i 5.18), per 

tal d’aconseguir una longitud de pista mínima i una màxima compactació dels components. 

 

 

5.2.4 Mòdul WiFly 

Pel que fa al mòdul WiFi, aquest comptava amb especificacions sobre com ha de ser el 

seu Layout, aquestes estan definides en el Datasheet del component (Pàg. 7). Fixant : 

 Àrees per on no han de passar pistes, vies o haver-hi cap component. (Figura 5.19) 

 Pins que han d’estar connectats a Ground. (Figura 5.19) 

 Zones que on no pot haver-hi coure o pistes a l’aire. (Figura 5.19) 

 

 

Jumper 

Resistència 

reguladora rampa 

Resistències 

(xarxa CAN) 

CAN Transceiver 

Figura 5.17. Vista de Top del circuit de CAN Transceiver 

Condensadors 

estabilitzadors 

(xarxa CAN) 

Condensador 

estabilitzador 

(CAN Transceiver) Resistències auxiliars 

(Vref) 

Figura 5.18. Vista de Bottom del circuit de CAN Transceiver 
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La distribució final ha quedat de la següent manera 

 A la capa Top (Figura 5.20) únicament trobem el mòdul WiFi i els LEDs.  

 

 A la capa Bottom (Figura 5.21) trobem el condensador, les resistències i els díodes 

Zener de protecció. 

Figura 5.19. Pad dimensions mòdul WiFi 

Mòdul WiFi 

LEDs 

Figura 5.20. Vista de Top del mòdul WiFi 

Resistències 

limitadores (LEDs) Díodes zener 

Condensador 

estabilitzador 

(mòdul WiFi) 

Resistències 

limitadores (Zener) 

Resistència Pull-up 

(MicroSwitch) 

Figura 5.21. Vista de Bottom del mòdul WiFi 
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5.2.4 Layout final de la PCB 

Un cop ja s’ha fet tota la distribució dels components per la placa es procedeix a la unió de 

tots els pads dels components amb pistes. Com ja s’ha comentat es farà un PCB bicapa, cosa que 

implica que es traçaran les pistes per les capes de Top i Bottom. 

 

 

 

Com es pot apreciar a la Figura 5.22, al mòdul WiFi s’han respectat totes les especificacions 

esmentades al Datasheet:  

 No pistes, no coure i no components sota l’antena incorporada al mòdul (1) 

 Pins 36 a 44 connectats a Ground (2) 

També s’ha mirat de deixar una separació entre el mòdul WiFi i la resta de components de la 

PCB (3), per evitar interferències. Aprofitant aquest espai per situar els components 

electromecànics de la placa (polsadors i interruptors).  

Per últim es poden diferenciar clarament els diferents subsistemes de la placa, gracies als plans 

de massa d’aquests. 

Per procedir a fer la comanda de la PCB, s’han generat els arxius Gerbers del Layout, juntament 

amb un fitxer .txt on apareixen les coordenades dels forats de la placa (Drill Drawing), per enviar-

los a un fabricant de PCBs. 

Figura 5.22. Layout final PCB 

Top Bottom 

(1) 

(2) 

(3) 
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6. Construcció i muntatge 

La construcció de la PCB consta de dues fases, una primera que és la soldadura dels 

components i una segona que es centra en el test i verificació de que totes les connexions 

elèctriques entre components es troben en bon estat. Validant també que el conjunt dels 

components treballi de manera correcta. 

 

6.1 Circuit regulador de tensió 

En primer lloc es solden tots els components del circuit regulador de tensió. 

Seguidament es passa al test del circuit connectant la PCB a una font d’alimentació, la qual és 

curtcircuitable (compta amb un limitador de corrent) i es fixa un voltatge de 12 V, que serà el 

voltatge que rebrà un cop s’assembli al cotxe. El resultat es pot apreciar a la següent figura: 

 

Gràcies al LED il·luminat a la Figura 6.1 es pot apreciar que el circuit regulador de tensió està 

funcionant correctament. Per verificar-ho, es fa servir un oscil·loscopi per mesurar quina és la 

tensió que arriba al pin Vcc del microcontrolador. El resultat és el següent: 

Com es pot apreciar a la Figura 6.2 el voltatge mig és l’esperat amb unes variacions de ± 0,1 V, 

que és el marge d’error que el fabricant del regulador ha fixat al seu full de característiques 

(datasheet), el qual no afecta al correcte funcionament dels components electrònics de la PCB. 

Figura 6.1. Muntatge circuit regulador de tensió 

Figura 6.2. Comprovació alimentació 3,33 V PCB 
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6.2 Microcontrolador i CAN Transceiver 

Per soldar el microcontrolador s’ha fet servir “Flux”, donat que facilita el repartiment de 

l’estany pels pins del component a l’hora que redueix la possibilitat que dos pins quedin 

connectats per una mateixa gota d’estany (fet que podria fer malbé un component).  

En aquest cas, era necessari emprar algun mètode, donada la dificultat que impliquen la gran 

quantitat de pins que té un encapsulat TQFP 44  (Thin Quad Flat Package) com el del 

microcontrolador i la proximitat entre ells, com queda visible a la Figura 6.3. 

Un cop soldat el microcontrolador que es tractava del component més complicat s’ha procedit 

a la soldadura de la resta de components, Figura 6.4.  

 

En aquest cas, per fer les proves es carregarà un programa simple al microcontrolador, el qual 

farà servir el pin de comunicació UART, per generar una ona quadrada de 100 Hz de freqüència. 

Per aconseguir-ho, s’ha inicialitzat el pin de comunicació TX_UART, com a pin de sortida digital, 

i posteriorment s’ha negat el valor de sortida d’aquest pin cada 5 ms, fent servir un delay.  

Per poder programar el microcontrolador s’han afegit quatre cables extra: Vcc (3.3 V), RESET, 

PGC i PGD. 

Figura 6.3. Soldadura microcontrolador 

Figura 6.4. Muntatge circuits microcontrolador i CAN Transceiver 
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Per visualitzar l’ona quadrada generada, s’ha fet servir un oscil·lador, i el resultat obtingut ha 

estat: 

Com es pot apreciar a la imatge, la freqüència d’oscil·lació de l’ona quadrada és la que 

s’esperava. D’aquesta manera s’ha pogut verificar que el microcontrolador funciona 

correctament, i que la freqüència que rep de l’oscilador és la desitjada. 

 

6.3 Mòdul WiFly  

Per finalitzar el muntatge de la PCB, s’ha procedit a la soldadura del circuit del mòdul 

WiFi, i s’han soldat els components necessaris per als circuits de RESET.  

En el cas de la soldadura del mòdul WiFi hi ha recomanacions per part del fabricant, com són: 

 No pujar la temperatura del soldador per sobre de 220 ºC 

 No fer servir flux “no clean”  

 No netejar amb aigua. 

El resultat final, un cop s’han soldat tots els components a la PCB és el següent: 

Figura 6.5. Comprovació ona quadrada microcontrolador 

Figura 6.6. Muntatge final PCB telemetria 
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Per testejar que tots els components hagin estat correctament soldats s’ha procedit a alimentar 

la PCB i comprovar l’estat de la PCB mitjançant els LEDs. 

A la imatge superior es pot apreciar que alguns LEDs estan encesos. Les funcions que indiquen 

aquests LEDs són: 

 LED verd: indica si el mòdul WiFi està connectat amb algun dispositiu. 

 LED vermell: indica que el mòdul no es troba forçat per hardware a treballar en AP. 

 LED blau: indica que l’alimentació de 3,3 V és correcta a la placa. 

Els dos LEDs que resten apagats són els indicadors de que s’està transferint alguna dada, o que 

el mòdul es troba associat amb una xarxa WiFi ja existent. Donat que no s’ha programat cap 

dispositiu de la placa, és normal que aquest dos LEDs estiguin apagats, ja que: 

 No arriben dades encara a la placa per a que es puguin transferir. 

