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Resum 
 

Dins del projecte – Gestió electrònica centralitzada – de l’empresa DERBI, es dissenya una 

instal·lació elèctrica pel vehicle GPR 125 de la pròpia empresa. Durant el procés de 

centralització electrònica es realitzen diferents modificacions en el vehicle de sèrie: es 

passa a utilitzar un carburador electrònic i s’incorpora un bus de comunicació entre els 

sensors, els actuadors i els elements de control. També s’introdueixen nous sensors, així 

com també s’efectuen canvis en les ubicacions dels sensors ja existents. 

Després de la realització del projecte, les conclusions que se n’extreuen són: una reducció 

de cablejat que es converteix en menys pes i espai, la possibilitat de detecció d’errors en 

qualsevol element connectat al bus i la utilització d’una sola centraleta electrònica per a tots 

el models. 
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1. Prefaci 

En aquest apartat es descriuen les circumstàncies històriques que han motivat el projecte, 

tant a nivell d’empresa com a nivell personal. 

1.1. Origen del projecte 

L’evolució de les normatives anticontaminació europees esta limitant exhaustivament les 

emissions gasoses dels motors de combustió interna alternatius (MCIA). Aquest fet, ha 

portat a la majoria de fabricants de motocicletes a l’ús, casi exhaustiu, dels motors 4 temps. 

Aquests presenten a priori unes menors emissions gasoses, i per tant, un menor esforç per 

aconseguir que compleixin les normatives anticontaminació, en comparació amb els motors 

2 temps, tot i presentar un major cost, pes i complexitat mecànica. 

El passat històric de NACIONAL MOTOR SAU – DERBI ha portat a aquesta empresa a 

obtenir un alt know-how pel que fa als motors 2 temps, la formació d’emissions 

contaminants en aquests i la manera de neutralitzar-les. Per lo que la marca es proposa 

que els motors 2 temps, que actualment equipen les motos de marxes de la marca, 

obtinguin la certificació EURO 3.  Beneficiant l’usuari amb els avantatges dels motors 2 

temps en ciclomotors i motocicletes de baixa cilindrada: simplicitat mecànica, alta potència 

específica i lleugeresa.  

És a partir d’aquesta situació, que la companyia pretén desenvolupar un vehicle amb  

carburació electrònica i centraleta electrònica (ECU) que controli i governi totes les 

funcions, les quals fins ara es controlaven mitjançant sistemes independents. 

1.2. Motivació 

Ja des de ben petit m’he sentit atret pel món de les dues rodes, i la realització d’un projecte 

d’aquest tipus em serveix per ampliar els coneixements i aprofundir sobre cadascuna de la 

parts d’una motocicleta. Així com també, investigar en el món de la comunicació electrònica 

entre aparells, present en tots els àmbits de l’actualitat. 

Però sens dubte, la part més important que m’atreu del projecte, és conviure diàriament, 

amb un departament de prototips i poder sentir el dia a dia en una fàbrica de motocicletes. 



Pág. 6  Memoria 

 



Estudi de viabilitat en la integració d’un carburador electrònic i d’un bus de comunicació Pág. 7 

 

2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

Els objectius del present projecte són: 

� El control electrònic i la gestió de sistemes de la motocicleta. 

� La reducció d’emissions contaminants de sortida (EURO 3) i l’optimització del 

consum de combustible. 

� La simplificació de la instal·lació elèctrica. 

2.2. Abast del projecte 

Antecedents 

Es parteix d’un vehicle 125 2t Euro 2 per a desenvolupar un vehicle que passi la normativa 

Euro-3. Aquest vehicle compta amb una centraleta electrònica de variació d’avanç d’encesa 

i amb un bomba d’oli mecànica com a elements que influeixen en l’emissió de gasos.  

Anteriorment al pfc, l’empresa va avaluar les emissions d’escape del model 2t en base a 

normatives Euro 3.  

Plantejament del pfc 

El primer pas del pfc, en la realització del projecte, és l’estudi dels vehicles de la 

competència. Una vegada realitzat l’estudi, definir conjuntament amb l’empresa els 

components que incorporarà el vehicle per millorar les emissions.  

Posteriorment, escollir un sistema de comunicació que enllaci el major nombre de 

components electrònics del vehicle per tal de reduir pes en la instal·lació i guanyar fiabilitat.  

Una vegada escollit el sistema de comunicació, el pfc defineix la ubicació dels components 

del vehicle i analitza el funcionament de cadascun d’ells. Per posteriorment, realitzar 

l’esquema elèctric i la instal·lació elèctrica del vehicle. 

I finalment, efectua un anàlisi de millora de qualitat i fiabilitat, i una estimació dels costos 

totals del projecte. 



Pág. 8  Memoria 

 

Tasques realitzades per l’empresa 

Paral·lelament al pfc, l’empresa realitza una optimització de l’avanç d’encesa, determina 

l’estratègia de control de la vàlvula d’escape en transitoris, efectua un control de la mescla 

de combustible amb carburador electrònic, estudia la optimització de consum d’oli entre una 

bomba d’oli mecànica i una electrònica amb TPS (posició de gas).  

Es simula el funcionament de la bomba d’aigua de refrigeració controlada electrònicament 

per una centraleta i s’estudia la implementació del sensor de velocitat en el motor i en la 

pinça de fre posterior. 

Pel que fa, a la construcció de la centraleta electrònica i dels nodes del sistema de 

comunicació se n’encarrega un proveïdor extern. 
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3. Estat de l’art 

En aquest punt s’explica les característiques dels dos sistemes de comunicació més 

utilitzats, es cita vehicles que els incorporen i les opcions que incorporen segons el sistema 

que duguin.  

3.1. Vehicles de dues rodes amb bus de comunicació.  

Es presenten diferents vehicles amb els dos principals sistemes de comunicació actuals 

(Bus CAN i Bus LIN) i les opcions que poden incorporar segons el sistema que utilitzin. 

Principals vehicles amb tecnologia CAN BUS: 

• BMW R1200 GS Adventure 

• Ducati 999R  

• 2008 Kawasaki Concours 

• Honda VTR 1000 

• Suzuki SV 1000 

Característiques que poden incorporar els vehicles amb sistema de comunicació CAN: 

• Ajust electrònic de suspensió 

• ASC anti-spin control 

• TPC tyre pressure control 

• Control de frenada ABS 

• Ordenador d’abord per controlar els paràmetres dels sensors i del motor. 

