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Abstract 

This thesis is the continuation of a project carried out in the company SCENTIA 

ELECTRONICS. The thesis consists on the design and assembly of an ATE (Automatic 

Test Equipment) system to verify the correct operation of an ECU (Electronic Control 

Unit). 

The project objectives are set to improve the previous version for better and more reliable 

results. Also adding new features to make it more intuitive for the user and reducing the 

size and weight to improve manoeuvrability. The system will log important information 

related to the operation of the ECU to analyse it and give it the go-ahead. 

This thesis explains how we did it: the electrical schemes, designs, results, images of the 

product, software, etc. 

The result has been satisfactory. The system logs the data of the ECU while being 

Tested and the analysis has been satisfactory.  The ATE works and behaves as expected. 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/operation
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
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Resum 

Aquest treball és la continuació d'un projecte realitzat a l'empresa SCENTIA 

ELECTRONICS. Aquest consta del disseny i muntatge d'un sistema ATE (Automatic Test 

Equipment) per verificar el correcte funcionament d'una ECU (Electronic Control Unit). 

Els objectius d'aquest projecte són millorar la versió anterior per obtenir millors resultats i 

més fiables. S'han agregat noves funcionalitats per a que sigui més intuïtiu per a l'usuari, 

s'ha reduït la mida i el pes millorant la maniobrabilitat. El sistema registrarà informació 

important relacionada amb el funcionament de l'ECU per analitzar-la i donar-li el vistiplau. 

En aquesta tesi s'explica com ho vam fer: esquemes elèctrics, dissenys, resultats, 

imatges del producte, Software, etc. 

El resultat ha estat satisfactori. El sistema funciona i el comportament és l'esperat. 
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Resumen 

Este trabajo es la continuación de un proyecto realizado en la empresa SCENTIA 

ELECTRONICS. Este consta del diseño y montaje de un sistema ATE (Automatic Test 

Equipment) para verificar el correcto funcionamiento de una ECU (Electronic Control 

Unit). 

Los objetivos de este proyecto son mejorar la versión anterior para obtener mejores 

resultados y más fiables. Se han añadido nuevas funcionalidades para que sea más 

intuitivo para el usuario, se ha reduciendo el tamaño y peso mejorando la 

maniobrabilidad. El sistema registrará información importante relacionada con el 

funcionamiento de la ECU para analizarla y darle el visto bueno.  

En esta tesis se explica cómo lo hicimos: esquemas eléctricos, diseños, resultados, 

imágenes del producto, software, etc.  

El resultado ha sido satisfactorio. El sistema funciona y el comportamiento es el 

esperado. 
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Dedicació: Dedicat al tutor de l’empresa, pel suport i l’ajuda ofertes durant la realització 

del Treball. 
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Glossari 

ATE: Automatic Test Equipment. 

ECU: Electronic Control Unit. 

CAN : Controller Area Network 

VF: Verificació Funcional. 

FSM: Finite State Machine 

IC: Integrated Circuit 

HW: Hardware 

SW: Software 

I/O: Inputs/Outputs (Entrades/sortides) 

PCB: Printed Circuit Board  

SET: El sistema té 3 Armaris de càrregues, on es connecten les ECU, que anomenem 
SETs. Aquests contenen els microcontroladors que fan de Slave.  

Shell: És una PCB dissenyada durant aquest projecte. Ens referirem a aquesta amb 
aquest nom. 
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Reconeixements 

El tutor de l’empresa ha estat supervisant de prop els passos d’aquest projecte. Les 

diferents tasques que realitzava durant aquest projecte eren examinades i comprovades 

per el tutor per assegurar que no hi havia cap error. La gran majoria de les tasques eren 

realitzades per mi, tot i així algunes situacions requerien de més experiència per a ser 

resoltes. També l’experiència del tutor a permès agafar els millors camins per a les 

solucions i evitar caure en problemes que retardarien el projecte. 

Si no era capaç de resoldre alguns dels problemes trobats, el tutor em donava un ajut 

per a poder continuar endavant. Això ha estat en els casos següents: 

- Introduir-me en l’ús del protocol CAN.

- Programació en diferents aspectes del microcontrolador utilitzat (NXP

9S12XEP100).

- Visió crítica de la proves realitzades per a corroborar tant muntatge elèctric com

el codi realitzat.

- Realització del disseny de la placa Shell utilitzada.

Cal remarcar que en aquest casos l’actuació del tutor ha estat per ajudar a detectar el 

problema i explicant com solucionar-lo. En cap cas el problema ha estat resolt pel tutor 

sense la meva cooperació.  

*Els casos on la solució ha estat realitzada pel tutor completament no es comenten en

aquest treball o es deixa clar en cas d’esmentar-ho en algun punt del treball.

Les llibreries CAN utilitzades, per a les cues de recepció i per les interrupcions, ja 

estaven fetes per part de l’empresa. Per al projecte es van tenir que dissenyar la 

missatgeria i les funcions relacionades amb el seu enviament i processament.  

El full Excel utilitzat per a traduir la informació registrada de Bytes a bits i números 

decimals ha estat feta per el tutor. 
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1. Introducció 

Una vegada un IC està en producció, la necessitat de provar els defectes de fabricació 

és essencial per proporcionar al client dispositius de treball i per garantir nivells baixos de 

defectes. Les proves realitzades en la producció han de ser integrals, però al mínim cost 

possible. El paper dels equips de prova física és fonamental per aconseguir-ho. Durant la 

prova de producció, s'utilitza l’equip de prova automàtica (ATE) per reduir els temps de 

prova mitjançant l’automatització de la major part del procés de prova. 

L'ECU serà sotmesa a diverses proves ISO i durant la realització d'aquestes l’ATE ha de 

recollir la informació del comportament de la unitat. Aquest procediment té com a objectiu 

validar la funcionalitat, validar la durabilitat i minimitzar els possibles errors de HW i SW. 

1.1. Objectius 

El projecte es porta a terme a l’empresa SCENTIA ELECTRONICS S.L, aquest 

consisteix en dur a terme el desenvolupament i el muntatge d’un equip de prova 

automàtica (ATE) d’una unitat de control electrònic (ECU). Tenint per objectiu el 

desenvolupament d’un sistema millor a partir de la versió anterior, realitzat durant les 

pràctiques en l’empresa. 

Aquest projecte tracta del procés de disseny i fabricació d’un sistema de verificació 

d’ECU automàtic completament funcional. 

Els objectius de utilitzar un ATE son:  

 Supervisar el test 

 Generar errors i emmagatzemar-los 

 Enviar ordres 

Els objectius principals del projecte són: 

1- Dissenyar un ATE millorant rendiment, fiabilitat, mida i pes. 

2- Seguir els requisits establerts pel client. 

3- Mantenir tota la informació i el codi actualitzats. 

4- Treball autònom. 

1.2. Requeriments i especificacions 

1.2.1. Requisits generals del HW/SW d’homologació  

1.2.1.1. Configuració de l’equip per cada assaig 

Executar assajos amb els elements i càrregues del sistema 

Per obtenir uns resultats de validació fidels al sistema final, l'electrònica ha d'anar 

connectada als elements de càrrega i sensors de l'equip durant l'execució dels assajos. 

Electronic Control Unit 

Es fan els assajos en paral·lel en tres unitats corresponents sempre que sigui possible. 

Cal poder executar un cicle complet de totes les funcions a assajar en el menor temps 

possible. Es recomana no superar els 30 segons. 

 

 



 

 13 

Control motor (obrir i tancar)  

Per verificar que l'ECU realitza correctament l'activació de motor, es realitza una 

inspecció visual en determinats moments, verificant que el motor gira seqüencialment 

cap a un costat i cap a l'altre, segons la fase en què es trobi el test. 

1.2.1.2. Software d’homologació  

L'objectiu de l'SW d'homologació és validar les especificacions generals de HW de 

l'ECU: 

 Totes les entrades 

 Totes les sortides 

 Funcions Especials 

 Comunicació CAN 

Per assegurar que l'ECU passa satisfactòriament els assajos sense errors, l’ATE 

monitoritzarà les proves i emmagatzemarà els resultats (fallades durant el test). 