 No s’ha programat el mòdul WiFi per a que s’associï a cap xarxa WiFi (amb nom SSID i 

contrasenya).  

Com es pot apreciar a la imatge següent, la PCB de telemetria ja es troba connectada amb el 

mòbil, a través del mòdul WiFi.  

Per tant, ja es pot procedir al següent pas que serà desenvolupar el software per a que hi hagi 

flux d’informació de la xarxa CAN del cotxe fins al dispositiu mòbil.   

Figura 6.7. Comprovació PCB telemetria 

Figura 6.8. Connexió telemetria-dispositiu mòbil 
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7. Software 

7.1 Microcontrolador 

7.1.1 Interfície de programació: MPLAB IDE 

El microcontrolador que s’ha fet servir a la placa de telemetria és el PIC18LF4580 de la 

companyia Microchip. Aquesta companyia compta amb un entorn de desenvolupament (IDE) 

propi, el qual permet entre altres: escriure el codi del software del microcontrolador, compilar-

ho amb llibreries i funcions definides pels microcontroladors,... Aquest entorn és el MPLAB IDE. 

La versió del programa que s’ha fet servir per al desenvolupament del software és la v8.63. 

 

Com es pot apreciar a la imatge, l’entorn es divideix en tres parts, i cadascuna té una finalitat 

diferent: 

 Files. En aquesta secció queden definits tots els arxius que incorpora el projecte en el 

qual s’està treballant. Des de l’arxiu *.c on està definit el cos del programa, fins a les 

capçaleres (headers) o els fitxers de l’enllaçador (linker) que es fan servir per ensamblar 

el projecte final. 

 Output. En aquesta finestra el programa es comunica amb el programador, informant 

sobre quin és l’estat dels processos que s’estan executant, com poden ser mostrar els 

Workspace 

 

Files 

 

Output 

 

Figura 7.1. Entorn de programació MPLAB IDE 
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errors o warnings que hi hagi a l’hora de compilar el programa o quin és l’estat del 

procés de programació del microcontrolador.  

 Workspace. Aquest és l’espai d’edició. En aquest espai és on es visualitza i s’introdueix 

tot el codi del projecte. 

 

Aquest entorn de programació disposa de l’opció de programar el microcontrolador. El que 

permet que un cop tot el codi està redactat i el projecte s’ha compilat amb èxit, aquest pot 

passar a gravar-se a la memòria flash del microcontrolador. Existeix l’opció de saber quina és la 

memòria del microcontrolador que es fa servir amb el programa, en el cas de l’aplicació de 

telemetria és: 

Com es pot apreciar a l’imatge el percentatge de memoria de programa i memoria RAM 

(Random Access Memory) utilitzada és baix: un 13,34% i un 24,15% respectivament. D’aquesta 

manera no existeixen limitacions del microcontrolador per afegir-hi millores en el codi en un 

futur.  

L’entorn MPLAB IDE compta també amb l’opció de depuració (debugger), la qual és una eina 

molt útil per entendre com està funcionant el programa, i trobar possibles errors que puguin 

existir al codi. La idea bàsica de depurar és que pots saber quin és l’estat de les variables del 

microcontrolador en temps real, i per tant veure quina és la seva evolució aturant el programa 

quan es desitgi, ja sigui amb punts de ruptura (breakpoints) o manualment. Tant per depurar 

com per programar s’ha fet servir, l’eina PICkit 2 (Figura 7.3), la qual es connecta a un USB 

(Universal Serial Bus) de l’ordinador, i per l’altra banda es connecta directament als pins del 

microcontrolador: Vcc, GND, RESET, PGC i PGD. 

 

 

 

Figura 7.2. Memòria utilitzada 

Figura 7.3. Eina per programar/depurar el microcontrolador 
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7.1.2 Implementació del software  

El codi implementat al microcontrolador es pot dividir en tres parts. Una primera part 

en que es configuren els perifèrics del microcontrolador. Una segona part en que es defineix el 

bucle sense fi del microcontrolador. Finalment, una tercera part en que queden definides les 

interrupcions del programa. 

7.1.2.1 Configuració perifèrics 

 Cicles de rellotge 

Abans d’inicialitzar o configurar cap perifèric es configurarà la freqüència a la que treballarà el 

microcontrolador. Com es va definir a les especificacions el microcontrolador rep una senyal 

pels pins OSC1 i OSC2 la qual és de 5 MHz gràcies a un cristall de quars. 

Per tal de poder treballar a major freqüència el microcontrolador compta amb una configuració 

que evita que la freqüència d’entrada al microcontrolador sigui dividida per 4, en un circuit que 

hi ha implementat a l’entrada de la senyal de rellotge del microcontrolador (FOSC1). D’aquesta 

manera la freqüència del cicle de rellotge del microcontrolador és 4 vegades més alta . És coneix 

com a PLL (Phase-Locked Loop). 

Per configurar aquest paràmetre s’inicialitza per codi la següent línia: 

#pragma config OSC = HSPLL 

 

 CAN 

Un cop definida la freqüència de treball del microcontrolador, a uns 20 MHz en mode normal de 

treball i amb la velocitat de transmissió de dades per xarxa CAN establerta per especificacions a 

250 kbps, es pot procedir a la inicialització del perifèric CAN del microcontrolador. 

Per a que els polsos enviats per CAN siguin reconeguts pel receptor, aquests han de respectar 

uns requeriments temporals. Cada bit es divideix en Tq (Time quanta), el qual es pot calcular a 

partir de la freqüència del rellotge, de la velocitat de transmissió de la xarxa CAN i del divisor de 

freqüència “preescaler” que es vulgui fer de la freqüència del rellotge, com es troba explicat a 

l’exemple 23-6: Calculating Tq del Datasheet (pàg. 335). El bit es divideix en quatre parts, i cada 

part està determinada per un nombre de quantes (Tq). 

Per al càlcul dels quantes (Tq) que s’han de fer servir a cada part per al compliment d’aquests 

requeriments temporals s’ha fet servir un software gratuït “Bit Timing Calculator” de la 

companyia Intrepid Control Systems. El resultat obtingut és el següent: 
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El sampling point (punt de mostreig) d’aquesta configuració de quantes (Tq) es fa al 60%. És a 

dir que el microcontrolador mostrejarà els polsos que li arribin per CAN, quan hagi transcorregut 

el 60% del temps que dura el pols, punt en el qual es considera que es compleixen tots els 

requeriments temporals com per a que no hi hagi cap defecte o error en el mostreig del pols. 

La línia de codi que inicialitza el CAN bus és la següent: 

CANInitialize(1, 2, 1, 2, 6, CAN_CONFIG_VALID_STD_MSG) ; 

Segons l’anterior configuració s’envien missatges estàndard de CAN, amb  identificadors d’11 

bits (0–2047), a una velocitat de transmissió de 250 kbps i amb una freqüència de rellotge de 20 

MHz (5 MHz en mode PLL equival a 20 MHz en mode normal). 

 UART 

Per continuar es passa a la inicialització del mòdul UART. Pel que fa a les especificacions s’ha 

definit una velocitat de transmissió de 57.600 bits/s, suficient com per transmetre tot el buffer 

de bytes a través de la comunicació sèrie asíncrona sense saturar-la, per tal que no es perdi 

informació. La resta de factors no són crítics, simplement s’han de configurar de la mateixa 

manera en receptor i transmissor. Per tant, a l’hora de configurar el mòdul WiFi, s’hauran de 

mantenir els paràmetres. 

