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1. Resum 
En aquest projecte hem d’aconseguir transportar les dades 
d’uns sensors que estaran situats en un equipament submarí 
i visualitzar-les en un ordinador. Per assolir aquesta tasca 
utilitzarem un microcontrolador al qual estaran connectats 
els sensors, aquest convertirà les dades a digital i les 
enviarem al PC mitjançant un sistema de comunicació 
anomenat bus CAN. El PC visualitzarà les dades mitjançant 
un instrument virtual. 

 

2. Introducció 
Aquest projecte forma part d’uns dels diversos projectes 
que el centre d’investigació del Centre Tecnològic de la 
Universitat Politècnica de Vilanova i al Geltrú, i el grup de 
treball dels professors Antoni Manuel Lázaro i Joaquim del 
Río porten a terme. 

El nostre projecte treballa amb un microcontrolador del 
grup R8C23 de la firma Renesas. Paral·lelament estan 
treballant amb objectius similars al del nostre projecte dos 
grups de treball més, aquest grups però treballen amb 
micocontroladors de firmes diferents. 

El projecte esta distribuït en diferents parts, aquestes estan 
ordenades cronològicament en funció d’objectius assolits. 

 

3.Primera placa R8C 3-D Starter Kit 
La placa de proves R8C 3-D (figura 1) va ser la primera 
placa amb la que vam treballar[6].  

 

Fig. 1. Startet Kit R8C11 

Vamrem desenvolupar una metodologia de treball per 
complir els objectius proposats. Aquests objectius van ser 
ordenats de forma esglaonada, el primer era documentar-
nos sobre el microcontrolador de la placa i les possibilitats 
que oferia la pròpia placa de proves. Per aconseguir-ho vam 
utilitzar la informació dels data sheets que ens proporci-
onava Renesas. 

La segona fase consistia en familiaritzar-nos amb el 
software, aquest utilitza un compilador (figura 2) [8] amb el 
qual editàvem els programes amb el llenguatge ANSI C. 
Aquest llenguatge també va comportar un important 
inversió de temps en termes de  familiarització i aprenenta-
tge, el qual es va aconseguir mitjançant diversos, llibres 
esmentats en la bibliografia del projecte. 

 

Fig. 2. IAR Embedded Workbench 

Un cop obtinguts els primers programes, varem procedir a 
descarregar-los al microcontrolador, per fer-ho utilitzavem 
un segon programa anomenat KD30 (figura 3). 

 

Fig. 3. KD30 

Les següents fases comportarva la edició de diversos 
programes amb l’objectiu de utilitzar les principals 
propietats del microcontrolador, aquestes son el conversor 



analògic – digital, timers, i comunicació SERIE. A la placa 
de proves li mancava el hardware necessari per realitzar la 
comunicació, així doncs desenvoluparem un hardware  
propi a partir de les especificacions dels datasheets(figura 
4). 

 

Fig. 4.Transceiver RS232 

Un cop creat el hardware apropiat per establir comunicació 
SERIE, vam validar el funcionament del programa amb 
l’hiperterminal de windows, llegin el port pel qual envi-
àvem les dades. 
Un vegada assolida aquesta fase es crear un programa 
utilitzant un nou software, de la firma National Instrument, 
anomenat LabView [7]. 
En fer-ho, s’invertir molt de temps en l’estudi del programa 
esmentat, aquest utilitza el llenguatge G per crear els 
anomenats instruments virtuals. Els quals poden simular 
instruments físics utilitzant el software d’un PC, en 
conseqüència es pot realitzar instruments virtuals 
personalitzats al tipus de dades amb les que volem tractar. 
Nosaltres vamrem crear un instrument virtual per enviar i 
rebre dades en format hexadecimal via comunicació SERIE 
(figura 5). 
 

 
Fig 5.Panell frontal de comunicació serie 

 
Per últim cal esmentar que el programa KD30 tenia 
importants problemes de comunicació (figura 6), en el 
moment de connexió amb la placa de proves, tot hi així vam 
assolir els objectius plantejats al inici. 
 

 

Fig. 6. Missatge d'error del KD30 

 

 

 

4. Bus CAN (Controller Area Network) 
Un dels punt d’interès d’aquest projecte es el sitema de 
comunicació CAN. Aquest es un dels sistemes de 
comunicació estudiats en aquest projecte, cal esmentar que 
desconeixíem aquest sistema fins el moment, així que abans 
de començar vam fer un treball de documentació, de manera 
que podem descriure d’una manera breu el sistema de 
comunicació CAN. 

[1-5] CAN es un protocol de comunicacions normalitzats 
desenvolupat per la firma alemanya Robert Bosch GMBH, 
basat en una topologia bus per la transmissió de missatges 
en ambients distribuïts, a més ofereix una solució a la gestió 
de la comunicació entre múltiples unitats centrals de procés. 

Originalment desenvolupat per a l'ús en automòbils (figura 
6), està sent cada vegada més utilitzat en el camp de la 
indústria com a sistema de comunicació. Algunes de les 
seves característiques son molt importants en la indústria, 
com per exemple: cost baix, l'habilitat per funcionar en un 
ambient elèctric difícil, un grau alt de capacitat en temps 
real i facilitat d'ús. 