• Immobilitzador electrònic 

• Gestió electrònica del motor. 
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Principals vehicles amb tecnologia Bus LIN: 

• Yamaha XT 660 

• Aprilia Pegaso 660 

• Derbi Mulhacen 659 

Característiques que incorporen els vehicles anteriors: 

• Ordenador d’abord per controlar els paràmetres dels sensors i del motor 

• Sistema de diagnòstic per analitzar els errors. 

• Gestió electrònica del motor. 

3.2. CAN BUS  

Es tracta d’una tecnologia de transferència d’informació (protocol) que permet 

connectar a un mateix bus de datos (multiplexat) varies CPU’s per l’intercanvi 

d’informació. 

El multiplexat es contempla com una solució que disminueix el cost i el pes del 

cablejat que s’utilitza, aporta flexibilitat permeten que es pugui afegir nous equips 

sense necessitat de cables addicionals i amb facilitat de mantenir i verificar. 

Les principals característiques del protocol CAN [1] són les següents: 

� Missatges:  La informació en el bus es enviada en forma de missatges de 

diferent però limitada longitud.  

� Enrutament de la informació : El contingut d’un missatge és numerat per 

un identificador (ID). L’indentificador no indica el destí del missatge, però 

descriu el tipus de dato, de tal forma que tots els nodes en la ret podran 

decidir mitjançant un filtre dels missatges si el missatge va dirigit al ells o no. 

� Flexibilitat:  Es pot afegir més nodes a la ret sense necessitat de realitzar 

canvis en el software o hardware de cap node i de nivell d’aplicació. 

� Multicast:  Tots el nodes són susceptibles de rebre qualsevol missatge. 
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� Cabal de bits:  La velocitat en una ret CAN pot ser diferent en diferents 

sistemes. 

� Prioritats:  L’identificador defineix la prioritat d’un missatge durant el procés 

al bus. 

� Multimaster:  Quan el bus està lliure qualsevol unitat connectada pot 

començar a transmetre un nou missatge. El node amb el missatge a 

transmetre de més alta prioritat guanyarà automàticament l’accés al bus. 

� Arbitrio:  El CAN es un protocol CSMA/CD-A (Carrier Sense Multiple Access 

by Collision Detection using Arbitration protocol). Durant el arbitrio cada 

transmissor compara el nivell del bit transmès amb el nivell del bit que està 

monitoritzat en el bus. Si són iguals el node pot continuar transmetent. Quan 

s’envia un nivell recessiu i es detecta en el bus un nivell dominant, aquest 

node perd el arbitrio i s’ha de retirar sense enviar cap bit més. 

� Seguretat, detecció i recuperació d’errors:  El sistema es capaç de 

detectar i corregir errors de transmissió. Qualsevol missatge amb error es 

avortat i retransmès automàticament. 

� Connexions:  El nombre de nodes que poden estar connectat al CAN bus 

depèn dels temps de retard i les cargues elèctriques connectades al bus. 

� Longitud del cablejat:  La màxima longitud del cablejat depèn del temps de 

propagació de la senyal, les derives en el temps de bit per tolerància entre 

els oscil·ladors i la caiguda d’amplitud de la senyal degut a la resistència del 

bus i a la intensitat d’entrada dels nodes. 

3.3. LIN BUS  

Per a l’estudi del bus LIN en motocicletes s’ha analitzat el vehicle DERBI Mulhacen 659 que 

incorpora aquest sistema de comunicació. En aquest cas, el bus es basa en la comunicació 

ECU-Tablier. 

En la comunicació ECU-Tablier, el tablier és sempre qui porta la iniciativa de la 

comunicació. Després de rebre un codi de pregunta la ECU envia una senyal amb tota la 

informació. 

A continuació s’explica en diferents punts com s’efectua la comunicació entre els dos 

components [2].  
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3.3.1. Transició entre modes 

Mitjançant el tablier es pot accedir als 5 modes del sistema que són: el node inicial, el mode 

normal, el mode sel·lecció CO/Diagnòstic, el mode diagnòstic i el mode ajust de CO. El 

mode inicial serveix per escollir entre el mode normal i el de sel·lecció CO/diagnòstic. El 

mode normal és el funcionament del sistema amb conducció, el tablier mostra la velocitat 

del vehicle. El mode diagnòstic serveix per canviar els diferents paràmetres dels sensors i el 

mode ajust CO permet canviar la configuració del monòxid de carboni del motor. 

En el següent esquema es mostra la transició entre els diferents modes. La transició entre 

aquests s’efectua mitjançant un polsador que incorpora el vehicle, així com també les 

modificacions dins de cada mode.  

 

3.3.2. Especificacions bàsiques de funcionament 

En el següent punts es mostren les característiques del sistema: 

• Estructura bàsica:  START (1 bit) + DATA (8bits) + STOP (1bit), 10 bits en total      
            START bit = 0 (Nivell Baix), STOP bit = 1 (Nivell Alt) 

• Modulació dels bits:  Sincronisme half-duplex (les dades poden ser enviades en 
dues direccions entre dos sistemes, però en una sola direcció alhora) i utilitza el 
NRZ com sistema de modelització de bits. 

Sistema NRZ:  assigna a cada símbol un nivell de tensió per transmetre:  

� 0 : Nivell alt 
� 1 : Nivell baix 

Il·lustració 1.  Transició entre els modes. 
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• Velocitat de transmissió:  Full-duplex 15625 bps (fixed) (±2%) 
• Senyal de comunicació:  El tablier sempre té la iniciativa en la comunicació ECU-

Tablier; 1:5 byte conté el comando de resposta. 
• Temps de comunicació: quan el tablier envia un codi, la ECU retorna la següent 

senyal. 

 

 

Especificacions del temps de comunicació: 

 ·  t1: Temps d’anàlisis de la senyal en la ECU (entre 0.5 i 5ms) 

 ·  t2: Intervals de comunicació de 15.6 ± 1ms 

·  t3: Intervals de la senyal de la ECU: temps des de que comença l’enviament de la 

senyal fins que s’envia el següent valor (entre 1 i 1.25ms) 

·  t4: mínim de 360µs (mitjançant t1, t3 i t4 es calcula t2 i s’observa que cau dins del 

rang assenyalat). 

·  Des del senyal (1) fins al (5), el primer bit després del Start bit és el LSB (least 

significant byte - byte de menor significat) de la senyal. 