OpenUSART( USART_TX_INT_OFF &    // Sense interrupcions de Transmissió (TX) 
   USART_RX_INT_OFF &   // Sense interrupcions de Recepció (RX) 
   USART_ASYNCH_MODE &  // Mode asíncron (UART) 
   USART_EIGHT_BIT &   // 8 bits de dades (sense paritat) 
   USART_CONT_RX &   // Mode de recepció contínua 
  USART_BRGH_HIGH, 21);  // Velocitat de transmissió 57600 bits/s 

Per calcular quin és el valor d’inicialització de la velocitat de transmissió de l’UART (Baud Rate), 

s’han d’aplicar els càlculs que s’indiquen a la pàgina 231 del Datasheet (a la taula 18-1 i a 

l’exemple 18-1).  

Es parteix de la velocitat “objectiu”, que és 57.600 bits/s. I per obtenir  

𝐵𝑎𝑢𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑡𝑗𝑎𝑡 = 57.600 =  
𝑓𝑂𝑆𝐶

16·(𝑋+1)
=

20 𝑀𝐻𝑧

16·(𝑋+1)
              (1) 

Resolent l’equació (1) s’obté que X = 20,7 i arrodonint aquest valor a 21, que és la xifra entera 

més pròxima, ja es té quin és el valor per inicialitzar el Baud Rate. 

Figura 7.4. Resultat bit timing calculator 
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Per saber quin és l’error que hi haurà en la velocitat de transmissió real respecte la desitjada 

s’aplica la següent expressió: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
𝐵𝑎𝑢𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡−𝐵𝑎𝑢𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑡𝑗𝑎𝑡

𝐵𝑎𝑢𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑡𝑗𝑎𝑡
=  

56.818,18−57.600

57.600
=  −1,357 %            (2) 

Com es pot apreciar aquest error no és significatiu, com per a que hi hagi problemes en la 

comunicació entre transmissor i receptor si tots dos estan inicialitzats a una mateixa velocitat 

de 57.600 bits/s. 

 Timer0 

Per fixar un període d’enviament de les dades, es faran servir les interrupcions del 

microcontrolador, comandades per un “overflow” del comptador del Timer0. Per aconseguir-ho 

s’ha d’inicialitzar el Timer0, habilitant les interrupcions, i fixant un “prescaler” del rellotge  del 

microcontrolador, el qual servirà per marcar cada quants cicles de rellotge el comptador 

s’incrementa en una unitat.  

En aquest cas, el període d’enviament de les dades serà d’uns 13 ms. Amb aquesta freqüència  

d’uns 80 Hz, s’assegura que a la interfície gràfica final, la que veurà el receptor, no es percebran 

congelaments de les dades, sinó que es veurà un canvi i un moviment fluid dels valors mostrats 

per pantalla. 

La línia de codi d’inicialització del Timer0 és la següent: 

OpenTimer0( TIMER_INT_ON & T0_16BIT & T0_SOURCE_INT & T0_PS_1_1); 

 

7.1.2.2 Bucle infinit 

Un cop s’han inicialitzat tots els perifèrics del microcontrolador es procedeix a la programació 

del cos principal del software.  

En aquesta part es fan totes les lectures dels missatges CAN, i s’assignen els valors rebuts a 

variables globals, les quals serviran més endavant per formar el buffer de bytes que s’enviarà 

per UART. 

En el cas d’aquest projecte, els missatges CAN seran formats i enviats per la dSPACE (la 

centraleta principal del cotxe). La programació d’aquesta es fa a través de l’entorn de 

programació de MATLAB: Simulink. Gràcies a aquesta llibertat de programació es pot decidir 

quina serà l’estructura dels missatges i com s’organitzaran les dades. Per tal de minimitzar els 

missatges a enviar, s’ha intentat enviar cada variable en una byte diferent (cada missatge CAN 

envia 8 bytes). Per aconseguir-ho s’ha partit dels valors esperats per a cada variable i s’ha mirat 

d’escalar per tal que tot el rang de variació estigui comprès entre 0 i 255, que són els valors que 

es poden enviar en un byte (28 = 256). Per exemple: 

El voltatge de les bateries d’alta tensió, varia en un rang d’uns 80 V (de 500V a 580V aprox.). Per 

rang de variació no hi ha cap problema ja que es troba dins de l’interval 0-255, però si es volgués 

enviar aquesta dada per CAN sense aplicar cap canvi serien necessaris 10 bits, ja que els valors 

van de 500 a 580, i amb un byte es pot arribar fins a un màxim de 255. En canvi, si abans de 

carregar la dada al missatge CAN, a dSPACE es programa una resta de 400, els valors que ara 

s’hauran d’enviar aniran de 100 a 180, i com es pot apreciar ja s’està dins del rang i es pot enviar 

la dada del voltatge de bateries en un byte. 
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A continuació es mostra un dels diferents missatges que s’envien per CAN, amb les dades que 

incorpora cada byte. La resta de missatges es poden trobar a l’annex A. 

0xD0    PowerTrain (Dades Inversors) 

 Dada Rang (Decimal) 

Byte 0 VDCBusSelector 0,1,2 

Byte 1 VDCBusDecimal 0 … 255 

Byte 2 CurrentLeft 0 … 150 

Byte 3 CurrentRight 0 … 150 

Byte 4 TemperatureLeft 0 … 120 

Byte 5 TemperatureRight 0 … 120 

Byte 6 FailuresOK 85 (55h) ó 170 (AAh) 

Byte 7 Failures 29 

Taula 7.1. Estructura missatge CAN 

Un cop es reben els missatges, les dades s’assignen a les variables globals del programa. 
 

7.1.2.3 Interrupció 

 
Com s’ha comentat anteriorment, cada 13 ms s’activa el “Flag d’overflow” del Timer0. Això 

indica que el comptador ha donat la volta i és el moment d’executar el codi de la interrupció. 

Les funcions que es realitzen a la interrupció són: 

 omplirCua(). Aquesta funció carrega tots els valors de les variables globals, que han 

arribat per CAN, a les diferents posicions del buffer de bytes que s’enviarà per UART. 

 iniciMissatge(). Per saber que s’està iniciant l’enviament d’un buffer de dades per 

l’UART, s’envia la següent seqüència de caràcters: 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA. Quan 

s’identifiquen aquests caràcters el receptor sap que el següent que rebrà seran els 

bytes del buffer. L’elecció d’aquests caràcters 0x55 i 0xAA, és perquè la seva 

representació binaria està formada per 0 i 1 que alternen en cada posició: 0x55 = 

0b01010101 i 0xAA = 0b10101010 i la probabilitat de que es generin aquests valors 

a l’atzar per errors en la placa o per interferències és molt baixa. Per tant, si hi ha 

algun error en la transmissió de les dades es podria identificar ja que no es rebrien 

aquests valors correctament i les dades per tant no serien fiables.  

 escriureCaracterUART(). Com indica el seu nom, aquesta funció s’encarrega 

d’enviar els bytes per l’UART.  

 fiMissatge(). D’igual manera que s’envia una seqüència de caràcters per indicar que 

s’inicia la transmissió, es fa el mateix per indicar que el missatge ha finalitzat i ja 

s’han enviat totes les dades. En aquest cas la seqüència de caràcters és: 0x66, 0xBB. 

Un cop ja s’han enviat totes les dades per l’UART, es torna al bucle infinit del programa per 

continuar rebent noves dades del cotxe. 
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7.1.3 Esquema del software del microcontrolador 

A continuació es fa un esquema indicant quin és el funcionament del software del 

microcontrolador. Cal indicar que tot el programa ha estat desenvolupat en llenguatge de 

programació C, a l’annex B es poden trobar totes les línies de codi. 

 

 

Figura 7.5. Esquema software microcontrolador 
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7.2 Mòdul WiFly 

7.2.1 Interfície de programació: WiFly App (for iPhone) 

Per programar el mòdul WiFly, el propi fabricant ha desenvolupat una aplicació per a 

iPhone (Figura 7.6), la qual és gratuïta i permet accedir al mòdul WiFly per fer el “set up”, per 

veure estadístiques d’ús del mòdul o per veure quina és la configuració actual d’aquest. Aquesta 

aplicació es pot descarregar directament des de la App Store. 