Validació de les Entrades 

Per verificar que l'ECU realitza correctament la lectura de cada entrada, quan el test 

estigui en marxa l’ATE ha d'activar totes les entrades de l'ECU de manera seqüencial. 

Si el simulador detecta un error (quan no s'aconsegueix activar alguna de les sortides de 

l'ECU), s'ha de generar un error i emmagatzemar-lo en la seva memòria per al posterior 

anàlisi. 

Un cop finalitzat el test, es requereix verificar els errors guardats en l’ATE i considerar el 

test superat o no en funció del criteri d'acceptació. 

Validació de les Sortides 

Si el simulador detecta un error (quan no s'aconsegueix activar alguna de les sortides de 

l'ECU), s'ha de generar un error i emmagatzemar-lo en la seva memòria per a la seva 

posterior anàlisi. 

Un cop finalitzat el test, es requereix verificar els errors guardats en el simulador i 

considerar el test superat o no en funció del criteri d'acceptació. 

1.2.1.3. Ítems a monitoritzar en cada assaig 

El SW d'homologació ha de monitoritzar les següents funcions: 

Entrades i sortides  

S'ha de comprovar que s'activen les sortides que pertanyen a cada entrada. Per 

comprovar el controlador de potència, però a el mateix temps no sobrepassar el consum 

màxim de l'ECU, s'assajarà cada pin seqüencialment a una intensitat de 1A.  

Comunicació CAN 

El SW ha de verificar el correcte funcionament del CAN de la ECU.  
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1.2.2. Especificacions: 

1.2.2.1. Especificacions del Software 

Human Machine Interface 

L’ATE consta d’un sistema, amb un HMI que facilita el seu ús:  

- Permet triar la prova que es farà. 

- Només cal prémer el botó “Start”, i l’ATE començarà a registrar i fer VF.  

- Un cop finalitzi el test, l’HMI mostrarà un text que indica si la prova té èxit o no.  

L'HMI mostra l'estat de la prova durant la realització de diferents tests ISO:  

- Percentatge de prova realitzada.  

- Percentatge de VF realitzat.  

- Errors registrats de la ECU. 

Software 

Les plaques de desenvolupament utilitzades són Devkit-S12XE, i el microcontrolador 

utilitzat és NXP 9S12XEP100. Aquests microcontroladors es programen mitjançant el 

software CodeWarrior. 

Per a la verificació dels I/O de la ECU s’exciten les entrades per comprovar que activen 

les corresponents sortides. Primer s’activen les entrades durant 100-500ms (depenent de 

l’entrada), es comprova la sortida (mitjançant el S12XE), es desactiven les entrades i es 

fa un temps d’espera (depenent de l’entrada). Això es farà per totes les sortides, i és el 

que s’anomena Verificació Funcional (VF). 

Si la lectura és correcta o no, el Màster rep un missatge amb el resultat i el SC-Logger 

l‘enregistra. 

Com que la durada i el procediment de cada prova són diferents, l’ATE té un nombre de 

VF definit per a cada prova. 

La informació s’envia mitjançant CAN i la registra el dispositiu SC-Logger de l’empresa 

(tota la informació registrada es mostrarà més endavant). 

Hardware 

Les entrades d’ECU s’activaran amb un relé controlat pel microcontrolador. Cada entrada 

d’ECU s’activa amb 24V i cada sortida té una Resistència de càrrega de 39 Ohms i 50 W, 

amb un corrent de 0’46A a 0’82A (18-32V). Com aquestes resistències s’escalfaven molt 

es va posar dins el SET un ventilador per a reduir la temperatura. 

L’ATE és un sistema Màster-Slave amb 1 Màster i 3 Slaves. Cada SET Slave té 32 relés, 

per activar les entrades, un S12XE, una Shell (PCB dissenyada per a aquest projecte) i 

28 resistències de càrrega. El Màster té un S12XE, un controlador de RF per activar una 

de les entrades, d’entre altres. 

Connexions 

Les entrades de la ECU es connecten als Relés. Aquests tenen 3 connectors: NO, NC i 
un central amb el que fan contacte. La posició per defecte és NC (Normaly Closed) on es 
connecta un cable que va GND (si s’activa amb Pull-Up 24V) o en l’aire. 
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Les sortides de la ECU es connecten a una PCB dissenyada per aquest projecte que té 2 
regletes connectades per camí de soldadura. Aquí s’hi connecta la sortida de la ECU i a 
l’altre regleta la Resistència de Càrrega. Al mig de la PCB hi ha un pin que ens serveix 
per portar aquest senyal a la Shell, que esta connectada als les entrades del 
microcontrolador. 

Els Relés canvien de posició segons marca l’Slave. Es connecten 32 de les sortides del 
microcontrolador als Relés i així podem controlar si aquest esta en NC o NO, i per tant, 
activar o desactivar les entrades de la ECU. 

Per a la comunicació entre les diferents parts del sistema estan connectats entre ells pel 
BUS CAN: 

Figura 1 Esquema connexió CAN 

1.3. Antecedents 

Es tracta de la continuació d'un projecte existent. El projecte originalment era només una 

"prova de validació de disseny". Aquesta part del projecte es va realitzar durant les 

pràctiques curriculars realitzades d’octubre de 2019 a febrer de 2020. 

Validació de Disseny 

L'objectiu de fer una Validació de Disseny als equips que han de passar per un procés 

de validació és poder anticipar-se a possibles fallades de components en un futur. 

Per realitzar els assajos en fase de Validació de Disseny es realitzaran les proves que 

poden ser més crítiques, de la manera més simple possible. 

Un cop es dóna per vàlid la Validació de Disseny es farà la Validació de Producte. On es 

faran proves estrictes amb material de laboratori per obtenir els resultats més fiables 

possibles. 

Validació de Producte 

Un cop feta la primera versió d'ATE i superat la Validació de Disseny es va decidir 
continuar endavant. Com no estàvem completament satisfets amb el primer disseny de  
l’ATE vàrem voler millorar el rendiment i millorar, en general, el sistema per assolir el nou 
projecte satisfactòriament. 
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Com es tenia que validar simultàniament diverses ECU era inviable utilitzar el disseny 
inicial de l’ATE per qüestions de mida i pes. A part el disseny era poc robust i poc fiable, 
ja que els PLC utilitzats no ens donaven el rendiment que esperaven: eren lents, moltes 
de les comandes tenien que ser reenviades i algunes de les lectures no eren fiables. 

Vam decidir redissenyar l’ATE per millorar el rendiment i la seva fiabilitat. També la 
primera versió va ser pesada, no ergonòmica i enorme. És per això que vam decidir fer-
lo més petit, lleuger i manejable. 

Es parteix d’una versió molt bàsica de Software, on l’HMI no té tots els menús necessaris 
ni les funcionalitats necessàries. El codi generat en la versió de disseny es divideix per a 
fer el Màster i el Slave, que caldrà completar. 

L’Armari de Càrregues es diferent, de manera que el disseny i la disposició del Hardware 
es totalment diferent. A més a més, com ja no s’utilitzaran mòduls PLC per a l’activació 
del I/O de la ECU, també caldrà fer de nou els esquemes elèctrics i de connexions. 

En aquest projecte mostraré tot el procediment que ens va costar fer aquest ATE i el 
resultat final que vam obtenir. 

 

1.4. Work plan  

Work Packages 

Aquest projecte comptarà amb tres Work Packages que hem anomenat Disseny 

Hardware, Muntatge, Software i Integració.  

El primer WP mostra els esquemes del disseny elèctric, el disseny d'un Shell dissenyat 

per a aquest projecte i els esquemes per a la posició de cada element dins del gabinet 

de connexió i la connexió entre ells.  

Com que ho he de muntar jo mateix, és obligatori fer una llista de tot el material 

necessari per evitar contratemps durant el proper WP.  

El segon WP és la part de fabricació del projecte. La Shell que hem dissenyat no té 

soldats elements electrònics, de manera que s’han de soldar els components a la Shell. 