 

 

 

 

Il·lustració 2 . Seqüència de la senyal del bus (Magneti Marelli) 
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3.3.3. Codis rebuts per la ECU  

• Codis rebuts en la senyal enviada de la ECU en el mode inicial (comprovació del 
número de versió de la ECU) i mode normal. 

 
 

Codi rebut Senyal de la ECU al tablier 

$00 Envia $00 quan no hi ha senyal 

$01 Temperatura d’aigua  

$02 Mode operació 

$FE Número de la versió 

 
• Codis rebuts per la ECU en el mode inicial (per comprovar el nº de versió), CO/Diag. 

Mode sel·lecció. 

 

Codi rebut Estat dels interruptors del tablier 

$CA L’interruptor no està premut 

$CB Només està premut l’interruptor de select 

$CC Només està premut l’interruptor de reset 

$CD 
Els dos interruptors de select i reset estan 

premuts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1.  Codis rebuts en el mode inicial. 

Taula 2.  Codis rebuts en el mode CO/Diagnòstic 
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3.3.4. Senyal enviada de la ECU al tablier 

 

Inici 

Start bit = 0 (Nivell Baix) 

Bit 0 

Bit 1 

Bit 2 

Bit 3 

Bit 4 

Bit 5 

Bit 6 

Bit 7 

RPM 
S

E
N

Y
A

L 
1 

Stop bit = 1 (Nivell Alt) 

 

Start bit = 0 (Nivell Baix) 

Bit 0 

Bit 1 

Bit 2 

Bit 3 

Bit 4 

Bit 5 

Bit 6 

Bit 7 

Envia el número de 

pulsos del sensor de 

velocitat 

S
E

N
Y

A
L 

2 

Stop bit = 1 (Nivell Alt) 

 

Start bit = 0 (Nivell Baix) 

Bit 0 

Bit 1 

Bit 2 

Bit 3 

Bit 4 

Bit 5 

Codi d’error 

Senyal reservada, 

envia 0 excepte en els 

casos on l’error es 

detectat amb l’engine 

stop en mode normal 

Bit 6 
Codi/Senyal d’ajust 

del CO 

Bit 7 
Apagar o encendre 

l’alarma 

S
E

N
Y

A
L 

3 

Stop bit = 1 (Nivell Alt) 
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Start bit = 0 (Nivell Baix) 

Bit 0 

Bit 1 

Bit 2 

Bit 3 

Bit 4 

Bit 5 

Bit 6 

Bit 7 

Senyal referent a 

cada mode (s’explica 

més endavant) 

S
E

N
Y

A
L 

4 

Stop bit = 1 (Nivell Alt) 

 

Start bit = 0 (Nivell Baix) 

Bit 0 

Bit 1 

Bit 2 

Bit 3 

Bit 4 

Bit 5 

Bit 6 

Bit 7 

Control de la suma de 

les senyals 

S
E

N
Y

A
L 

5 

Stop bit  = 1 (Nivell Alt) 

3.3.5. Especificacions de la Senyal que envia la EC U al tablier (de la senyal 1 

fins a la 3) 

 

• RPM (Senyal 1): 

Les revolucions pel tablier (MENE) depenen de valor NEVR que es calcula 

mitjançant la següent fórmula: 

)50/(

00$0001$

$00$

)2()1()2(

rpmMàxKMENEDIV

FFKMENEDIV

FFMENE

bitsKMENEDIVbitMENEbitsNEVR

=
≤≤

≤≤
⋅=

 

Taula 3.  Especificacions de cada senyal. 
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• Número de polsos del sensor velocitat (Senyal 2): 

El número de polsos del sensor velocitat (MEPSIN) es el número de polsos en 

l’interval de comunicació de t2. El número (MEPS) es llegit del comptador de polsos 

del vehicle. 

MEPSOMEPSMEPSIN −=  

MEPS : medició instantània del comptador de polsos de la velocitat del vehicle 

MEPSO: medició prèvia del comptador de polsos del vehicle. 

FFMEPSIN $00$ ≤≤  

• Codi d’error del diagnòstic (Senyal 3)  

No s’entra en detall en les especificacions dels codis d’error 

 

• Codi/Senyal de sel·lecció del bit de l’ajust del CO . 

No s’entra en detall en les especificacions de l’ajust del CO. 

 

• Activació de la llum d’alarma . Quan detecta un error, la ECU envia el bit 7 de la 
senyal 3. 
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3.3.6. Especificacions de la Senyal 4 enviada de la  ECU al tablier. 

 

• A cada mode, després de rebre un pregunta CODI del Tablier, la ECU envia la 
següent senyal: 

 

Mode Senyal de la ECU 

Normal 
Senyal de temperatura d’aigua pel tablier 

CODI: $100 o $01 

Inicial Número de versió de la ECU 

Sel·lecció 

CO/DIAG 

Senyal de sel·lecció de CO/DIAGNÒSTIC 

Mode CO: $CO     Mode Diag : $DO 

Ajust CO 

Ajust del CO de cada cilindre 

CODI: $C1 - $C4 per diferents cilindres 

Senyal d’ajust del CO: $00 - $ FE 

Diagnòstic Senyal del Diagnòstic: $00 - $FE 

 
• Temperatura d’aigua pel tablier 

La temperatura de l’aigua (LTHWR) pel tablier es calcula mitjançant la següent 

equació i envia el resultat. 

95$00$

256/160

≤≤
×=

MELTHW

LTHWRMELTHW
 

 

• Quan el tablier rep un codi no ha estat inclòs en l a petició de senyal 

Quan la ECU rep un petició amb codi $00 del tablier, la ECU envia $00 com a 

senyal sense informació. 

 

• Senyal del mode operació (Normal) 

Quan la ECU rep una petició amb codi $02 del tablier, la ECU envia $01 afirmant 

que el mode operació és el mode normal. 

 

 

Taula 4. Codis enviats per l’ECU en funció del mode. 
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• Número de versió 

El número de versió enviat pel tablier és $01. 

 
• Sel·lecció del mode 

El tablier envia la senyal amb codi CO: $CO o amb codi Diagnòstic : $DO segons 

s’hagi sel·leccionat. 

 
• Ajust del CO 

La senyal enviada es composa del codi $C1 – $C4 (En el cas de la Derbi Mulhacen 

només en importa el valor $C1 ja que es tracta d’un motor monocilíndric) i de la 

senyal d’ajustament del CO de $00 - $FE. 