 

L’entorn de programació en aquesta aplicació és el següent: 

WiFly Apps 

Figura 7.6. Aplicació WiFly 

Input 

 

Output 

 

“Command Mode” 

Switch 

 

Figura 7.7. Entorn programació WiFly 
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 “Command Mode” Switch. Quan s’activa aquest interruptor, s’envia una comanda al 

mòdul que el fa passar a treballar en mode de programació. Aquest mode permet a 

l’usuari interactuar amb el mòdul. 

 Input. En aquesta finestra és on s’escriuen totes les comandes que s’han d’enviar al 

mòdul WiFly. 

 Output. Cada cop que s’envia una comanda al mòdul [4], aquest dóna una resposta que 

es mostra per la finestra d’Outputs. En cas que la comanda que s’envia és una 

configuració, el mòdul respon indicant el valor que s’ha actualitzat, i si aquest és una 

configuració correcta escriu “AOK”, en cas contrari indica error. Si el que se li demana 

és veure la configuració actual o algunes estadístiques, directament ho mostra per la 

finestra d’Outputs. 

7.2.2 Funcions a desenvolupar 

La funció d’aquest mòdul és rebre les dades per UART i crear una xarxa WiFi per enviar 

aquestes dades per TCP/IP al dispositiu receptor. Per tant, partint d’aquesta base s’ha de 

configurar el mòdul per rebre dades UART transmeses a una velocitat de 57.600 bits/s i s’ha de 

configurar aquest per treballar en mode AP. 

A l’hora de configurar el mòdul, hi ha un arxiu amb extensió PDF anomenat “WiFly Command 

Reference” en el qual hi ha un recull de totes les comandes que se li poden enviar al mòdul. A 

partir d’aquestes es selecciona les que són útils per configurar el mòdul per a aquest projecte. 

Si el que es vol és configurar el mòdul totes les comandes comencen per “set ...”  en canvi si el 

que es vol és veure alguna configuració, la comanda que s’ha de fer servir és “get ...” . 

 UART 

El mòdul WiFly s’ha de configurar de la mateixa manera que s’ha inicialitzat en el 

microcontrolador, per tal que els missatges que enviï un els entengui l’altre. Un cop entès això, 

les comandes que s’han d’enviar al mòdul per configurar-lo són: 

Comanda Descripció 

set uart baud 57600 
Es fixa la velocitat de la comunicació sèrie (Baud rate), del 
mòdul WiFly per treballar a 57.600 bits/s 

set uart flow 0x00 

Es fixa que els missatges que rep/envia el mòdul per UART no 
tenen paritat, és a dir estan formats per 8 bits. A més 
s’inhabilita el control del flux d’informació, ja que es treballa a 
velocitats “baixes” i per tant no hi ha perill de que el mòdul 
saturi el seu buffer de recepció. 

Taula 7.2. Comandes configuració UART mòdul WiFly 
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 Acces Point 

Un cop està configurada la comunicació UART, i ja arriba tota la informació fins al mòdul WiFi, 

s’ha de passar a configurar el següent canal de comunicació, per al qual es fan servir les següents 

comandes (a l’annex C es pot trobar una descripció del mode de treball Acces Point del mòdul): 

Comanda Descripció 

set wlan join 7 

Es fa treballar al mòdul WiFi en mode AP a través del software. 
Com s’ha comentat en apartats anteriors a la placa hi ha un 
interruptor que també força aquest mode de funcionament a 
través del hardware. 

set ip dhcp 4 
Habilita el servidor DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) del mòdul. El qual configura de manera automàtica 
els paràmetres de la comunicació TCP/IP. 

save Guarda tots els paràmetres actuals de configuració. 

reboot 
Reinicia el mòdul per a que comenci treballant amb els nous 
paràmetres configurats. 

Taula 7.3. Comandes configuració AP mòdul WiFly 
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7.3 App Telemetria per a iPhone 

7.3.1 Interfície de programació: Xcode 

Per desenvolupar una App per a iPhone és necessari comptar amb el software de 

desenvolupament de la companyia Nord Americana, Xcode. Aquest software està únicament 

disponible per a sistemes operatius Mac OS X, i es pot descarregar des de la Mac App Store de 

manera totalment gratuïta. 

El llenguatge de programació fet servir és l’Objective C [5, 9], el qual és bassa en un principi de 

funcionament anomenat MVC (Model View Controller), segons el qual la interfície de l’aplicació 

consta de tres parts diferenciades, com es posa de manifest a la Figura 7.8: 

 Model: És la part que no veu l’usuari, on està tot el cos del programa. 

 Vista: És tota la interfície gràfica que es mostra a l’usuari. 

 Controlador: Es tracta de la part en que l’usuari interactua amb l’aplicació per aplicar-hi 

canvis o executar accions. 

En Objective C, els arxius en que es defineix tot el codi i les funcions que durà a terme l’App, són 

els *.m. Per fer una equivalència amb el codi de programació C, aquests es corresponen als arxius 

*.c. 

Per altra banda, tant les vistes com els controladors, es defineixen de manera gràfica en arxius 

anomenats *.storyboard, on per exemple, en el cas de les vistes s’hi afegeixen Labels, que més 

endavant serviran per mostrar valors a l’usuari. En el cas de l’aplicació de telemetria es fan servir 

labels per visualitzar els valors de les diferents variables. En el cas del controlador s’afegeixen, 

per exemple, botons per a que l’usuari pugui interactuar amb l’App. D’aquesta manera quan 

l’usuari prem un dels botons, aquest executa una acció que es troba definida dins del model. En 

el cas de l’aplicació de telemetria es fan servir botons per connectar-se o desconnectar-se del 

mòdul WiFi. 

Figura 7.8. Esquema arquitectura Model-View-Controller 
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L’entorn de desenvolupament Xcode té una interfície de programació distribuïda de la següent 

manera: 

Cadascuna d’aquestes diferents parts tenen les següents funcions: 

 Navegació: Es troben tots els arxius que composen el projecte, des dels Frameworks 

(Llibreries de Xcode) fins als propis arxius de codi *.m i *.h, generats pel programador.  

 Toolbar: És la barra d’eines del programa, on hi podem trobar diferents paràmetres per 

configurar l’entorn de desenvolupament. És la part des d’on es compila l’aplicació i es 

simula. 

 Edició: És la part principal de l’entorn Xcode, on es treballa introduint el codi o 

modificant les diferents interfícies gràfiques de l’App. 

 Outputs: Com diu el seu nom, en cas que l’App generi outputs, aquí és on es poden 

visualitzar aquests. Aquesta zona també serveix per tenir un control de quin és l’estat 

de les diferents variables quan s’està depurant l’aplicació. 

 Utilitats: En aquesta zona Xcode ens proporciona diferents paràmetres per configurar 

objectes de la interfície gràfica, com per exemple canviar la font d’un títol, o el color 

d’un botó. També es poden configurar els paràmetres de les Vistes, com l’identificador 

o l’arxiu que defineix el model que la controlarà. Quan s’està introduint codi, aquesta 

zona serveix per tenir informació ràpida de quines són les accions que duu a terme una 

funció determinada. 

 

 

 

 

Edició 

 

Navegació 

 

 

Outputs 

 

Utilitats 

Toolbar 

 

Figura 7.9. Entorn de desenvolupament Xcode 
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Com s’ha comentat, Xcode compta amb l’opció de simular, la qual permet fer proves amb l’App 

que s’està dissenyant, Figura 7.10. D’aquesta manera no és necessari carregar l’App a l’iPhone 

per verificar que tot està funcionant correctament. Cal comentar que en el cas de l’App que s’ha 

fet per a la telemetria aquesta utilitat era una mica limitada, donat que per fer una bona 

verificació de que tot funcionava correctament, l’App necessita connectar-se al mòdul WiFi i 

rebre les dades, i això no es pot fer amb el simulador. De totes maneres, si que servia per 

comprovar d’altres funcionalitats així com la interfície gràfica. 