A continuació, la resta de components que entren dins del Armari de Carregues s’han de 

connectar entre ells. Finalment, muntar tot dins de l’Armari de Carregues. Tot aquest 

procediment seguirà els esquemes elèctrics i de Hardware abans esmentats.  

El tercer WP és sobre tot el Software desenvolupat per assolir el comportament Màster i 

Slave, la modificació de l’HMI i el protocol de comunicació CAN entre Màster-Slave. 

Finalment cal posar tots els elements que conformen l’ATE i provar que funciona 

correctament. Això implicarà la trobada d’errors de Software i fallades del Hardware. En 

aquest WP es trobaran aquests errors i es solucionaran. 
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1.4.1. Work Breakdow Structure 

1) Hardware Design WP: 

Figura 2 WP 1 

 

2) Assembly WP: 

Figura 3 WP 2 
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3)  Software WP: 

Figura 4 WP 3 

4) Integration WP:  

 

Figura 5 WP 4 

1.4.2. GANT 

Veure Imatge al Annex 5. 
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1.5.  Incidences 

- A causa de la situació de COVID-19 vam començar amb el desenvolupament del 

Software i després el muntatge del Armari de Carregues, per poder treballar des de casa. 

Quan el Software era prou avançat, es va requerir la prova per verificar el seu 

funcionament. 

Això volia dir que havia d’anar a l’empresa a recollir el primer Armari de Càrregues. 

- Durant les proves realitzades a casa van sorgir els següents problemes: 

 Hi ha hagut problemes amb el funcionament de l’electrònica de l’Armari de 
Càrregues. Després de mirar les possibles fonts d’error (codi i nodes elèctrics), 
vaig trobar, amb l’ajuda d’un Tester, un problema de soldadura a la Shell. Alguns 
components no es van soldar correctament i tenien un contacte deficient de 
manera que algunes entrades del microcontrolador no canviaven d'estat i 
donaven lectures errònies. 

 No vaig tenir en compte l’orientació de la pinça del cable pla durant el muntatge, 

aquesta va del microcontrolador als relés que activen les entrades de l’ECU. Va 

ser un contratemps, ja que vaig haver de canviar la posició dels cables d’Entrada 

de la ECU i actualitzar aquests canvis als esquemes realitzats, per evitar cometre 

el mateix error més endavant.  

 Un altre problema va ser amb els ports del microcontrolador. Alguns no van donar 

lectures consistents. Fent una ullada a la Fitxa de dades del microcontrolador ens 

vam adonar que alguns tenien un pull-up que els fa ser sempre alts, d’altres són 

entrades analògiques i cal definir-los com digitals i d’altres tenen ports amb 

funcions especials que, si no estan definides correctament. , bloqueja el port. 

 Realitzant mesures amb el tester, recomanat pel tutor de l'empresa, vaig veure 

que el GND de la sortida del relé no es pot connectar al GND de les resistències 

de càrrega. Quan l’interruptor està desactivat, la GND roman a l’aire i pot 

provocar tensions que no corresponguin. Així que aquesta part del cablejat també 

va haver de canviar-se i actualitzar l’esquema. 

 

 Tot comprovant el rendiment i provant aquest primer Armari de Càrregues, es van 

detectar alguns problemes que, a priori, no tenien cap explicació. Aquestes 

fallades eren errors menors al codi que no van provocar problemes de compilació, 

però si d’execució. 

Això no va passar una sola vegada. Totes aquestes qüestions juntes van provocar el 

retard del projecte. 

 

- Les proves realitzades van ser amb elements proporcionats pel client, algunes vegades 

les peces arribaven tard i vam haver de fer les proves amb material antic que no era el 

definitiu per fer les proves. 

 

- Mai abans havia codificat un mapa de missatges per a un sistema de comunicació CAN. 

Em va costar un temps per acostumar-me als exemples proporcionats pel supervisor i 

aplicar-los correctament. Per aquest motiu, s’ha ampliat la part de programació de 

missatgeria CAN. 

- Durant el procediment d’integració pocs problemes de codi i problemes electrònics es 
van trobar i finalment es van solucionar. La integració va ser un èxit i els resultats eren 
tan bons com s’esperava. 
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1.5.1. Modificacions del Work Plan 

S'ha afegit un nou Work Package al pla de treball: WP 4 Integració. En aquest paquet de 

treball és on agafem el Hardware i el Software i els testem junts. Hem de considerar 

diferents situacions en què la nostra programació pot fallar o pot tenir un punt feble. Si el 

nostre programari falla o no aconsegueix les expectatives, caldrà fer canvis per resoldre-

ho. 

La resta de paquets de treball del pla de treball no s’han modificat, algunes de les dates 

inicials i de la data final s’han avançat a causa del temps invertit en alguns dels paquets 

de treball. 

Com que no teníem temps, vam decidir no afegir al sistema la pantalla LCD i el sensor 

de temperatura. 
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2. Estat de la Tecnologia Utilitzada en aquest Projecte 

2.1. Automatic Test Equipment 

Els equips de prova automàtica o de prova automatitzada s'utilitzen àmpliament dins de 

les proves de producció per permetre assolir les millors proves en el temps mínim, hi ha 

diversos tipus diferents. 

Els equips de prova automàtica ATE són avui dia una part vital de l'escena de les proves 

electròniques. Els equips de prova automàtics permeten fer proves de placa de circuit 

imprès i la prova d'equips de forma molt ràpida, molt més ràpida que si es fes 

manualment. Com que el temps de producció constitueix un element important del cost 

total de producció d’un equip d’electrònica, cal reduir el temps de producció possible. Es 

pot aconseguir amb l'ús d'equips de prova automàtica ATE. 

Figura 6 Comparació de diferents rangs de dificultat des de les proves manuals fins un equip completament 
automàtic 

L'objectiu de fer passar els equips per un procés de validació per poder anticipar-se a 

possibles fallades de components i Software, i així evitar la pèrdua econòmica que poden 

suposar. 

Els equips de prova automàtics poden ser costosos i, per tant, cal assegurar-se que 

s’utilitza la filosofia i els equips de prova automàtica correcta. Només aplicant 

correctament l’ús d’equips de prova automàtica es poden obtenir els màxims beneficis. 

Hi ha diferents enfocaments que es poden utilitzar per a equips de prova automàtica. 

Cada tipus té els seus propis avantatges i desavantatges, i es pot utilitzar amb gran 

efecte en determinades circumstàncies. A l’hora d’escollir sistemes ATE és necessari 

comprendre els diferents tipus de sistemes i poder aplicar-los correctament. 

Tipus d’ATE 

Hi ha una gran varietat de tipus de sistemes ATE que es poden utilitzar. A mesura que 

s’acosten a les proves d’electrònica de maneres lleugerament diferents, s’adapten 

normalment a diferents etapes del cicle de proves de producció. A continuació es 

recullen les formes més utilitzades d'equips de prova automàtica ATE: 
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 Sistemes d’inspecció de PCB: la inspecció de PCB és un element clau en 

qualsevol procés de producció i és important sobretot on hi hagi màquines de 

recollida i col·locació. La inspecció manual es va utilitzar fa molts anys, però sempre 

va ser poc fiable i inconsistent. Ara, amb les plaques de circuit imprès que són molt 

més complicades, la inspecció manual no és una opció viable. Per això s'utilitzen 

sistemes automatitzats: 

 AOI, Automatic Optical Inspection: s’utilitza àmpliament en molts entorns de 
fabricació. Es tracta essencialment d’una forma d’inspecció, però realitzada 
automàticament. Això proporciona un grau molt més gran de repetibilitat i 
velocitat en comparació amb la inspecció manual. La inspecció òptica automàtica 
AOI és especialment útil quan es troba al final d’una línia que produeix taulers 
soldats. Aquí pot localitzar ràpidament problemes de producció, inclosos els 
defectes de soldadura, tant si els components correctes com encaixats i també si 
la seva orientació és correcta. Com que els sistemes AOI es localitzen 
generalment immediatament després del procés de soldadura de PCB, qualsevol 
problema de procés de soldadura es pot resoldre ràpidament i abans que hi hagi 
massa plaques de circuit imprès. 
 