 

3.3.7. Codi del diagnòstic 

• Especificacions de la pressió de l’aire d’entrada a la pipa 

La pressió de l’aire d’entrada a la pipa (MEPMSTAD) es calcula de la següent 

forma: 

95$00$

49792/256)7872)2(()1(

≤≤
×−=

MEPMSTAD

bytesPMSTADbyteMEPMSTAD
 

 

• Especificacions de la temperatura d’aire d’entrada 

La temperatura d’aire d’entrada (MELTHA) es calcula mitjançant la següent equació: 

95$00$

256/160

≤≤
×=

MELTHA

LTHAMELTHA
 

 

• Especificacions del voltatge del monitor. 

El voltatge del monitor del tablier (MEVMAD) es calcula amb la següent fórmula: 

FEMEVMAD

VMADMEVMAD

$00$

240/256

≤≤
×=
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3.3.8. Senyals d’error. 

 

Error Operació de la ECU 

El tablier no envia cap senyal No envia senyal 

El codi rebut per la ECU no esta 

definit 
Envia $40 a la senyal 3 i $FF a la senyal 4 

Taula 5.  Senyals en cas d’error. 
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4. Estudi e implementació d’alternatives 

En aquest apartat s’explica el sistema de comunicació a desenvolupar tenint en compte la 

velocitat de transmissió de dades que ha de suportar el bus de comunicació, el cost del 

sistema i les diferents opcions que hi ha en el mercat. 

En la següent il·lustració s’observen els diferents sistemes de comunicació que hi ha en el 

mercat. 

 

Tenint en compte que la velocitat mínima de transmissió de dades que s’ha d’assegurar es 

de 15625 bps (valor que requereix el solenoide del carburador) i que s’ha d’aconseguir un 

sistema de baix cost per portar-lo a producció, s’escolleix com a sistema de comunicació el 

BUS LIN. 

A continuació s’explica en diferents apartats el sistema a implementar en el vehicle GPR 

125 2T.  

 

 

Il·lustració 3. Sistemes de comunicació actuals (www.hw-server.com) 
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4.1. Introducció 

En una motocicleta, existeixen diferents sensors i actuadors que són, generalment, 

connectats punt a punt mitjançant fils de coure. Tal connexió amb els cables de coure, 

encara que sigui simple, ocupa molt espai i afegeix pes a la motocicleta. Si es pot posar 

una ret local de interconnexió entre components, es pot reduir la quantitat de coure usada i 

reduir al mateix temps el pes. 

El bus LIN és un protocol de comunicacions serial barat, que satisfà el ús llunyà dins la ret 

de vehicles. Es pensa particularment pels nodes electromecànics per usos automotors, 

però satisfà igualment els usos industrials.  

Les característiques principals del bus LIN [3] son;     

� Només un node mestre i múltiples nodes esclaus 

� Comunicacions fins a 20 Kbit/s  

� Longitud variable de la senyal (2, 4 i 8 bits) 

� Flexibilitat de configuració 

� Sincronització del temps sense cristalls o ressonadors ceràmics 

� Suma de comprovació dels valors i detecció d’errors. 

� Detecció de defectes en els nodes 

� Permet la connexió a d’altres rets jeràrquiques 

 

4.2. Definició dels nodes 

Els datos es transfereixen a través del bus de comunicació en missatges de forma fixa de 

longituds seleccionades. La principal tasca la transfereix el node mestre i consisteix en una 

senyal de ruptura seguida pels camps de sincronització i del identificador. Els esclaus 



Estudi de viabilitat en la integració d’un carburador electrònic i d’un bus de comunicació Pág. 23 

 

responen amb un camp de valors, que consisteix en 2, 4 o 8 bits més 3 bits d’informació de 

control. 

 

 

 

En el model GPR 125 2T es defineix com a master node el CDI i com a slaves nodes el 

node anterior, el node posterior i el tablier. El node anterior, s’encarrega de les senyals del 

commutador de llums, tablier i fars. El node posterior gestiona el far pilot del vehicle.  El 

node CDI rep tota la informació dels sensors i transmet la informació als altres nodes. I el 

node tablier mostra la informació a l’usuari i permet modificar els paràmetres del sensors. 

En l’annex 2, s’observen les entrades i sortides de cada node. 

L’enllaç entre els 4 nodes s’efectua mitjançant 3 cables: el d’alimentació a 12V, el de senyal 

i el de massa (0V). En l’esquema de l’annex 2, són respectivament el cable Blau-Negre, el 

Taronja i el Groc-Verd. 

4.3. Requeriments del hardware 

Actualment, els transmissors i receptors LIN, del mercat, es construeixen per funcionar com 

interface físic entre el regulador mestre/satèl·lit del protocol (microcontrolador) i el LIN bus. 

Mentre que el bus LIN es troba sobre tot el vehicle. 

 Els transmissors i receptors tenen que funcionar en un entorn adequat per a components 

elèctrics. S’han de protegir de factors com la brutícia, calor i humitat que poden afectat a la 

seva funcionalitat. Normalment, els transmissors i receptors es blinden juntament amb la 

resta de components electrònics incorporats (ECU) per protegir-los contra aquestes 

influències. El node també té que suportar les descarregues de la carga de voltatge, els 

Il·lustració 4.  Estructura del Bus LIN (www.hw-server.com) 
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curtcircuits y possibles fluctuacions elèctriques generades per d’altres parts del sistema 

elèctric del vehicle.  

Els transmissors-receptors [4] necessiten controlar la quantitat d’emissions 

electromagnètiques (EME) emesa pel transmissor o receptor del bus ja que el Bus LIN 

utilitza un sol cable com a bus físic. Això s’efectua mitjançant el “slope control” (també 

anomenat “slew-rate control”) de les senyals transmeses en el bus.  

Per reduir al mínim el consum actual, que és una edició important en la indústria del 

vehicle, els transmissors-receptors utilitzen un mode d’espera (standby/sleep) en el qual 

només consumeix fins alguns microampers de corrent. D’aquesta forma el transmissor-

receptor es pot despertar al mode de funcionament normal mitjançant el microcontrolador 

del component que controla (interruptor) o per un missatge dedicat en el Bus LIN. 

Les característiques exposades anteriorment les satisfan la major part dels transmissors-

receptors que hi ha avui en el mercat. 