 

 

Fig. 7. Detall del us del bus CAN en l’automació 

El sistema bus CAN esta orientat al missatge i no al 
destinatari. La informació en la línia es transmesa en forma 
de missatges estructurats, on una part del mateix es un 
identificador que indica la classe de dada que conte. En la 
figura 10 es pot apreciar l’estructura d’un missatge.  

 

 

Fig. 8. Trama CAN 

Els identificadors en el sistema bus CAN poden ser de 11 
bits en el cas d’un missatge estendard o 29 bits en el cas 
d’un missatge estes. Aquests identificadors representen el 
contingut del missatge, son assignats en la etapa de disseny 
i quan el sistema funciona els nodes que estan connectats 
decidiran utilitzar la informació del missatge o no, tot depèn 
de si el necessiten, això s’aconsegueix gràcies als identifi-
cadors, ja que aquests ja tindran assignats un rang d’ide-
ntificadors amb els quals han de treballar. 

 



5.2ª placa Starter Kit for R8C/23 
L’objectiu principal amb aquesta placa de proves [6], era la 
comunicació CAN, per la qual iniciarem un treball de 
documentació com es pot observar en l’apartat anterior. 

En primer lloc establirem una metodologia de treball, 
similar a la utilitzada en la placa 1. Primer un estudi del 
microcontrolador i de les característiques de la placa de 
proves (figura 9), aquest ens oferia moltes mes possibilitats 
que el microcontrolador de la placa 1, ja que disposava d’un 
microcontroladors mes potent i un mòdul de CAN. 

 

 

Fig. 9. Startet Kit R8C23 

 

Un cop familiaritzats amb el MCU, seguirem amb l’estudi 
del software que Renesas ens proporcionava, ja que no era 
el mateix que fèiem servir amb la placa 2. El programa 
utilitzat en aquesta placa s’anomena High-performance 
Embedded Workshop (figura 10). 

 

Fig. 10. High performance Embedded Worksshop 

Aquest compilador tenia l’avantatge que incloïa un 
debugador, amb aquest vàrem poder depurar els progra-mes 
online, fen un pas a pas o breacks, aquest factor va ser 
important per assolir amb èxit tots els objectius a nivell de 
programació proposats. 

Aquests objectius estaven organitzats, al igual que amb la 
placa 1, de manera esglaonada i sols començàvem un 
objectiu si havíem realitzat amb èxit el que el precedia. En 
els objectius proposats en aquesta placa de proves, es va 
tenir en compte la finalitat de projecte final i les parts que el 
componien. 

Seguint la metodologia de treball a nivell de software 
utilitzada en la placa 1, vam editar programes per la 
utilització  dels leds i switches de la placa de proves, 
aquests ens han sigut de vital importància per la realització 
de programes de major dificultat, seguidament vam editar 
programes que utilitzessin els convertidors analògic – 
digital del MCU, i per últim vam fer diversos programes de 
comunicació mitjançant el bus CAN, programes tan de 
transmissió com de recepció de missatges CAN.  

Per validar els programes de comunicació via bus CAN 
vam utilitzar el LabView i un hardware que ens proporciona 
National Instruments, aquest consisteix en una PCMCIA 
CAN/2, harware que podem observar en la (figura 11) i del 
qual vam fer un estudi mitjançant l’amplia informació de 
que disposava el datasheet. 

 

 

Fig. 11.PCMCIA CAN/2 

Un cop instal·lats els programes i drivers, es van utilitzar 
programes de lectura i escriptura de trames CAN dels 
exemples de llibreries que incorpora el programa LabView.  

Un cop validats els programes editats relacionats amb la 
comunicació CAN, mitjançant el software i el hardware 
esmentats amb anterioritat, editarem el programa final, 
aquest implementarà per complet la part de software del 
projecte. 

Per assolir aquest objectiu crearem el nostre propi instru-
ment virtual de LabView (figura 12). 

 

Fig. 12. Panell frontal del programa final en LabView 

A nivell de programació tots els objectius proposats per la 
placa 2 van ser assolits amb èxit incloent els de 
programació en LabView. 

 

6. Control de la Centraleta CAN per el R8C/23 
L’objectiu d’aquesta pràctica es comprovar que els 
missatges que creem amb el nostre codi compleixen el 



protocol de CAN, per fer-ho hem utilitzat el projecte de fi 
de carrera titulat monotorització de bus can amb 
compact_Rio , que implementa una centraleta d’un choche 
seat ibiza (figura 13) 

 

Fig. 13. Panell Seat amb cntraleta CAN 

 

Els passos que seguirem per assolir els objectius d’aquesta 
prova, van ser, en primer lloc estudiar de les bases de dades 
que contenien l’informació dels missatges, els seus 
identificadors i la funció que desenvolupaven. Obtenir els 
identificadors corresponents als intermitents i el tipus de 
dada que necessitaven per activarlos i desactivarlos, un cop 
aconseguit vàrem editar un programa que mitjançant els 
switches de la placa encenia i apagava els intermitens. 