La inspecció òptica automàtica AOI necessita temps per configurar i per aprendre 
el tauler per a equips de prova. Un cop configurat, pot processar taulers de 
manera molt ràpida i senzilla. És ideal per a la producció d’alt volum. Tot i que el 
nivell d’intervenció manual és baix, es necessita temps per configurar-se 
correctament, i hi ha una inversió important en el propi sistema de prova. 
 

 Automated X-Ray inspection, AXI: La inspecció automatitzada de raigs X té 
moltes semblances amb AOI. No obstant això, amb l’arribada de paquets BGA 
(Ball Grid Array) va ser necessari poder utilitzar una forma d’inspecció que 
pogués veure articles no visibles òpticament. Inspecció automatitzada de raigs X, 
els sistemes AXI poden examinar els paquets IC i examinar les juntes de 
soldadura situades a sota del paquet per avaluar les juntes de soldadura. 
 

 ICT In circuit test:   Prova en circuit, les ICT són una forma d’ATE que s’ha estat 

utilitzant des de fa molts anys i és una forma especialment efectiva de prova de 
placa de circuit imprès. Aquesta tècnica de prova no només mira els circuits curts, 
els circuits oberts, els valors dels components, sinó que també comprova el 
funcionament dels circuits impresos. 

 
Tot i que les ICT són una eina molt potent, en aquests dies es limitat per la falta 
d’accés a les plaques com a resultat de l’alta densitat de pistes i components en la 
majoria de dissenys. Els pins per al contacte amb els nodes han de col·locar-se amb 
molta precisió i no sempre poden fer un bon contacte. En vista d’això i del nombre 
creixent de nodes que es troben en moltes plaques, actualment s’utilitza menys que 
en anys anteriors, tot i que encara s’utilitza àmpliament. 
 
Un Manufacturing Defect Analyzer, MDA és una altra forma de prova de placa de 
circuit imprès i és efectivament una forma simplificada de ICT. Tanmateix, aquesta 
forma de placa de circuit imprès prova només de detectar defectes de fabricació si 
es plantegen els circuits de curta durada, els circuits oberts i els valors d’alguns 
components. Com a resultat, el cost d’aquests sistemes de prova és molt inferior al 
d’una ICT completa, però la cobertura de falles és menor. 
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 JTAG Boundary scan testing: També conegut com a JTAG, Joint Test Action 

Group, o pel seu estàndard IEEE 1149.1, l'exploració de límits ofereix avantatges 
importants respecte a formes més tradicionals de prova i, com a tal, s'ha convertit en 
una de les principals eines en les proves automàtiques. 

 
El principal motiu pel qual es va desenvolupar la prova de Boudary scan testing va 
ser superar els problemes de falta d'accés a plaques i circuits integrats per a les 
proves. El Boundary scan testing supera això en tenir registres específics 
d'exploració de límits en grans circuits integrats. Amb la placa en un mode 
d'exploració de límits, els registres de dades en sèrie dels circuits integrats hi passen 
dades. La resposta i les dades que passen de la cadena de dades en sèrie 
permeten que el tester detecti qualsevol error. Com a resultat de la seva capacitat de 
fer proves sobre plaques i, fins i tot, amb IC amb accés físic molt reduït, Boundary 
Scan / JTAG ha estat molt utilitzat. 
 

 Prova funcional: es pot considerar una prova funcional com qualsevol forma de 

proves d’electrònica que exerceix la funció d’un circuit. Hi ha diversos enfocaments 
que es poden adoptar depenent del tipus de circuit (RF, digital, analògic, etc.), del 
grau de prova necessari. A continuació s’exposen els principals enfocaments: 

 
 Rack and stack test equipment using GPIB: Una manera de provar les juntes o 

les unitats mateixes és utilitzar una pila d’equips de prova controlats de forma 
remota. 
Malgrat la seva edat, molts elements d'equips de prova muntats en cremallera o 
de banc encara tenen una capacitat GPIB. Malgrat el fet que la GPIB és 
relativament lenta i existeix des de fa més de 30 anys, encara s’utilitza 
àmpliament, ja que proporciona un mètode de prova molt flexible. L’inconvenient 
principal de GPIB és la seva velocitat i el cost d’escriure els programes, encara 
que els paquets executius de proves com LabView es poden utilitzar per ajudar a 
la generació i execució de programes en l’entorn de prova. Els accessoris o les 
interfícies de prova també poden resultar cares. 
 

 Equips de prova basats en xassís o cremallera: Un dels principals inconvenients 
de l'enfocament de l'equip automàtic de prova i cremallera GPIB és que ocupa 
una gran quantitat d'espai i la velocitat de funcionament està limitada per la 
velocitat del GPIB. Per superar aquests problemes s'han desenvolupat diversos 
estàndards per als sistemes inclosos dins del xassís. 
Tot i que hi ha una gran varietat d’aproximacions d’equips de prova automàtica 
que es poden utilitzar, aquests són alguns dels sistemes més populars en ús. 
Tots poden utilitzar programes de gestió de proves com LabView per ajudar a la 
realització de les proves individuals. Això permet instal·lacions com ara la 
comanda de proves, la recollida de resultats i la impressió, així com el registre de 
resultats, etc. 
 

 Prova combinada: cap mètode únic de proves és capaç de proporcionar una 
solució completa en aquests dies. Per ajudar a superar aquests diversos sistemes 
d’equips de prova automàtica ATE, s’inclouen diversos enfocaments de prova. 
Aquests provadors combinats s'utilitzen generalment per a proves de placa de circuit 
imprès. Fent això, una única prova d’electrònica és capaç d’aconseguir un nivell 
d’accés molt més gran per a la prova de la placa de circuit imprès i la cobertura de la 
prova és molt més alta. A més, un tester combinat és capaç de dur a terme diversos 
tipus de proves sense la necessitat de moure la placa d'un provador a un altre. 
D’aquesta manera, una sola sala de proves pot incloure proves en circuit, així com 
algunes proves funcionals i després algunes proves d’exploració de límits de JTAG. 
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El sistema dissenyat durant aquest projecte seria un ATE de prova Funcional.  

Functional Automatic Test Equipment, FATE: aquest terme sol referir-se als grans 

equips automàtics de prova automàtica en una consola dissenyada específicament. 

Aquests sistemes apliquen un patró de senyal a l’entrada de la placa. Sovint simulen o 

gairebé simulen les entrades reals de la placa i, a continuació, el sistema supervisa les 

sortides buscant el patró de sortida correcte. L’avantatge d’aquest tipus de sistema és 

que és capaç de proporcionar una prova molt ràpida d’una placa. D’aquesta manera es 

pot passar a la següent fase del conjunt d’equips amb un grau de seguretat molt elevat 

que funcionarà a la seva especificació a la unitat o sistema en què s’incorpora. 

Aquests sistemes d’equips d’assaig automàtics s’utilitzen generalment per provar 

plaques digitals, però en aquests dies aquests testers grans no s’utilitzen gaire. Les 

velocitats creixents amb què es mouen moltes plaques en aquests dies no es poden 

acomodar en aquests testers quan els avenços entre la placa provada i el mesurament o 

punt d’estímul del tester poden donar lloc a grans capacitats que redueixen el ritme 

d’operació. A més d'aquests accessoris són costosos com és el desenvolupament del 

programa. Malgrat aquests inconvenients, aquests provadors encara es poden utilitzar 

en zones on els volums de producció són elevats i velocitats no especialment elevades.  

 

Cada tipus de filosofia de prova automàtica té els seus punts forts i, en conseqüència, cal 

triar el tipus correcte d'enfocament de prova per a les proves previstes. 

Utilitzant adequadament totes les diferents tècniques de prova, és possible que els 

equips de prova automàtica ATE es puguin utilitzar al màxim. D’aquesta manera, es 

podran executar les proves ràpidament, alhora que es proporciona un alt nivell de 

cobertura. Es poden utilitzar tècniques d’inspecció que inclouen AOI i inspecció de rajos 

X juntament amb la prova de circuit i la prova d’exploració de límits JTAG. També es 

poden fer proves funcionals. Tot i que és possible utilitzar diferents tipus de proves, cal 

assegurar-se que els productes no estan sobresortits, ja que perd el temps. Per exemple, 

si s'utilitza la inspecció de raigs X o AOI, pot no ser convenient utilitzar proves de circuit. 