4.4. Microcontroladors 

Al mirar una posta en pràctica auxiliar d’un node amb LIN, no és la posta en pràctica del 

LIN la que fixa els requisits per la classe de microcontroladors a fer servir, sinó que també 

s’ha de tenir en compte els usos de tots els nodes. Hi ha diverses formes de posar 

l’interface en execució en un microcontrolador i es relacionen amb quin tipus de hardware (i 

software) poden suportar els microcontroladors. Alguns microcontroladors poden tenir 

diferents solucions pel bus LIN. 

 

Amb o sense UART 

El protocol LIN utilitza el hardware UART com a mitjà per transmetre i rebre datos del bus. 

La funcionalitat del UART es pot posar en execució en el software, però molts dels 

microcontroladors d’avui en el mercat ja tenen un UART posat en execució en el hardware. 

La solució del software, no obstant, carga addicionalment el processador ja que té que 

executar les instruccions generades per posar en pràctica el software del UART. 
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Els procediments executats per cada transmissió en el bus tindran que ser compensats per 

l’energia del procés addicional (és a dir, pujar la freqüència del rellotge). Aquest no seria el 

cas en la solució del hardware. 

4.5. Requeriments de temps  

Un mòdul de hardware que és necessari per microcontrolador és el comptador de temps. 

S’utilitza per posar en pràctica el LIN [5] en les diverses característiques del marc-temps 

màxim del protocol i del temps ocupat en les transmissions del bus. Com el UART, molts 

controladors del mercat s’equipen almenys amb un comptador de temps (8 bits o més)  

El procediment de sincronització s’efectua mitjançant els nodes auxiliar quan es rep un 

missatge mestre, i s’utilitza per calibrar la tarifa de mostreig de l’esclau (baud-rate) a l’amo. 

Això es fa per poder mostrejar la corrent en el moment correcte i rebre el missatge 

correctament. La especificació indica que la diferència entre l’amo i la “baud-rate” de 

l’esclau no pot ser més del 2% després d’una sincronització encertada, sinó no està garantit 

que un missatge es pugui rebre correctament. El procediment de sincronització, en aquest 

cas, s’efectua mitjançant un comptador de temps del hardware.  

En el projecte que ens ocupa, un microcontrolador de 8 bits seria suficient. També seria 

necessari un convertidor analògic-digital en el CDI. Una bona opció seria la família de 

Freescale MC68HC908EY16 de microprocessador. 

 

4.6. Conclusions 

En projecte consta de 3 nodes auxiliars i 1 node principal. Això requereix 4 unitats del 

microcontrolador i 4 unitats físiques de l’interface. A més es requereix 4 estabilitzadors de 

voltatge tals com el LT1121. La unitat física del interface es pot proveir de 12 vols però el 

microcontrolador requereix un font regulada de 5V. En aquest cas es pot aprofitar el 

LT1121 ja que proporciona 5V.      
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A continuació es presenten els models de les unitats citades per a la realització del projecte 

[6]. 

 

� 4 unitats del microcontrolador MC33399 

� 1 unitat del microcontrolador MC68HC908EY16 

� 3 unitats del microprocessador MC68HC908QY 

� 4 unitats de l’estabilitzador de voltatge LT11211-5 

 

 

 

 

 

 



Estudi de viabilitat en la integració d’un carburador electrònic i d’un bus de comunicació Pág. 27 

 

5. Definició del sistema 

5.1. Instal·lació elèctrica 

En aquest apartat es descriuen els diferents elements que estan relacionats amb la part 

elèctrica del vehicle. Aquests es mostren en l’annex B. 

5.1.1. Il·luminació anterior 

La il·luminació anterior és composa del conjunt far davanter de la marca ECIE. Aquest 

conjunt conté una bombeta halògena de 12V - 55W i una bombeta de posició de 12V – 

2.3W. 

5.1.2. Instrumentació general 

Tablier 

Aquest es basa en la connexió LIN per adquirir tots els valors a presentar en una pantalla 

LCD. Els elements mostrats per la pantalla són: 

� Revolucions, velocitat del vehicle i codis d’error del CDI. 

El tablier també utilitza espies (leds) per mostrar la informació a l’usuari. 

• Indicador temperatura d’aigua 

• Indicador nivell d’oli 

• Indicador nivell de benzina 

• Indicador de llum llarga 

• Indicador de posició de neutral 

• Indicador de intermitents 

 

 



Pág. 28  Memoria 

 

5.1.3. Pany de contacte 

5.1.4. Intermitents 

• Davanters. Aquest consten d’una bombeta de 12V – 10W cadascun. 

• Posteriors. Es composen de 4 bombetes de 12V – 2.3W cadascun. 

5.1.5. Il·luminació posterior 

Aquesta es composa de 3 bombetes de 12V - 2.3W i d’una bombeta de 12V – 16W per al 

sistema de fre. 

5.1.6. Comandaments 

Dret 

• Conjunt puny de gas. El conjunt de puny de gas conté l’interruptor d’engine stop i el 

d’arranc elèctric 

• Interruptor stop 

Esquerra 

• Conjunt puny de llum. El conjunt de puny de llum inclou les funcions d’intermitents, 

llums, clàxon i ràfegues. 

• Interruptor fre posterior 

Il·lustració 5.  Pany de contacte (Document intern de DERBI) Il·lustració 5.  Pany de contacte (Document intern de DERBI) 
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5.1.7. Acústica 

5.1.8. Instal·lació general 

La instal·lació elèctrica del vehicle es divideix en dues: la principal i el complement. 

S’anomena complement, a la part frontal de la instal·lació destinada a les connexions del far 

davanter, node anterior i tablier. 

Els plànols de la instal·lacions es mostren en l’annex A. 

Instal·lació principal 

En el plànol s’observa, els tipus de connectors [7] que s’utilitzen per a cada element del 

vehicle amb els seus corresponents terminals [8], identificant els colors dels cables de cada 

connector e indicant els dos extrem del cable (extrem A i extrem B). Així com també els 

empalmes (unions) entre cables del mateix color. 

Pel que fa al cables, també s’indica la secció que ha de tenir cadascun d’aquests en funció 

de la caiguda de tensió que han de suportar. La secció mínima és de 0.75 mm2, podent ser 

aquesta menor seguint el criteri de caiguda de tensió a suportar, però inviable per 

resistència ja que la instal·lació ha de garantir unes tensions de muntatge i de desconnexió 

dels connectors. Pel que fa a la secció màxima, aquesta és de 4 mm2 i s’utilitza en els 

cables del motor d’arranc elèctric.  