 

 

7.3.2 Funcions a desenvolupar 

Un cop ja estan programats el microcontrolador i el mòdul WiFi, totes les dades i 

paràmetres de funcionament del vehicle s’estan enviant per la comunicació WiFi. I el que cal és 

programar un dispositiu capaç de llegir aquesta informació, desxifrar-la i mostrar-la a l’usuari. 

En aquest punt entra en joc l’App per a iPhone [5 a 15]. 

7.3.2.1 Verificació red WiFi 

Un cop el mòbil està connectat a la xarxa WiFi que genera el mòdul, a l’aplicació de 

telemetria es fa una verificació de que la xarxa a la que s’està connectat és la correcta. En cas 

contrari no es deixa avançar donat que no tindria sentit que s’intentessin llegir dades d’una xarxa 

que no les està enviant. Es mostra una alerta a l’usuari indicant que la xarxa WiFi a la que està 

connectat no és la del cotxe. 

Per tant, un cop s’inicialitza l’App de telemetria es prem un botó, el qual sense que l’usuari 

percebi res, verifica que el nom SSID (Service Set IDentifier) de la xarxa WiFi coincideixi amb el 

del mòdul WiFi. En cas que hi hagi coincidència es procedeix a mostrar l’interfície gràfica amb 

les diferents dades que es reben del mòdul WiFi. 

Figura 7.10. iOS Simulator 



Telemetria basada en WiFi per a l’equip ETSEIB Motorsport Barcelona                                         54 

 

7.3.2.2 Connexió mòdul WiFi 

Com s’ha vist anteriorment, la xarxa WiFi que genera el mòdul ja ha estat detectada per 

l’iPhone, però això no és suficient per a que el mòbil rebi les dades. El necessari és que un cop 

el mòbil està connectat a la xarxa WiFi que genera el mòdul, s’estableixi una connexió TCP/IP, la 

qual es basa en un intercanvi  de dades del tipus servidor-client en la qual el mòdul WiFi és el 

servidor. 

Per establir aquesta connexió és necessari el Framework, CFNetwork.framework [10, 11, 12, 13], 

el qual conté les funcions necessàries per poder establir una connexió d’aquest tipus. A més 

permet controlar o visualitzar diferents paràmetres de la connexió com són l’estat de la 

connexió, o si hi ha streams disponibles per a la lectura (srteam és la designació que té un 

conjunt de dades que s’envia de manera seqüencial al llarg del temps). 

Per tant, en aquest punt s’ha de saber quina és la direcció IP del host que generarà el mòdul 

WiFi treballant en mode Acces Point, per tal que el mòbil es pugui connectar a aquest servidor i 

rebre les dades correctament. Aquesta informació la podem treure del mòdul WiFi enviant la 

següent comanda: get everything. El resultat és el següent: 

 

Com es pot apreciar a la imatge superior, la direcció IP del host del servidor és la següent: 

Nom del servidor host: 1.2.3.4 

Port: 2000 

A partir d’aquest punt, l’iPhone ja comença a rebre tots els streams de dades que li envia el 

mòdul WiFi, i només queda analitzar aquestes dades. 

 

Figura 7.11. Direcció IP del host. 
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7.3.2.3 Dades telemetria 

Ara que ja estan connectats mòdul WiFi i iPhone, com a servidor-client, s’han d’analitzar 

les dades rebudes i mostrar-les a l’usuari d’una manera clara i intuïtiva.  

Per a aquesta finalitat, la manera en que s’ha implementat la visualització de les dades en 

l’aplicació de telemetria és la següent: 

 Primer de tot s’ha optat per una diferenciació de les dades per seccions. És a dir les 

dades que són específiques de la secció de “Power Train” (Tren de potència), s’han 

ajuntat totes en una mateixa pestanya. Aquestes dades poden ser: Tensió de Bus de 

continua, Tensió de les bateries d’alt voltatge, o Corrents que demanda cadascun dels 

inversors. Les altres seccions són: Electrònica, Dinàmics i CAT 07e. Aquest última mostra 

dades generals del funcionament del vehicle, com són les revolucions dels motors o el 

parell que estan generant. 

 En segon lloc, totes les dades es mostren de manera numèrica. Com es va comentar a 

l’apartat 7.1.2 Implementació del software del microcontrolador, les dades es 

codifiquen en alguns casos, per tal d’ajustar la longitud (en bits) de cadascuna a un byte 

d’informació. D’aquesta manera es pot augmentar la resolució d’algunes dades o es pot 

disminuir la d’algunes altres (en cas que no sigui necessària). Alguns exemples poden 

ser els voltatges de les cel·les de bateries, de les quals és interessant tenir una resolució 

de fins a les centèsimes, mentre que en el cas de les revolucions per minut de cada 

motor no és necessari tenir una gran resolució i s’opta per enviar els valors cada 25 

unitats, el que dóna que amb un byte de resolució es pot arribar fins a les 6.400 rpm-1 

(256[dades en 1 byte]*25[resolució]) que és suficient tenint en compte les 6.000 rpm-1 

de velocitat màxima. Dit això, l’App ha de processar les dades que arriben del stream, 

per tal que el valor mostrat a l’usuari sigui representatiu de quin és l’estat del vehicle, ja 

que una cel·la amb voltatge 134 no té sentit per a l’usuari. En canvi, si s’aplica la 

conversió un voltatge de 3,84 V si que té sentit. 

 També s’envien els “Failures” (Fallades) que pugui tenir el cotxe, per si sorgís algun 

imprevist, saber en tot moment perquè és degut. En cas que ens trobem en aquesta 

circumstancia poden succeir dues coses:  

o Si es tracta de que el voltatge d’alguna cel·la es troba per sobre o per sota del 

límit, l’aplicació ens ho ressalta posant en negreta tant el voltatge de la cel·la 

com el número de la cel·la. 

o Per altra banda si es tracta d’alguna altra fallada, com un error de BMS, de IMD 

o d’Inversors, l’aplicació ens mostra una Alerta dient que hi ha fallada, i indicant 

quin tipus de fallada és: Sobrecorrent d’inversors, fallada de connexió de BMS,... 
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7.3.3 Esquema del software de funcionament 

Igual que en el cas del microcontrolador, a continuació es farà un esquema de quines 

són les funcions que desenvolupa l’App de telemetria: 

 

 

Figura 7.12. Esquema funcionament App telemetria 
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7.3.4 Interfície gràfica de l’App  

A continuació es mostrarà i s’explicarà quina és la interfície de les diferents parts de 

l’App de telemetria. 

Començant per la pantalla d’inici (Figura 7.13), a la qual es fa la verificació de la xarxa WiFi: 

En aquesta primera pantalla es poden veure dues parts. Una primera que és el botó: “Connect”, 

el qual un cop premut fa la verificació de que s’està connectat a la xarxa WiFi del cotxe, i estableix 

la connexió TCP/IP (Servidor-client). La segona part es pot veure a la zona inferior de la pantalla 

on hi ha un “Label” el qual serveix per mostrar a l’usuari el nom SSID de la xarxa WiFi a la que 

està connectat actualment.  

Com s’ha comentat, en el cas en que l’usuari premi el botó i no es trobi connectat a la xarxa WiFi 

del cotxe, l’App li mostrarà una Alerta (UIAlert) per advertir de la situació. D’aquesta manera 

l’usuari podrà buscar la xarxa WiFi correcta per connectar-se i començar a rebre les dades del 

cotxe. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.13. Pantalla verificació xarxa WiFi, App 
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Un cop s’ha verificat que la xarxa WiFi és la correcte, es passa a carregar la vista que controlarà 

les diferents pestanyes de les seccions. Aquesta té el nom de UITabBarViewController, i la seva 

vista és tal i com es pot apreciar a la següent imatge: 

 

Com es pot apreciar a la imatge, a la part inferior és on es troben els diferents icones de cada 

secció. La navegació entre seccions és tan simple com prémer sobre la icona de la secció a la 

qual es vol accedir.  