També s'ha de considerar el lloc de la prova d'exploració de límits de JTAG. D’aquesta 

manera es pot definir l’estratègia de prova més efectiva. 
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3. Metodologia / Desenvolupament del Projecte:  

3.1. Metodologia 

Durant el desenvolupament d'aquest Projecte s'ha seguit el Mètode-V, que és un 

procediment uniforme per al desenvolupament de productes. És una representació 

gràfica del cicle de vida de desenvolupament de sistemes. El costat esquerra de la V 

representa la descomposició de les necessitats, i la creació de les especificacions de 

sistema. El costat dret de la V representa la integració de les peces i la seva verificació. 

V significa «Verificació i validació» 

Figura 7 Esquemàtic del Mètode-V 

Primer de tot vam fer alguns esquemes de com volíem que fos l’Armari de Càrregues, 
quines funcions tenia que fer la Shell, el protocol i missatges CAN , com havia de ser 
l’HMI i quins passos havien de seguir Màster i Slave (primeres idees dels FSM).  

Un cop teníem clar com volíem començar es van fer els primers dissenys i es van 
implementar, tant de Hardware com Software. Per evitar problemes es va fer la primera 
implementació amb un únic SET i el Màster. A continuació es va validar que tant 
Software com Hardware funcionaven correctament . 

Un cop estava tot el sistema ATE muntat es va provar diversos cops per a verificar que 
no hi havia cap problema. 

Un altra metodologia seguida per al desenvolupament de les versions és el model en 

Espiral. En aquest mètode desenvolupem les noves versions a partir de la inicial passant 

per els mateixos punts, però millorant tots aquells aspectes identificats.  

Figura 8 Model d’Espiral per Desenvolupament de Sistemes 
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Com ja s’ha esmentat en el treball, es parteix d’una versió inicial, pensada per una prova 

de disseny. Un cop finalitzada la versió inicial es va avaluar l’opció de fer una nova versió 

millorant certs aspectes.  Finalment es va decidir fer la segona versió, tot seguint el 

mètode vist anteriorment. 

Després d'aquesta segona volta hem vist altres millores que també es poden aplicar al 

nostre sistema. 

 

3.2. Software and Hardware Development 

3.2.1. Software 

En el Software utilitzat en aquest projecte podem diferenciar 4 parts importants: 

 CAN 

 Màster  

 Slave 

 HMI 

La gran part del temps invertit en desenvolupament de Software ha estat per aquest 

punts principals. En essència constitueixen la part principal del funcionament de l’ATE. 

L’HMI ens permet controlar l’ATE i tenir una lleugera idea de com s’està desenvolupant 

el test en qüestió. Els Slaves són els que fan cada VF i envien aquesta informació al 

Master i al Logger. Aquesta comunicació es pot dur a terme gracies a la missatgeria CAN 

definida. 

Cada Slave i el Màster tenen programades les seves funcions i Identificadors per a l’ús 

del BUS CAN. El Màster es qui esta programat per controlar l’HMI i es qui indica com són 

els menús. 

Figura 9 Esquema del Software per a Màster i Slaves 

No es considera el SC-Logger una part principal ja que és un equip que no he dissenyat 

jo durant aquest projecte. Simplement ha estat programat per a recollir la informació dels 

missatges CAN que ens interessen (segons l’Identificador). 

 

3.2.1.1. Human Machine Interface 

Per a la interfície d’usuari s’ha utilitzat una aplicació Android anomenada PFOD APP. 

Aquesta aplicació et permet afegir text, controls interactius, menús, submenús, 

visualització de dades, d’entre altres. Tot això sense la necessitat de saber programar en 

Android.  
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L’aplicació té dues parts: una aplicació per a dissenyar el menú i un altre que es 

comunica amb el Màster i mostra el que aquest li envia. L’aplicació “PFOD Design” 

genera un fitxer C amb l’esquelet dissenyat prèviament per l’usuari. Cal que es 

programin les funcionalitats de cada element afegit. Un cop programat el que fa cada 

element que ha afegit l’usuari, hi ha diverses vies de comunicació amb el 

microcontrolador. Per a utilitzar el disseny cal utilitzar “PFOD APP”, que rep la informació 

del Màster i mostra per pantalla els elements que indica el microcontrolador. 

L’aplicació ja té el parser de la informació que rep i es processada directament. 

L’esquelet generat per l’aplicació de disseny té dues funcions definides, aquestes 

s’encarreguen d’enviar la informació a l’aplicació de cada element, de manera que els 

pugui mostrar per pantalla. La primera és un enviament amb tota la informació: text, tipus 

d’element, color, etc. La segona es un Update que fa canviar els valors numèrics en cas 

de ser necessari. 

Per a la programació de les diferents funcions de l’aplicació era important , doncs, 

entendre aquest funcionament i més si es volia controlar per fer-ho el més visual i 

simplificat possible, ja que s’ha manipulat per a mostrar els elements en moments 

concrets del Test (depenent de la seva funció). Degut al ús que volíem donar-li a 

l’aplicació també es van modificar els esquelets generats i s’han eliminat funcions. 

Aquestes s’han agrupat en altres fitxers per a que el codi fos més compacte, menys 

pesat, i més fàcil de modificar si s’escau. Doncs s’ha optimitzat per a complir les nostres 

necessitats. 

L’aplicació presentava dues limitacions importants: el número d’elements que es podien 

afegir es limitat i no es pot triar el nivell de menús que vols utilitzar, només pots triar per 

fer un menú i que aquest tingui submenús (2 nivells). 

Com la solució d’aquest problema s’ha dut a terme durant la realització del projecte 

anterior, no s’esmentarà a continuació. A partir d’aquí, l’aplicació s’ha pogut programar 

durant el projecte per a complir les necessitats d’aquest. 

Un cop superades les limitacions de l’aplicació les diferencies respecte a proba de 

disseny són el número de Tests que té l’HMI, el funcionament d’aquests i part de la 

informació que mostra. 

Com he explicat, l’HMI té tres nivells. Els dos primers son botons que 

ens porten als nivells següents fins que arribem al test en concret que 

volem realitzar. Aquí ens trobem el botó que informa al Màster de que 

el Test ha començat i per tant ha de començar a fer les VF. Per veure 

l’estat de realització del test hi ha dos barres de progrés: una ens 

mostra el percentatge de Test realitzat i l’altre ens mostra el 

percentatge de VF realitzat. Aquesta informació ve donada per el 

Màster. Finalment hi ha un label de text on es mostra la quantitat 

d’errors registrats durant la realització del Test. Un cop aquest acaba 

surt un text per pantalla indicant si el test ha estat satisfactori o no.  

 

Figura 10 Menú principal HMI 
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3.2.1.2. Controll Area Network 

Per facilitar l’enteniment del que s’exposa a continuació a l’Annex 1 es troba una breu 

introducció sobre el protocol CAN.  

Missatgeria 

CAN es un protocol que ens permet enviar missatges fixant diversos paràmetres 

(velocitat, mida del payload,...) per a que els diferents elements de la xarxa es 

comuniquin amb diferents missatges, amb Identificadors únics, sense problemes. 

En el nostre cas l’enviament de missatges es bidireccional tant de Màster-Slave com de 

Slave-ECU. Com els Slave son els que executen les VF són els que tenen tota la 

informació que ens interessa. Els Slave envien per CAN algunes de les variables que 

utilitza internament i considerem que són les més útils per a l’anàlisi del test. També és 

l’Slave qui es comunica amb la ECU per a fer funcionar el motor i també rep informació 

del voltatge d’alimentació de la ECU i del motor. Tota aquesta informació l’Slave l’envia 

fent us de 2 missatges diferents i un tercer per informar dels errors, tots tres amb un 

Identificador diferent. 