Els valors de seccions s’han escollit seguint el criteri d’anteriors instal·lacions elèctriques del 

mateix model. 

Il·lustració 6.  Claxon Il·lustració 6.  Clàxon (Document intern de DERBI) 
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Pel que fa a les longituds, s’indica les distàncies relatives entre connectors i distància total 

de la instal·lació. Mostrant les toleràncies màximes permeses en funció de la longitud.  

A continuació es citen els elements corresponents a cada sortida de la instal·lació del 

plànol. 

1. Node posterior 

2. Sensor d’oli 

3. Fre posterior 

4. Massa 

5. Sensor RPM 

6. Temperatura d’aire 

7. Arranc elèctric i Engine Stop 

8. Posició de gas 

9. Complement instal·lació 

10. ECU 

11. ECU 

12. Clau de contacte 

13. Sensor de benzina 

14. Temperatura d’aigua 

15. Bobina 

16. Bobina 

17. Carburador (Vàlvula Solenoide) 

 

 

 

18. Vàlvula d’escape 

19. Volant magnètic 

20. Motor d’arranc 

21. Pick Up (Volant Magnètic) 

22. Volant Magnètic 

23. Neutral 

24. Relé d’arranc 

25. Relé d’arranc 

26. Positiu Bateria 

27. Clàxon 

28. Bomba d’oli 

29. Fusible 

30. Sensor de velocitat 

31. Massa 

32. Aire secundari 

33. Massa 
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Complement instal·lació 

Referent al complement de la instal·lació mostra les mateixes característiques i segueix els 

mateixos criteris de disseny que la instal·lació principal. 

A continuació s’enumeren els components del vehicle que es corresponen a cada connexió 

del plànol. 

1. Instal·lació principal 

2. Llum curta     

3. Llum llarga 

4. Llum de posició 

5. Node anterior 

6. Tablier 

 

5.1.9. Nodes 

En aquest apartat s’explica les connexions dels nodes, sense entrar en detall en la seva 

part electrònica interna ja explicada en l’apartat 4. Estudi e implementació d’alternatives. 

Node anterior 

Aquest node es composa de 3 connexions per efectuar la seva tasca de transmetre la 

informació del bus.  

� Una connexió s’efectua amb el complement de la instal·lació per rebre la informació 

del bus de comunicació, transmetre la senyal per les llums i la informació al tablier. 

� Una segona connexió s’efectua amb el commutador de llums i clàxon. 

� La tercera connexió s’utilitza per transmetre la senyal als intermitents.  

Node posterior 

Aquest node es composa de 2 connexions: una amb la instal·lació principal per rebre la 

informació del bus i l’altra per transmetre-la al pilot posterior i als intermitents. 
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5.1.10. Nivell d’oli i de benzina 

A continuació es mostra un esquema del sensor nivell d’oli: 

En la següent figura es mostra el sensor de nivell de benzina: 

 

Il·lustració 7.  Sensor de nivell d'oli  

(Document intern de DERBI) 

Il·lustració 8.  Sensor de nivell de benzina 

(Document intern de DERBI) 
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5.1.11. Carburador electrònic 

Permet controlar la relació benzina/aire mitjançant una vàlvula solenoide controlada per 

l’ECU.  A més, també incorpora les següents funcions: 

• Control automàtic d’arranc 

• Sistema de d’escalfament del circuit 

• Sistema de refrigeració 

• Sistema de recollida de gasos (Canister purge). Evita que els gasos arribin a 

l’atmosfera tornant-los a introduir en el circuit. 

• Sistema de lubricació 

• Connexió amb la vàlvula de benzina per obrir-la i tancar-la (Vacuum connection) 

5.1.12. Sistema d’arranc 

El sistema d’arranc del vehicle es composa de les següents parts: 

• Relé d’arranc 12V 80 A 

• Motor d’arranc 12V 

• Fusible de 15 A 

• Bateria 12V 4Ah (Sense manteniment) 

5.1.13. Generador 

• Volant magnètic electrònic 12V 170W 

• Conjunt conversor electrònic bobina d’alta tensió. Aquest consta d’una pipa 

antiparasitària de 5k i d’una bugia. 

• ECU. Centraleta encarregada de gestionar y controlar els següents paràmetres: 

- Corbes d’avanç 

- Vàlvula d’escape 

- Alimentació de combustible  
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- Bus Lin 

- Sistema de carga de bateria 

- Aire secundari 

- Bomba d’oli electrònica 

 

• Servo motor.   Serveix per variar la secció d’escape en funció de les rpm. 

• Neutral. Sensor que connecta a massa quan no hi ha cap marxa ficada. 

• Posició de gas. Potenciòmetre encarregat de mesurar el % de gas. 

• Bomba d’oli. Varia el cabal d’oli en funció del règim de voltes del motor i de la posició 

del gas. El seu funcionament el governa la ECU. 

• Aire secundari. Injecta aire just abans del catalitzador. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 9.  Bomba d’oli (Document intern de DERBI) 
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• Sensor temperatura d’aigua. Connecta a massa quan es supera la temperatura 

màxima del motor. 

5.2. Diferències amb l’esquema original 

A continuació s’indica els elements suprimits en la instal·lació original: 

• Regulador.  Aquest element passa a integrar-se dins la unitat electrònica de control 

(ECU) 

• Central intermitent.  Igualment que el regulador, el seu funcionament el realitza l’ECU. 

• Hall Sensor.  No es necessària la seva presència ja que la velocitat la passem a 

mesurar amb el sensor de RPM. 

• Bomba d’oli mecànica.  Es substitueix per una bomba controlada elèctricament. 

Pel que fa al nou sistema de gestió electrònica, aquest incorporà respecte al sistema 

original els següents sensors i mecanismes: 

• Sensor de RPM. Pot haver-hi dos possibilitat de situació del sensor de contar 

revolucions. Una és situar-lo en el conjunt de la pinça de fre de la roda posterior, i l’altra 

és situar-lo en la caixa de canvis en el pinyó de la 4º marxa. 

Il·lustració 10.  Sensor temperatura d’aigua 

(Document intern de DERBI) 
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• Sensor de posició de gas. Envia la informació del % de gas a la ECU per què 

aquesta pugui gestionar la bomba d’oli, la vàlvula d’escape, l’aire secundari i l’encesa. 