També es pot observar un botó a la part superior de la vista (“Disconnect”). Aquest permet 

desconnectar-se del servidor i tornar a la pantalla inicial. 

Pel que fa a aquesta vista, quan es selecciona una de les seccions per visualitzar les dades, la 

vista de la secció es mostra a l’espai de color més gris que hi ha al centre de la imatge sense 

superposar-se en cap moment als icones de la part inferior ni al botó de la part superior.  

És a dir que aquesta vista queda en tot moment visible mentre ens trobem dintre d’una de les 

seccions visualitzant les dades. 

 

 

 

 

Figura 7.14. TabBar View Controller  App 
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Per acabar es passa a la visualització de les vistes de cadascuna de les seccions. 

Com es pot apreciar cada vista té una interfície diferent. Això és degut a que de tot el buffer de 

dades que el microcontrolador envia al mòdul WiFi, només és interessant mostrar la part 

relacionada amb la secció de la pestanya actual. 

Com s’ha comentat, en cas que hi sorgeixi algun error o Failure al cotxe, l’aplicació mostra una 

alerta a l’usuari per a que aquest estigui informat i pugui reaccionar de manera ràpida davant 

d’aquesta fallada. 

 

 

  

Figura 7.15. Vistes de les seccions App 
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7.4 Testeig i validació de la funcionalitat de la telemetria 

Un cop l’aplicació ja està dissenyada el següent pas és carregar-la a l’iPhone i connectar 

la centraleta electrònica amb el microcontrolador i el mòdul WiFi al cotxe. Per temes d’espai i 

visibilitat dels pilots, la telemetria s’ha situat a la part posterior del vehicle, just darrere del cap 

del pilot. 

Gracies a la col·laboració de diferents entitats, l’equip ETSEIB Motorsport de la Formula Student 

disposava de pistes on anar a fer proves al circuit de Castellolí, amb instal·lacions adequades a 

les necessitats: boxes amb endolls de potència els quals permetien carregar les bateries del 

cotxe, i també disposava de pistes asfaltades en perfectes condicions per provar totes les 

prestacions del vehicle. 

  

Figura 7.16. Proves en circuit 
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A continuació es podran visualitzar alguns dels resultats d’aquestes proves, que demostren el 

correcte funcionament de la telemetria per al vehicle CAT 07e de la Formula Student: 

A la imatge superior es poden observar quines són les vistes un cop el cotxe està funcionant i es 

reben al mòbil totes les dades d’aquest. A la vista de la dreta, la qual pertany a la secció de Power 

Train es pot apreciar com la cel·la de baix voltatge es troba ressaltada (en negreta) respecte la 

resta de valors. Això és  degut a que, com s’ha comentat anteriorment, hi ha un error de baix 

voltatge a la cel·la 50 del cotxe. 

A la propera imatge es pot observar quina és l’alerta que es mostra a l’App quan sorgeix un 

Failure al cotxe. En aquest cas l’error és degut a un sobrecorrent que s’ha produït a l’inversor 

esquerra (Left). 

 

Figura 7.17. Vistes proves telemetria 

Figura 7.18. Alerta Failure 
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8. Pressupost 

Els costos del projecte s’agruparan en quatre categories, les quals seran: Hardware, 

Software,  Equipament i Mà d’obra. 

Pel que fa a l’apartat de Hardware, es farà una suma dels costos dels components emprats per 

a la fabricació de la placa. També s’inclouran en aquest apartat els costos de fabricació de la 

placa de circuit imprès. 

En l’apartat de software s’enumeraran les diferents llicències que han estat necessàries des del 

començament del disseny del projecte fins que tots els components han estat programats i 

preparats per posar-se a funcionar. 

En  l’equipament es farà una repercussió dels costos d’amortització dels diferents equipaments 

emprats per verificar o programar, l’ECU del projecte. 

Finalment, a l’apartat de mà d’obra es farà una recopilació de les hores emprades per al disseny, 

muntatge i programació de la ECU. 

 

8.1 Cost del Hardware 

A partir del BOM (“Bill of Material”) es poden calcular de manera fàcil els costos de tots 

els components emprats en la fabricació de la PCB: 

Component Fabricant Referència fabricant 
Cost 

unitari 
Qt Cost (€) 

Microcontrolador PIC 18LF4580 Microchip Technology PIC18LF4580-I/PT 5,490 1 5,490 

Connector Molex Microclasp 10 
pins 

MOLEX 55959-1030 0,950 1 0,950 

Cristall de Quarç 5 MHz, SMD ECS ECS-50-20-5PX-TR 0,340 1 0,340 

CAN transceiver Texas Instruments SN65HVD231DR 1,910 1 1,910 

Diode 1N4004 Fairchild 1N4004 0,116 1 0,116 

Diode 1N4148 Fairchild 1N4148 0,083 1 0,083 

Diode TVS (Supresor de Voltatge 
Transitori) 

STMicroelectronics RBO08-40G 2,160 1 2,160 

Jumper Aries electronics ME-100 0,125 1 0,125 

LED SMD 0805 OSRAM - 0,083 5 0,415 

Microswitch DIOTRONIC DIPDS01 0,660 1 0,660 

PTC 500 mA, SMD TE Connectivity miniSMDC014F-2 0,257 2 0,514 

Polsador  DIOTRONIC DTS61N 0,110 2 0,220 

Regulador de tensió 3,3 V Texas Instruments UA78M33CDCY  0,498 1 0,498 

Diode zener 3.3V ON Semiconductor SD12CT1G 0,324 4 1,296 

Resistència 100 ohms  SMD (1206) Vishay CRCW1206100RJNEB 0,066 1 0,066 

Resistència 120 ohms  SMD (1206) Vishay CRCW1206120RJNEB 0,066 1 0,066 

Resistència 220 ohms  SMD (1206) Vishay CRCW1206220RJNEB 0,066 5 0,330 

Resistència 1 Kohms  SMD (1206) Vishay CRCW12061K00JNEA 0,066 2 0,132 

Resistència 2.5 Kohms  SMD (1206) KOA Speer RN732BTTD2501B25 0,432 1 0,432 

Resistència 4.7 Kohms  SMD (1206) MULTICOMP MC0125W120614K7 0,005 1 0,005 

Resistència 10 Kohms  SMD (1206) Vishay CRCW120610K0JNEA 0,066 2 0,132 

Resistència 100 Kohms  SMD (1206) Vishay CRCW1206100KJNEA 0,066 2 0,132 

http://www.mouser.es/ProductDetail/Texas-Instruments/SN65HVD231DR/?qs=sGAEpiMZZMsGqoCZrYwANjBlzIePRaFKyXfDKqXLpxM%3d
http://www.mouser.es/ProductDetail/TE-Connectivity-Raychem/miniSMDC014F-2/?qs=sGAEpiMZZMsDb3f2XgqWkpYzSSODA%2fAu
http://www.mouser.es/ProductDetail/KOA-Speer/RN732BTTD2501B25/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG9ZB66D1Zm68B0xBc0zcnWg%3d
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Condensador 25 pF, SMD (1206) Vishay VJ0805A270GXXPW1BC 0,050 2 0,100 

Condensador 100 pF, SMD (1206) Vishay VJ1206A101KXACW1BC 0,066 2 0,132 

Condensador 560 pF, SMD (1206) Vishay VJ1206Y561KXXPW1BC 0,050 2 0,100 

Condensador 100 nF, SMD (1206) Vishay VJ1206Y104KXXPW1BC 0,050 4 0,200 

Condensador 1 uF, SMD (1206) Vishay VJ1206V105MXATW1BC 0,050 1 0,050 

Condensador 10 uF, SMD (1206) Vishay VJ1206V106ZXQTW1BC 0,050 1 0,050 

Condensador 47 uF, SMD (1206) Murata GRM31CE70J476ME15L 0,415 1 0,415 

Mòdul WiFly (RN-131C) Microchip Technology 
RN131C/RM 
 

30,640 1 30,640 

Antena 4” externa Microchip Technology RN-SMA4-RP 4,050 1 4,050 

Cable U.FL a RP SMA Microchip Technology RN-UFL-SMA6 4,980 1 4,980 

TOTAL     56,79 

Taula 8.1. Costos components electrònics 

El següent pas és quantificar el cost de la PCB, dins del qual es poden diferenciar dues parts, una 

primera que són tots els utillatges que l’empresa que fabrica la PCB necessita per poder produir 

la placa de circuit imprès i en segon lloc es comptabilitza la fabricació en si de la PCB. 