En quant els enviaments el Màster indica, principalment, al Slave quan comença el Test, 

cada quant fer una VF i quan acaba. 

El Logger esta programat per llegir i guardar tot el que envien Màster i Slave. 

Programació dels Missatges   

En total el sistema té 13 Missatges, per tant Identificadors, diferents: 4 per cada SET i 1 

del Màster. Cada Missatge conté com a màxim 8 Bytes de payload, és a dir, informació 

que nosaltres volem transmetre. 

Les llibreries CAN permeten rebre la informació per interrupció i la guarden en cues de 

recepció. Cal, però, definir les estructures on es guarda la informació de cada missatge.  

Quan arriba un missatge per CAN es rep mitjançant una interrupció. Primerament es 

llegeix l’Identificador i es guarda la informació rebuda. A continuació aquesta informació 

es copia en l’estructura i es buida la cua. A cada missatge que arribi l’estructura s’anirà 

actualitzant. 

En els missatges que es comenten a continuació cada variable ocupa una mida fixa. La 

majoria de variables son d’un bit o dos, altres necessiten un parell de Bytes, tot segons el 

valor màxim que pot arribar a adquirir la variable (alguns només indiquen un estat, altres 

indiquen valors). En el cas de no omplir completament els 8 Bytes de payload cal marcar 

els bits o Bytes buits (en aquest cas estan anomenats com reservats o “dummy”). 

Missatges d'estat del test: contenen la informació del test en curs per a poder 

monitoritzar i controlar la seva execució. 

Missatges d'estat de la ECU: Contenen informació proporcionada per la mateixa ECU. 

Missatges d'error: informen de fallades d'algun dels paràmetres controlats per l'ATE i 

són el registre que permetrà indicar si el test ha passat o fallat 

Missatges de control: Generats pel Màster per donar ordres als Slaves com inici de la 

VF, inici/finalització del test i estat del mateix 
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Amb els missatges d’Estat podem comprovar que la ECU no ha tingut cap problema 

durant la realització del test i que l’ATE a realitzat correctament les VF. També podem 

veure les ordres que els Slave envien al ECU. 

Amb els missatges d’Error podem avaluar si es passa o no el Test. 

Amb els missatges de la ECU podem saber el voltatge i la posició del motor, d’entre 

altres, per tenir més informació a l’hora d’avaluar el resultat del Test. 

Com es registra temporalment quan arriba cada missatge en el Logger, aquest conjunt 

ofereixen tota la informació necessària per, en cas d’Error,  poder avaluar les 

circumstàncies en les quals es va donar (Voltatge, Temperatura, humitat, etc).  

Es pot veure un petit exemple en l’apartat de Resultats. 

El Logger té una tarja de memòria d’uns 2GB i per tant optimitzar l’ús de memòria era 

important. Els Slave envien els missatges cada 100ms i cada missatge CAN (17 bytes, 

en binari) si s’enviessin tots els missatges serien: 

14Missatges

100𝑚𝑠
∗

17Bytes

𝑀𝑖𝑠𝑠𝑎𝑡𝑔𝑒
= 2380 Bytes/s     

Si una VF son uns 30 segons 

2380 Bytes

1𝑠
∗

30s

1𝑉𝐹
= 71500 Bytes/VF 

En el cas del Test més llarg que son 10 dies, serien unes 

71500 Bytes

1𝑉𝐹
∗ 28800 VF = 2.06 GBytes 

Veiem doncs, que tot i la temporització escollida, continuem sense entrar dins els límits 

de memòria. 

La solució ha estat la separació temporal de les VF segons la longitud del Test. Hi ha 

diverses raons per triar aquesta solució. La primera, òbviament, es per solucionar el 

problema de memòria. La segona és que hi ha certs Test on es recomana que no es faci 

la VF continuada durant la realització d’aquest.  

Cada Slave esta programat per enviar els missatges amb una temporització concreta 

segons el Test. La informació de quin Test s’està realitzant ve donada del Màster, que 

alhora l’obté de l’HMI. 

*Per temes de confidencialitat no s'ha autoritzat la publicació dels detalls de la 

missatgeria CAN en aquest document. 

3.2.1.3. Màster 

El Màster és l’encarregat de controlar la realització del Test, amb la informació rebuda 

per l’HMI. Controla : 

- Quan comença el Test (quan comença el funcionament de l’ATE) 

- Quan es fan les VF  

- Dona a conèixer quin Test s’esta executant 

- SETs s’estiguin comunicant correctament durant la realització del Test 

- En cas que els SETs no estiguin enviant informació para la realització del Test. 

- Controla l’HMI 

Per a fer tot això el Màster utilitza la informació rebuda dels Slave (explicat en l’apartat 

anterior). 
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Quan s’alimenta l’ATE el primer que fa el Màster es demanar una resposta dels Slave. Si 

el Màster no rep informació de tots 3 SETs el test automàtic de la ECU no començarà, ja 

que algun d’aquest no s’està comunicant des d’un principi i no te cap sentit fer-li la proba 

aquella ECU si no obtindrem informació. 

Aquesta funció està per assegurar-nos que tots els SETs estan preparats per a fer el 

Test, només esta posat a com a mesura preventiva en cas d’alguna fallada per part del 

CAN. 

Un cop el Màster esta comunicat amb els Slave, el Màster esperarà a que l’usuari triï el 

Test que es realitzarà a continuació. Com hem comentat anteriorment hi ha 3 tipus de 

test automàtic de la ECU (VF continuada, VF cada 5 minuts, VF cada 15 minuts). Cal 

doncs que el Màster diferenciï entre aquests casos. D’aquí la importància de programar 

el Màster com una maquina d’estats (Finite State Machine). 

1) El Màster ordena la VF al Slave i espera a que aquest acabi. 

2) Quan els Slave acaben s’activa un flag indicant la finalització de la VF. Quan el 

Màster rep aquesta informació sap que els Slave han acabat la VF. 

*El Màster espera a rebre els 3 missatges dels Slave abans de passar al següent 

estat.   

3) A continuació el Màster avalua el test que s’està realitzant, d’entre altres variables, 

i entra en un estat d’espera (de 5-15 minuts) o passa directament a fer la següent 

VF. 

4) Un cop s’han fet les VF necessàries per cada test, es dona per acabat. Un flag 

indica la finalització del Test, doncs abans d’arribar a l’estat d’espera (3) es passa 

al estat de Test Acabat. 

S’ha explicat de manera simplificada l’FSM del Màster per al control del Test de la ECU 

amb l’objectiu d’evitar entrar en nomenclatura de les funcions realitzades i les variables 

utilitzades, fet que allargaria l’explicació i la faria més pesada. 

S’adjunta al Annex 2 una imatge de l’FSM aproximat que segueix el Màster. 

Durant tot aquest procés el Màster va rebent per CAN els missatges dels Slave amb la 

temporització comentada en l’apartat del CAN.  

D’aquest missatges el Màster extreu la informació necessària per al correcte 

funcionament de l’FSM i per a controlar l’HMI. El Màster envia els valors de les barres de 

progres que ha de mostrar l’HMI per pantalla. També indica quan mostrar o esborrar de 

pantalla els diferents botons i quan mostrar el text per indicar que el test ha finalitzat (i si 

aquest es satisfactori o no). 

3.2.1.4. Slave 

Els Slaves s’encarreguen de controlar els SETs i, per tant, la realització de les VF. 

Controla : 

- La realització de les VF quan ho indica el Màster 

- Fa les activacions dels Inputs de la ECU 

- Comprova que els Outputs s’activin correctament 

- Es comunica amb la ECU per a rebre informació d’aquesta 

- Genera els missatges d’estat i d’error del Test 
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Quan s’alimenta l’Slave queda en un estat a l’espera de rebre ordres del Màster. L’Slave 

començarà la VF quan li indiqui el Màster. Un cop acaba la VF l’Slave notifica al Màster, i 

torna a quedar a l’espera d’ordres. 

Per a comprovar el funcionament de la ECU s’activen els seus Inputs corresponents. A 

continuació es comprova l’Output corresponent, llegint les entrades del S12XE. 