• Bomba d’oli electrònica. S’aconsegueix reduir el consum d’oli en un 4% en el cicle 

d’Euro 3.  

• Vàlvula d’aire secundari. Injecta aire en l’escape just abans del catalitzador per tal 

d’equilibrar la reacció. 

• Sensor de temperatura d’aire. Mesura la temperatura de l’aire en la caixa de filtres. 

• Tablier. Aquest rep tota la informació a través del Bus Lin (3 cables). Hi hauria la 

possibilitat de fer el diagnòstic a partir del tablier, el qual marcaria els errors de la 

centraleta. 

• Node 1. Centraleta electrònica que transforma les senyals de commutadors en senyal 

del bus LIN i s’encarrega d’actuar sobre el sistema de llums. 

• Node 2.  Centraleta electrònica que actua sobre la il·luminació posterior, a partir, de la 

informació que li arriba pel bus. 
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5.3. Millores respecte a l’esquema original 

• Integració de diferents elements en un  

Amb el disseny de la unitat de control electrònica s’incorporen dins d’aquesta elements amb 

components electrònics, com són: el regulador i la central intermitent. 

• Connexió punt a punt  

S’elimina la connexió punt a punt, és a dir, la connexió entre els diferents elements del 

vehicle. mitjançant els nodes anterior i posterior. Aquests nodes incorporen les diferents 

senyals dels elements del vehicle en el bus de comunicació. 

5.4. Situació de components sobre el vehicle 

5.4.1. Sensor de velocitat del vehicle  

En el cas del sensor de velocitat s’han analitzat dues alternatives: 

• Ubicació del sensor de velocitat en el pinyó de la 4º del motor 

Il·lustració 11.  Imatge 3D 

 

Il·lustració 12.  Resultat 
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Ubicació del sensor de velocitat en la pinça de fre  posterior 

5.4.2. Centraleta electrònica del vehicle 

La Centraleta electrònica es situa damunt de la caixa de filtres. En les següents 

il·lustracions s’observa les modificacions que s’han realitzat sobre la mateixa caixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 13. Imatge en 3D 

 

Il·lustració 14.  Muntatge físic 

 

Il·lustració 15.  Caixa de sèrie Il·lustració 16.  Ubicació en el vehicle 
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5.4.3. Bomba d’oli 

La bomba d’oli s’ha situat en la part dreta davantera del vehicle, per la seva proximitat al 

motor pel subministrament de l’oli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4. Vàlvula d’escape 

El control de la vàlvula d’escape s’ha situat en la part esquerra del vehicle, degut a les 

característiques tècniques del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 17.  Bomba d’oli electrònica 

Il·lustració 18.  Vàlvula d’escape 
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5.4.5. Nodes 

El node anterior s’ha situat sota el tablier del vehicle, al costat dels fars davanters. I el 

nodes posterior sota el seient del passatger. 

5.4.6. Temperatura d’admissió 

El sensor de temperatura d’aire s’ha col·locat en la caixa de filtres, en la part dreta del 

vehicle. En la il·lustració s’observa la seva ubicació exacta. 

 

 

Il·lustració 19 . Tº d’admissió 
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6. Anàlisis de millora de qualitat i fiabilitat 

En els següents punts es mostren les millores de la instal·lació respecte a la de sèrie. 

� Flexibilitat de configuració 

Amb la utilització de la Unitat Electrònica de Control hi ha la possibilitat de canvi de 

software, és a dir, una mateixa unitat pot servir per a diferents models amb la possibilitat 

de canviar les característiques de la corba d’encesa. 

� Detecció de defectes en els nodes 

La utilització del Bus permet detectar errors ens els sensors en el cas que la centraleta 

no rebi correctament les senyals d’aquests. 

• Reducció de cablejat  

Amb la incorporació del Bus LIN s’aconsegueix una reducció de cablejat del 23% 

(Aquest valor el proporciona l’empresa Apta, a partir d’una comparació entre les 

instal·lacions de sèrie i les del projecte). Aquesta reducció es tradueix en una reducció 

en pes que suposa una millora de qualitat en el vehicle. 

• Millores de muntatge 

Al disminuir el diàmetre de la instal·lació elèctrica s’aconsegueix una major facilitat de 

muntatge per part dels operaris. 

• Incorporació de connectors hermètics 

Amb la instal·lació d’aquests tipus de connectors s’incrementa el cost respecte als 

connectors de sèrie, però s’aconsegueix una major fiabilitat en els que estan exposats a 

corrosió. Aquesta substitució es tradueix en una major durabilitat de la instal·lació 

elèctrica. 
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7. Impacte ambiental 

En la realització d’aquest projecte s’aconsegueix una reducció en l’impacte ambiental 

respecte al model de sèrie de la motocicleta 2 temps. A continuació s’explica més 

detalladament en quins punts s’ha millorat. 

Amb la utilització d’un carburador electrònic s’aconsegueix evitar l’emissió a l’atmosfera de 

gasos produïts en el carburador ja que incorpora el sistema “Canister purge”, el qual es 

basa en la recollida del gasos per tornar-los a introduir en el circuit. El carburador també 

incorpora un sistema d’escalfament del circuit el qual permet millorar les condicions de 

treball en casos de baixes temperatures. I pel que fa al carburador, un dels aspectes més 

importants en la reducció de l’impacte ambiental és el control de la relació benzina/aire 

mitjançant una vàlvula solenoide, ja que ha diferència del sistema de carburació 

convencional aquest permet una relació més ajustada a la estequiomètrica en cada instant. 

Mitjançant el potenciòmetre del gas, la unitat de control electrònic i els sensors de 

temperatura s’aconsegueix controlar el carburador per ajustar millor la relació de 

combustible al mapes de combustió ideals. 

Amb la substitució de la bomba d’oli mecànica per la bomba d’oli electrònica s’aconsegueix 

una reducció d’un 4% en el consum d’oli en el cicle Euro 3. 

Incorporant la vàlvula d’aire secundari s’aconsegueix equilibrar la reacció que es produeix 

després de la cambra de combustió, ja que injecta aire en els col·lectors de sortida.      

Pel que fa a emissions directes a l’atmosfera, els punts anteriors són els més importants 

però també s’ha de tenir en compte la reducció de cablejat en la instal·lació del projecte 

respecte a la instal·lació de sèrie. Ja que s’aconsegueix una reducció en el consum de 

coure i en el de plàstic. 