La prova que realitzarem va servir per validar que els 
missatges creats amb el nostre codi per complir el protocol 
CAN van ser assolits amb èxit. 

 

7. Disseny i desenvolupament d’un hardware a 
mida 

Un cop realitzat amb èxit l’apartat de software es va 
proposar realitzar un hardware on es pogués implementar 
físicament les aplicacions que nosaltres ens interessen per 
assolir l’objectiu del projecte. El nostre disseny havia de 
seguir la linea dels disseny de la placa de proves però 
reduint la circuiteria amb la finalitat de realitzar sols el 
hardware que ens interessava implementar. 

Per dur a terme aquesta tasca utilitzarem el programa 
Protel. Aquest programa era desconegut per nosaltres, al 
llarg de la carrera hem utilitzat l’Orcad i vam establir que 
conèixer un software nou en la implementació de PCBs ens 
seria d’utilitat en un futur. L’estudi d’aquest programa per 
la realització d’aquest treball ens va portar un cert temps, un 
cops assolits els coneixements adequats procedirem a 
realitzar el nostre disseny (figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Disseny de la PCB 

 

Per dissenyar el circuit de la figura anterior, vam tenir en 
compte diversos factors, com per exemple l’establiment 
d’unes normes de disseny, com l’amplada de les pistes , 
diàmetre de pads, etc. També vam ser curosos en els 
footprints dels components, ja que vam comprovar que tots 
complissin les dimensions establertes pels components 
físics, això ens portar a l’edició de els footprints de molts 
components que no disposaven del footprint adequat 
.Aquesta tasca ens resultaria de vital importància en el 
procés de soldatge. 

Un cop realitzada la tasca de el disseny de la PCB vam 
procedir a construir-la, per aconseguir-ho utilizarem la 
maquina anomenada PLKF (figura 15), en comptes 
d’utilitzar el mètode que tradicionalment fèiem servir 
(impressió per insolació), ja que el nostre disseny tenia 
algunes pistes molt fines (principalment les del 
microcontrolador), i sols la fresadora abans esmentada era 
capaç de realitzar les pistes  amb èxit. 

 
Fig. 15. Detall de la PCB en el moment de la impresió 

El següent pas en la metodologia de treball, consistia en 
soldar els components, aquesta era una tasca delicada 
perquè la PCB incloïa components SMD i no disposàvem 
d’experiència prèvia. 

No tots els components han sigut soldats, ja que sols el 
funcionament d’una part fins el moment ha estat assolida 
amb èxit. Aquesta inclou el microcontrolador , el circuit 
d’alimentació i els circuits de switches (incloent-hi el switch 
de reset) i leds. 



 

 

Conclusions 
El treball desenvolupat en el projecte ens ha permès 
treballar amb dos sistemes de comunicació diferents, 
comunicació SERIE i comunicació CAN. Per tant tenint en 
compte l’experiència adquirida, podem afirmar quin dels 
dos es d’ideal per desenvolupar la comunicació entre el 
microcontrolador i el PC. 

Tenint en compte que el submarí ha de tenir un marge ampli 
per agafar les dades, el sistema de comunicació ideal seria 
el bus CAN, ja que aquest pot aconseguir distancies 
relativament grans (100m) a velocitats de transmissió altes 
(500Kbs), en canvi la comunicació sèrie sols pot assolir 
amb garanties distancies de 15m. 

Una altre de les característiques en que es recolza la 
viabilitat del bus CAN respecte el bus SERIE, es el sistema 
de transmissió de dades. Aprofitant que CAN es un sistema 
enfocat als missatges podem enviar la informació de 
multitud de sensors al mateix temps, utilitzant les propietats 
del missatge. En la comunicació SERIE la informació dels 
sensors l’hem d’enviar una rere l’altre. 

Per aquets motius i altres exposats en la memòria, concloem 
que el bus CAN es el sistema de comunicació apropiat per 
realitzar l’objectiu d’aquest projecte. 

El projecte realitzat esta preparat per enviar les dades d’un 
sensor , però el microcontrolador te 12 canals per convertir 
dades d’analògic a digital, en conseqüència podríem crear 
una ret de 12 sensors i aprofitant les propietats de bus CAN, 
llegir-les en temps real al PC. Una possible aplicació a 
realitzar aprofitant les propietats esmentades anteriorment,  
es el disseny de una interficie CAN per sensors amb 
aplicacions industrials i per entorns submarins. Aquest 
disseny inclouria una red de sensors de temperatura, aquests 
mesurarien la temperatura d’una columna d’aigua i 
l’enviariem a un equip d’adquizició de dades similar al que 
hem creat (figura 16). 

 

Fig. 16. Organigrama de l'aplicació de sensors de temperatura 

Amb la experiència obtinguda en programació LabView 
podríem crear un Instrument virtual on es podrien 
visualitzar totes les dades dels sensors en temps real 
mitjançant gràfiques. Aprofitant també per adaptar els dos 
tipos de comunicació en un mateix VI. 
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