Finalment es desactiven els Inputs de la ECU i es passa a comprovar el següent. Un cop 

s’han comprovat Outputs de la ECU la VF acaba. 

L’Slave també s’ha programat el comportament  com una màquina d’estats (FSM). 

S’adjunta una imatge d’aquest al Annex 2. 

Degut a que la ECU té funcions especials, hi ha certes sortides que no es poden 

controlar durant el moviment del motor. En aquest casos el motor ha d’estar parat, es per 

això que després de desactivar les entrades hi ha dos camins possibles abans d’activar 

la següent. Es degut aquesta restricció que cada VF s’allarga fins els 25s. 

Abans de la fer l’FSM del comportament de l’Slave calia fer una planificació de tots els 

Inputs i Outputs que anàvem a utilitzar del microcontrolador. El microcontrolador 

9S12XEP100 té 112 pins, molts dels quals no es poden modificar (CAN, funcions 

especials, pins no accessibles, etc). En total necessitàvem uns 55 pins accessibles, per 

les entrades i sortides de la ECU (podeu trobar un excel al Annex 3 amb l’assignació de 

pins). 

3.2.1.5. Altres 

Per la anàlisi de les dades estretes de l’ATE s’ha fet un full Excel que tradueix cada 

Missatge (Identificador) rebut en binari, per així veure el valor de cada variable enviada 

(bits o Bytes). Amb aquest Excels veiem de manera clara i ordenada la realització de 

cada VF, la comprovació de cada sortida de la ECU i en, el cas d’haver-hi, els errors. 

També podem veure tot el comentat anteriorment: voltatge, número de lectures correctes, 

número de verificacions, número de test realitzat... 

Les dades estretes de la Tarja de memòria es copien i s’enganxen directament a l’Excel i 

les columnes d’aquest contenen les formules per a la traducció. 

El SC-Logger és un equip de l’empresa que esta preparat per rebre comunicacions CAN 

i guardar-ho, segons es programi, a la tarja de memòria SDC.  

3.2.2. Hardware 

Donat que l’objectiu es reduir la mida, el pes i millorar el rendiment i robustesa de l’ATE 

el primer que vàrem fer va ser desfer-nos del mòduls PLC que ens forçaven a comprar 

un Armari de Carregues massa gran i donaven força errors de lectura. Per a reduir  la 

mida dels ATE es va decidir fer 2 pisos (Veure imatge al Annex 4).  

En el pis superior hi anirien les Resistències de Carrega connectades als respectius 

Outputs. En el pis inferior aniria l’Slave, microcontrolador S12XE, amb la Shell i els Relés 

que activen els Inputs.  

Primerament el que vam comprovar es quines diferencies suposava a nivell d’esquema 

elèctric canviar els PLC per els Relés y el Microcontrolador. A nivell d’entrades de la 

ECU no va suposar cap diferencia. Però calia que a les sortides de la ECU s’hi afegís un 

divisor de tensió per limitar el voltatge a 5V, també vam afegir un Zener per evitar un 

voltatge superior i un Condensador per filtrar interferències.  

https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC9S12XEP100RMV1.pdf
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3.2.2.1. Shell 

Per reduir al màxim les dimensions de l’electrònica que ens calia vam dissenyar una 

PCB, que anomenem Shell. Aquesta es fa servir per: activar les entrades de la ECU, per 

llegir les Sortides, per connectar el Microcontrolador amb els Relés i per afegir un mòdul 

CAN (per comunicar-se amb el Màster), d’entre altres. 

En aquesta placa trobem: 

- Les resistències de Pull-up 24V que activen les entrades de la ECU 

- Els pins, connectats directament a la S12XE, que activen els Relés 

- Els poste pins amb la senyal de la sortida de la ECU i els divisors de tensió. 

- Un mòdul CAN. 

- Poste pins per a connectar els LEDs de la tapa del SET. 

- Un connector per alimentar el ventilador del SET. 

En el disseny anterior tots aquest elements estaven separats i les connexions eren 

mitjançant regletes. Ara estan tots agrupats en la Shell i les connexions són mitjançant 

cables plans. Això ajuda a un muntatge més ràpid i fa el sistema més robust.  

La Shell esta dissenyada per encaixar sobre el Microcontrolador S12XE per facilitar la 

connexió als diferents pins que s’utilitzen. 

Primer es va fer l’esquema elèctric amb el programa KiKad, que es Open Source. Un cop 

l’esquema estava complert, amb el mateix programa, es va fer el disseny de la PCB. 

Aquí es va tenir que fer la distribució de tots els components, connectar-los amb camins 

de soldadura (la Shell té dos nivells, per facilitar totes les connexions) i connectar els 

elements que calia als diferents pins de la Shell que es connectarien als I/O del 

Microcontrolador. 

Veure imatge de la Shell al Annex 4. 

3.2.2.2. Muntatge SET 

Un cop dissenyada la Shell només calia connectar-ho tot i fer el muntatge: 

1) Collar la Planxa inferior 

2) Connectar els Inputs de la ECU, Pull-up i GND a les sortides del Relé. 

3) Collar les plaques dels Relés 

4) Collar la placa S12XE amb la Shell a la Planxa inferior. 

5) Connectar els cables que porten el senyal CAN 

6) Posar tots els connectors de la Shell 

Figura 11 Pis inferior del SET 
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A continuació es comença el muntatge del pis superior: s’enganxen les resistències i es 

connecten els Outputs de la ECU. Un cop esta tot posat i connectat es continua. 

7) Els cables de la Shell es connecten a les sortides de la ECU. 

8) Collar la Planxa superior. 

9) Tancar el SET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Pis superior del SET 

Per acabar amb el Hardware del SET es mostra tancat per indicar els elements de la 

tapa (Veure imatge al Annex 4). 

Els LEDs de VF són per mostrar l’execució de la VF i per si hi ha hagut cap error de ECU. 
El LED de “Supply” indica que al microcontrolador esta ben alimentat i el de “CAN Error”, 
en encendres, indica que el can del microcontrolador no esta funcionant. Els DB9 son 
per a connectar el CAN. Finalment els restants son per alimentar el microcontrolador i 
Relés (12V) i per alimentar la ECU i les Resistències de Carga (Vbat), el fusible es una 
mesura preventiva en cas de connectar al revés les alimentacions. 

Al Annex 4 s’adjunten també imatges de la caixa del Màster.  

3.2.3. Integració  

Durant el disseny i muntatge del Hardware només podíem comprovar el voltatge i que hi 

hagués continuïtat entre els nodes corresponents un cop alimentat. 

En el desenvolupament del Software no podíem fer comprovacions per identificar 

possibles errades fins que el muntatge estigues finalitzat. 

Amb el primer SET acabat es va comprovar primer que funciones correctament sense el 

Màster.  Després es va connectar el Màster per avaluar el comportament  del sistema 

inicial. 

A continuació es parla dels problemes trobats, com es van trobar i com es van solucionar 

durant les primeres proves i el procés d’integració. 

3.2.3.1. Problemes, Mesures i Solucions del SW 

Com es d’esperar durant la realització del Software, sense provar-lo no es pot verificar 

que tot funciona correctament. Generalment el procés de depuració i validació del 

Software sol tenir la mateixa extensió temporal que la fase de disseny. 
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En les probes inicials amb el primer SET em vaig trobar que alguns dels ports estaven 

mal definits.  

- Alguns estaven per defecte amb Pull-Up intern, el que feia que sempre es llegís 

l’entrada com un 1. 

- Un altre era per defecte Analògic i calia definir-lo com a digital. 

El IDE (Integrated Development Environment) utilitzat per programar el Microcontrolador 

es CodeWarrior. Aquest té un debbuger per a poder analitzar el codi i l’execució d’aquest. 

Aquest debugger ens permetia veure també els valors de les variables utilitzades, els 

ports utilitzats, etc. Es així com detectàvem funcionaments erronis de ports i quan 

quedaven solucionats. 