Per contra, amb la incorporació dels nodes, del potenciòmetre i del sensor de temperatura 

d’aire s’augmenta el consum de material electrònic i de plàstic. 
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8. Estimació de costos totals del projecte 

L’estimació de costos es divideix en dues parts, per una banda l’estudi dels components del 

vehicle i per l’altra l’estudi de la realització del projecte. 

8.1. Components del vehicle 

En aquest apartat és calcula la diferència de cost que suposaria portar aquest vehicle a la 

producció. 

Per al càlcul dels costos s’ha estimat una producció de 10.000 unitats per aconseguir els 

preus dels proveïdors. Per tenir una visió del cost del projecte, es compara els preus dels 

components de sèries amb els del projecte. 

Només s’han tingut en compte els components que difereixen del model de sèrie amb els 

del projecte, és a dir, no es dóna el preu de les parts comunes als dos vehicles.   

Model de sèrie 

 

Components Preu  

Tablier 29.00 € 

Instal·lació elèctrica 37.00 € 

Centraleta electrònica 30.00 € 

Carburador 31.25 € 

Regulador 17.00 € 

Central intermitent 3.85 € 

Bomba d’oli mecànica 10.00 € 

Taula 6.  Preus dels components de sèrie. 
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Projecte  

 

Components Preu 

Tablier 58.00 € 

Instal·lació elèctrica 25.50 € 

Centraleta electrònica 60.00 € 

Carburador electrònic 55.10 € 

Sensor posició de gas 5.00 € 

Bomba d’oli electrònica 8.40 € 

Aire secundari 7.65 € 

Sensor temperatura d’aire 2.50 € 

Node anterior 10.00 € 

Node posterior 6.50 € 

 
Taula 7.  Preus dels components del projecte. 

Es considera que els components de la taula del vehicle de sèrie no es munten i que 

s’incorporen els components de la taula del projecte. Per tant, en la següent taula es pot 

observar la reducció de preu en el vehicle per part dels components que s’eliminen i 

l’augment dels que s’incorporen al model. 

 

Model Preu 

GPR 125 2T sèrie 158.10 € 

GPR 125 2T projecte 238.65 € 

Diferència 80.55 € 

 
Taula 8.  Increment de cost del model. 

En la taula anterior s’observa com el model s’incrementa en 80.55 €. Si s’analitza els 

diferents valors de les taules del model de sèrie i del projecte es veu com s’obté una 

reducció de cost en la part de la instal·lació elèctrica però per contra s’incrementa el cost 

amb els components per gestionar el carburador electrònic.  

A continuació s’especifica més detalladament alguns dels components del vehicle: 

� Pel que fa al tablier, aquest suposa un increment considerable respecte al de sèrie. 

Aquest fet es degut a què s’afegeix el bus de comunicació i una pantalla LCD on es 

pot visualitzar els paràmetres del CDI. 
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� En el cas de la centraleta electrònica l’augment es justifica ja que incorpora el 

regulador, la central intermitent i el bus de comunicació.  

� Pel que fa a la part del bus de comunicació, aquest suposa una reducció de cost en 

la part de la instal·lació elèctrica del vehicle però per contra s’incrementa el cost del 

total de la instal·lació amb la incorporació dels nodes. També suposa un increment 

en el cost del CDI i del tablier la utilització del bus de comunicació, ja que aquest 

han d’incorporar més electrònica per a la seva gestió. 

En definitiva, l’augment de cost es pot dividir en dues parts. Per una banda, la part 

mecànica encarregada de disminuir les emissions de CO i l’altra, el bus de comunicació 

que suposa una millora tecnològica i un augment de prestacions respecte al model de 

sèrie. 

El següent pas a seguir per analitzar si l’augment de cost és raonable, seria efectuar un 

estudi de mercat per verificar si té sortida un producte amb aquestes característiques i el 

seu preu final. I en funció del resultat, analitzar si es segueix el camí del  motor 2t amb bus 

de comunicació o es prefereix un motor 4t que superi les normatives EURO 3. 

8.2. Realització del projecte 

En l’anàlisi de costos del projecte només es té en compte el treball realitzat pel pfc. És a dir, 

no es detalla el cost de les proves realitzades sobre banc motor dels prototips ni el cost de 

les fases de desenvolupament per part d’empreses externes 

El preu/hora per calcular el total del cost del pfc és el marcat per l’empresa DERBI. 

 

Concepte Hores Preu Total 

Estudi de mercat 60 26 €/h 1560 € 

Definició del vehicle 80 26 €/h 2080 € 

Disseny de plànols 150 26 €/h 3900 € 

Anàlisi de resultats i redacció d’informes 100 26 €/h 2600 € 

Cost total del projecte  10140 € 

Taula 9.  Cost total del projecte 
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Conclusions 

Basant-nos en els objectius del projecte, el resultat del pfc és satisfactori. Amb la 

introducció del bus de comunicació s’aconsegueix un control electrònic i una gestió dels 

sistemes de la motocicleta ja que el bus permet la flexibilitat de configuració i la detecció 

d’errors en els nodes. També s’assoleix un dels altres objectius utilitzant el bus de 

comunicació, la simplificació de la instal·lació elèctrica ja que s’aconsegueix una reducció 

considerable de cablejat. 

D’altra banda, la incorporació dels components per assolir els objectius representa un 

increment en el preu base del vehicle. Aquest fet, comporta com acció futura la realització 

d’un estudi per analitzar si el producte té sortida amb aquest increment de cost. En cas 

negatiu, s’hauria d’optar per la utilització de motors 4t per superar les normatives de 

contaminació o renunciar als avantatges del bus de comunicació. 
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Agraïments 

Per fer aquest projecte he tingut la sort de comptar amb la col·laboració dins de DERBI del 

departament de compres i el d’oficina tècnica per a l’obtenció de dades i de material 

il·lustratiu, i especialment, amb el suport tècnic del departament (família) de prototips sense 

el qual aquest projecte i el vehicle prototip no hauria pogut veure la llum.  

Però els qui realment s’emporten la part important d’aquest apartat són: en Jordi Boixader 

(Boxitech), Raúl Cívico i Jaume Safont pels seus consells i crítiques constructives.  
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Annexes 

A. Instal·lacions elèctriques 

� Instal·lació principal 

� Complement instal·lació 

B. Esquema elèctric 

 