Els utillatges necessaris són: 

 Fotolits: impressions emprades en el procés fotoquímic per reproduir totes les pistes del 

circuit imprès. El seu preu és de 70 € per unitat, donat que la placa de telemetria té pistes 

per les dues cares, seran necessaris dos fotolits, per tant el total dels costos dels fotolits 

seran 140 €. 

 Pantalla serigrafia: aquestes pantalles són emprades per imprimir sobre la PCB tots els 

“footprints” dels components i els seus noms, d’aquesta manera a l’hora de realitzar el 

muntatge es facilita la feina. El preu d’aquesta pantalla és de 50 € per unitat, i igual que 

en el cas dels fotolits, es troben a totes dues cares el que implica que el seu cost final és 

de 100 €. 

 

En segon lloc, els costos de fabricació d’una placa de circuit imprès de telemetria, mà d’obra i 

material, es troba en uns 50 €.  

 

Sumant tots els costos, s’obté que el cost total de la PCB és de: 

 

 

 

 

 

Com es pot apreciar la major inversió en hardware es realitza en la producció de la PCB.  

Cal comentar però, que tant el cost unitari de la producció de la PCB com el dels components es 

reduiria si les quantitats a fabricar són més elevades (1.000 unitats p.ex). Ja que en el cas de la 

producció de la PCB tant els fotolits com les pantalles són uns costos que únicament es 

desemborsen a l’inici del projecte (cost fix) , per tant si es fabrica una PCB s’ha de repercutir el 

100% del cost sobre aquest producte. En canvi, si es fabriquen 1.000 el cost es reparteix entre 

el total d’unitats fabricades. 

Producció PCB Cost (€) 
Fotolits 140  

Pantalles de serigrafia 100  

Fabricació 50 

Cost TOTAL PCB 290 
Taula 8.2. Costos producció PCB 

http://www.mouser.es/ProductDetail/Vishay-Vitramon/VJ0805A270GXXPW1BC/?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQHefeAIkSpb%2folOwtNbkgiU%3d
http://www.mouser.es/ProductDetail/Vishay-Vitramon/VJ1206A101KXACW1BC/?qs=sGAEpiMZZMvnwheKzbT%252bF3Z4cKWokVmN
http://www.mouser.es/ProductDetail/Vishay-Vitramon/VJ1206V106ZXQTW1BC/?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQKsgPTXVq8S7z3PbUpepAY4%3d
http://www.mouser.es/ProductDetail/Microchip-Technology/RN131C-RM/?qs=sGAEpiMZZMttmiwpWlqA0wheRn46DsJ2
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D’igual manera, els costos de fabricació de la PCB, els quals inclouen programació de les 

màquines i preparació d’aquestes, es redueix la seva repercussió unitària, si el nombre d’unitats 

fabricades augmenta. 

8.2 Cost del Software 

A la següent taula es poden observar quins són els diferents softwares emprats en el 

projecte, i quin és el cost de la seva llicència. Totes les llicències son anuals i per tant es 

corresponen amb la durada del projecte, per tant no s’han de calcular amortitzacions de les 

llicències: 

Software Utilització Cost (€) 

Altium Designer 14 
Software de disseny electrònic emprat tant en el 
disseny dels esquemàtics com en el disseny del 
“layout” de la placa de telemetria. 

6.795  

MPLAB IDE  
Entorn de programació emprat en el disseny del 
software implementat en el microcontrolador.  

Gratuït 

WiFly Apps 
Aplicació per a iPhone emprada per programar el 
Mòdul WiFly. 

Gratuït 

Xcode 
Entorn de programació per desenvolupar i simular 
tot el software de l’aplicació per a iPhone de 
telemetria. 

Gratuït 

Developer License 

Per tal de poder testejar aplicacions sobre un 
iPhone (no simulat), s’ha de ser membre 
dessarrollador d’Apple. Aquesta llicència s’ha 
d’anar renovant de manera anual. 

80 

Cost total 
Software 

 6.875  

Taula 8.3. Costos llicències software 

8.3 Cost Equipament 

A continuació es comptabilitzen tots els costos derivats dels equipaments que han estat 

necessaris per al desenvolupament del projecte, aplicant l’amortització d’aquests equipaments 

que correspon al període de 1 any de realització del projecte: 

Equipament Utilització 
Cost 

unitari 
Qt 

Cost (€) 

Ordinador 
personal 
(MacBook) 

Necessari per poder dissenyar tant la 
part de hardware de la placa de 
telemetria, com el software que la farà 
funcionar 

1.155,55 0,2 231,11 

Font 
d’alimentació  
(PROMAX) 

Per aplicar un voltatge a la placa de 
telemetria i poder testejar-la sense 
necessitat d’haver de connectar-la al 
cotxe. 

370 0,1 37,00 

Ocil·loscopi 
(Tektronix) 

Utilitzat per prendre les mesures quan 
es feien els tests de verificació. 

1.190 0,15 178,50 

Kvaser Leaf Light 
V2 

Dispositiu utilitzat per testejar el 
correcte funcionament de tot l’entorn 
de comunicació CAN.  

303 0,15 45,45 
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PicKit 2 
Programador/debugador emprat per 
testejar i gravar el software al 
microcontrolador. 

39,81 0,2 7,96 

Cost total 
Equipament 

   500,02 

Taula 8.4. Costos equipament  

8.4 Cost Mà d’obra 

En aquest darrer apartat es farà una estimació dels costos de mà d’obra directe derivats 

del disseny, muntatge i programació de la centraleta: 

Mà d’obra Descripció Hores 
Cost 

horari 
(€/h) 

Cost (€) 

Disseny electrònic 

En aquesta labor es troben les funcions 
que van des de la cerca dels 
components, fins a la creació del 
disseny de la PCB, passant pel disseny 
dels esquemàtics interconnectant els 
diferents components entre ells 

120 40 4.800 

Muntatge placa  
Es tenen en compte les hores de 
soldadura i testeig (verificació) dels 
components 

8 25 200 

Desenvolupament 
software 

Es comptabilitza el treball realitzat en 
el desenvolupament del software. 
Cercant funcions i paràmetres de 
configuració, teclejant el codi i 
testejant les diferents versions 
(debugant) per millorar i optimitzar el 
software 

150 40 6.000 

Cost total Mà 
d’obra 

 
  

11.000 

Taula 8.5. Costos de la mà d’obra 

8.4 Cost total 

Per acabar, s’agrupen tots els costos, per reflectir quin ha estat el pressupost total 

emprat per al desenvolupament el projecte. 

Tipus de cost Cost (€) 

Hardware 346,79 

Components electrònics 56,79 

Producció PCB 290,00 

Software  6.875,00 

Equipament 500,02 

Mà d’obra  11.000,00 

Cost total projecte Telemetria 18.721,81 
Taula 8.6. Cost total projecte  
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9. Impacte ambiental 

L’abast de l’impacte ambiental del projecte es centra en dos punts: 

El primer d’ells està enfocat als components electrònics emprats en la construcció de la placa de 

telemetria. Existeix una directiva europea, la qual regula quins són els materials i les substancies 

emprades en la fabricació dels components elèctrics i electrònics, aquesta directiva és la RoHS 

(Restriction of Hazardous Substances) i va entrar en vigor a la unió europea al febrer de 2003. 

Aquesta directiva restringeix l’ús de les següents substancies en els components electrònics: 

 Cadmi (Cd) – [Metall pessat] 

 Mercuri (Hg) – [Metall pessat] 

 Crom hexavalent (Cr (VI)) – [Anticorrosiu] 

 Polibromobifenils (PBB) – [Retardant] 

 Polibromodifenilèters (PBDE) – [Retardant] 

 Plom (Pb) – [Metall pessat] 

Aquestes substancies representen un perill per al medi ambient, amb la necessitat de plantes 

específiques per al seu reciclatge i a més els treballadors d’aquestes plantes de reciclatge es 

troben exposats als perills dels tractaments que aquestes reben.  

Els estats membres de la directiva RoHS, asseguren des de el 2006, que els components 

electrònics i elèctrics utilitzats no utilitzen aquestes substancies. Per tant, els fabricants s’han 

adaptat i produeixen els components amb aquests requeriments. Cal dir que existeixen 

excepcions, les quals venen degudes a limitacions tècniques o científiques que no poden evitar 

emprar aquestes substancies en els components. Aquesta directiva no té aplicació en certs 

àmbits com el militar, el mèdic o l’aeroespacial.  

Tots els components que es troben en compliment d’aquesta directiva estan marcats amb 

símbols que defineixen que són “RoHS compliant”. 

Pel que fa a la placa de circuit imprès tot i no estar definida com a component elèctric o 

electrònic, aquesta es troba en compliment de la directiva tal com especifica el fabricant a la 

seva pàgina web. A més a més, el fabricant de la PCB també es troba en compliment d’una altra 

directiva que restringeix la utilització de substancies i elements químics en els productes 

fabricats per garantir la seguretat i la salut, la qual és la directiva REACH (Registration, 

Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals), en aplicació des de l’1 de juny de 2007. 

  

 

Figura 9.1. Compliment directives impacte ambiental 
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Per altra banda, com s’ha comentat hi ha un segon punt que representa un impacte ambiental 

dins del projecte, i aquest són les ones electromagnètiques emeses pel mòdul WiFi a l’hora de 

poder establir la connexió TCP/IP. 

Els efectes que les ones electromagnètiques tenen sobre la salut de les persones encara està en 

una fase de “cerca d’informació” degut a que els símptomes són a llarg termini, i l’expansió 

d’aquesta tecnologia es troba encara expandint-se, ja que és prou actual. 

No obstant, el món científic ja ha publicat documents alertant sobre els perills d’aquesta 

tecnologia, un dels més importants és la Declaració de Benevento, al setembre de 2006. 

Tot i no haver-hi encara clars indicis de quins són els símptomes que provoca una exposició 

prolongada a les emissions electromagnètiques provocades per les xarxes WiFi o antenes de 

radio,... existeixen normatives, les quals limiten les emissions d’aquests dispositius. Pel que fa a 

aquestes normatives, el fabricant del mòdul WiFi, especifica quines han estat les normatives que 

ha passat el mòdul, entre les quals es troben: 

 Bulletí 56, de la normativa de la FCC (Federeal Communications Commission). El qual 

regula els perills dels camps electromagnètics i les ones de radio freqüència. 

 Bulletí 65, de la normativa de la FCC. El qual regula l’exposició dels éssers humans als 

camps electromagnètics generats per equips de radio freqüència, com és el cas del 

mòdul. 

La FCC és una agència estatal dels Estats Units.  

 

En definitiva, el fabricant del mòdul WiFi, estableix que utilitzar el mòdul en unes condicions 

“sense control” però a una distancia igual o superior a 20 cm no és perillós i l’usuari es trobaria 

en un entorn segur. Per tant, per al projecte s’ha de situar el mòdul WiFi a una distancia igual o 

superior a 20 cm del pilot, tot i que en aquest cas no s’estaria davant d’una situació crítica ja que 

l’exposició a les ones electromagnètiques generades per l’ECU de telemetria no són continues, 

sinó que són espontànies degut a que ni tota l’estona el cotxe està encès, ni el pilot es troba en 

tot moment dintre del cotxe. 

  

Figura 9.2. Símbol FCC 
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10. Conclusions 

S’han assolit els objectius del projecte, donat que s’ha aconseguit construir una centraleta 

electrònica capaç de transmetre dades del cotxe a través d’una xarxa WiFi en temps real. A més, 

s’ha desenvolupat una App per a iPhone la qual ha estat útil com a interfície gràfica per 

visualitzar aquestes dades del vehicle de manera fàcil i intuïtiva. 

Tot i haver aconseguit una telemetria funcional, hi ha alguns punts, els quals encara poden ser 

millorats. Com per exemple: 

 Utilització d’una antena que permeti millorar el rendiment i augmenti la distància 

d’abast de la senyal WiFi de la centraleta. 

 Buscar una ubicació més òptima per situar l’antena de la telemetria en el vehicle. Aquest 

any s’ha anat situat a la part de darrere del vehicle. En una ubicació en que la senyal 

WiFi estava bloquejada per l’aleró i per part de la carrosseria del vehicle, el que 

empitjorava l’abast. 

 Afegir més sensors al vehicle, per tal d’aprofitar al màxim el potencial de transmissió de 

dades de la centraleta. 

 Afegir flux d’informació bidireccional. És a dir, en aquesta centraleta el flux d’informació 

és únicament en un sentit: de cotxe a usuari extern. Una millora substancial de la 

telemetria seria poder configurar certs paràmetres del vehicle de manera externa, o 

permetre l’opció d’enviar informació al pilot un cop s’està en cursa. Aquest canvi implica 

únicament una millora de software, ja que el hardware ja permet el flux d’informació 

bidireccional. 

 En el muntatge de la placa de telemetria es va detectar un error de disseny, el qual s’ha 

de resoldre. Aquest error va venir donat per la no connexió d’una pista de Ground, i es 

va solucionar provisionalment soldant un cable que connectés els dos punts. 

Cal comentar, que de totes les millores proposades la de major importància seria la que afegeix 

flux d’informació bidireccional, al sistema de telemetria del vehicle. Per tots els avantatges i 

comoditats que aquest canvi implicaria per al projecte, no només de la centraleta de telemetria, 

sinó al projecte en global del vehicle elèctric per a la competició de la Formula Student. 
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11. Agraïments 

Tota la feina realitzada al llarg d’aquest projecte, així com l’assoliment amb èxit dels 

objectius plantejats a l’inici d’aquest em porta a estar molt agraït a totes persones que han estat 

al meu costat al llarg d’aquest any.  

Un agraïment molt especial al tutor d’aquest projecte, Juan Manuel Moreno Eguilaz per la seva 

orientació, els seus consells, la seva supervisió i la seva implicació en el transcurs del projecte, 

així com el temps que li ha dedicat. 

Agraeixo l’interès mostrat per la família i els amics en el projecte. I en particular agrair tot el seu 

suport en cadascun dels moments en els que he necessitat el seu recolzament. 

I per acabar, el meu agraïment a qui han estat una part molt important d’aquest projecte: tots 

els companys i amics de l’equip ETSEIB Motorsport de Barcelona, amb els qui he treballat colze 

amb colze per a tirar endavant els projectes dels monoplaces CAT 06e i CAT 07e. Així com les 

empreses i professors que fan possible que aquest projecte pugui tirar endavant any darrere 

any.  
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