Un cop el SET feia VFs sense errors de lectura es va afegir el Màster per fer les primeres 

proves del Sistema, però, amb un sol SET. El problema principal aquí va ser la definició 

del Mapa de missatges CAN que va patir diferents modificacions a mesura que anàvem 

analitzant les dades que es registraven. 

- Canviar el nom de variables y estructures per fer més entenedor el codi i les 

dades a analitzar 

- Modificar la mida d’algunes variables que s’envien per CAN. 

- Eliminar informació redundant. 

Solucionar els problemes CAN i poder visualitzar els Missatges era una tasca més 

complicada. Alguns problemes eren clars, i es podien resoldre amb simple inspecció 

visual del codi. Un cop el sistema estava integrat i esdevenien errades en el 

comportament del Sistema era més difícil detectar perquè es donaven.  

Es va utilitzar un equip que es diu IXXAT. En aquest se li connecta el CAN i després  es 

connecta al ordinador. Et permet veure els missatges (identificadors) enviats per el BUS 

CAN. D’aquesta manera podíem comprovar la temporització dels missatges, quan 

s’esdevenien aquest i si contenien tota la informació necessària. 

Un cop realitzada la integració del sistema i el CAN funcionava correctament els esforços 

van passar a la interfície d’usuari i l’FSM del Màster. Es va intentar que la interfície 

d’usuari fos més intel·ligible i intuïtiva. Es van realitzar assajos llargs per comprovar el 

funcionament del sistema, es van desconnectar diversos CAN per veure que el sistema 

reacciones com esperàvem, ... Amb l’ajuda del tutor vam intentar pensar totes aquelles 

situacions anòmales on el sistema podia fallar i es van fer els canvis necessaris per a 

que funciones correctament.   

3.2.3.2. Problemes, Mesures i Solucions del HW 

La part més crítica a comprovar del Hardware ha estat la Shell. La primera que es va 
soldar presentava algunes resistències que no feien bon contacte. Aquest fet donava a 
errors de lectura i d’activació. Aquest errors els vaig trobar inicialment amb el debuger 
del CodeWarrior, i un cop clar que no es tractava d’un error de Software vaig comprovar 
els nodes de la Shell que donaven problemes amb un Tester. Aquestes resistències es 
van dessoldar i soldar de nou i el problema va quedar solucionat. 

Tot continuant fent comprovacions també es va observar que certs pins d’un port de la 
placa S12XE no funcionaven. Doncs es van canviar on es connectaven aquests cables 
de senyal dels Outputs de la ECU, és a dir, es va canviar de port. 

La resta del SET son connexions directes que, en algun cas, donaven error perquè 
alguns dels cables se’ls va trencar la puntera i simplement calia posar-ne una nova. 
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4. Resultats 

Finalitzada l’explicació de la metodologia seguida i el desenvolupament del sistema el 
resultat del nou ATE ha estat el següent:  

Taula 1Comparació versions realitzades 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Nou ATE (SET) 

 

 

 

Figura 14 ATE Anterior 

Com podem observar amb els diferents canvis de Hardware la mida de l’ATE s’ha reduït 
força i ens ha permès utilitzar un Armari de Càrregues força més petit. El nou disseny és 
molt més lleuger i és més fàcil de transportar.  

Un cop la integració del Sistema es considerava satisfactòria es va continuar realitzant 
diferents test, en condicions normals, per provar el sistema. Simplement es comprovava 
que tots i cadascun d’ells seguia el comportament que s’esperava i que no donava cap 
tipus d’error. 

Com ja s’ha comentat, per al anàlisi de dades es copia en un full Excel la informació 
recopilada per el Logger. D’aquesta manera podem veure les dades gràficament i 
comprovar si tot a funcionat correctament i en cas d’error les circumstancies en que s’ha 
donat. 

  

 Versió Anterior Versió d’aquest projecte 

Material Ferro Plàstic 

Longitud (cm) 50 32 

Amplada (cm) 35 25 

Altura (cm) 20 13 



 

 36 

A continuació mostraré un exemple d’una de les gràfiques per a fer l’anàlisi: 

 

Figura 15 Gràfic de Resultats 1 

El que es mira principalment es que les VF s’hagin realitzat correctament i sense errors i 
que els motors girin correctament.  

 

Figura 16 Gràfic de Resultats 2 

En cas d’algun error l’ATE registra quins I/O han fallat i quan. En aquest Excel podem 
veure en quin moment, tant temporal com seqüència de VF, es va donar l’error i , amb la 
informació de l’Assaig que s’estigués fent en aquell moment, podem saber la 
temperatura, nivell d’humitat, voltatge, si havia vibracions, etc (depenent de l’Assaig). 

Aquesta informació, entre d’altre, s’analitza i es documenta per a fer l’informe que 
s’entregarà al client. 

Amb aquesta eina podíem fer comprovar el comportament de l’ATE i de la ECU enfront 
diverses situacions anòmales que podrien donar a fallades del sistema. Doncs també 
ens ha servit com a eina de desenvolupament i depuració.  
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5. Pressupost 

A continuació es mostrarà una llista aproximada del components i el seu cost.  

Primer es mostra una taula amb els components i el seu cost per una única la Shell:  

Figura 17 Costos components Shell 

A continuació es mostren els diferents components i el seu cost per un únic SET: 

Figura 18 Costos SET 

Doncs per l’ATE complert serien 2.331’09€. 

 

Finalment prenent-me a mi com a Enginyer Junior i tenint en compte les hores 
realitzades durant aquest projecte: 
15€

ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 357 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 = 5355€ 

 



 

 38 

No s’afegeix cost de Software ja que l’utilitzat era Opensource o la versió gratuïta. Altres 
elements que s’hagin pogut utilitzar tampoc s’han afegit perquè són de l’empresa i no 
s’han hagut de comprar per aquest projecte. 

El cost del disseny no està a l'abast d'aquest projecte final de grau ja que inclou costos 
d'estructura, Know-How de l'empresa adquirit durant anys, amortització de eines, 
llicències, costos d'altre personal de l'empresa, etc. 

 

Només s’han tingut en compte les tasques que he desenvolupat durant el projecte. 
Doncs aquest cost es troba per sota del preu real del desenvolupament del projecte. És 
una aproximació del cost que, com a mínim, ha tingut el projecte.  

 

Doncs el cost, aproximat, del projecte per al disseny d’un ATE és de 7.686’09€. 
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6. Conclusions i Futur Desenvolupament  

Després de la realització de la primera versió quedava clar que hi havia millores 

possibles per el sistema. Aquestes s’han comentat en aquest projecte i s’ha mostrat la 

seva  resolució. 

En els resultats d’aquest projecte es pot observar com l’ATE té una mida reduïda, 
gràcies a les millores dels SETs tant de Hardware com per la divisió de l’espai en dos 
pisos. El nou disseny és molt més lleuger i és més fàcil de transportar, per tant més 
pràctic. Concloem, doncs, que s’ha aconseguit un dels objectius principals d’aquest 
projecte. 

Amb els canvis de Hardware s’ha aconseguit que sigui més robust, amb l’ús de 

connectors, poste pins i la Shell. Substituint els PLC per plaques Devkit-S12XE i utilitzant 

el protocol CAN obtenim resultats més fiables, sense lectures falses ni problemes de 

comunicació.  

A l’ATE també s’han afegit noves funcionalitats al HMI i elements visuals, com els LEDs. 

De manera que utilitzar-lo és més intuïtiu i intel·ligible.  

Com a tot projecte s’han comés errors i calia identificar-los i resoldre’ls. Alguns d’aquest 

han portat més treball de l’esperat, altres eren més senzills de solucionar. Finalment es 

va aconseguir un sistema Automàtic de Test d’Equipament funcional, dissenyat per 

nosaltres per a verificar el funcionament d’una Unitat Electrònica de Control (ECU) 

segons les especificacions del client. 

6.1. Futur Desenvolupament 

Tot i així durant la realització d’aquest també es van observar alguns aspectes a millorar. 
Un cop estàvem tancant els SETs i tot el sistema acabat encara es busquen aspectes 
per a reduir al màxim la probabilitat de trobar-se contratemps i imprevistos, deguts a la 
manipulació del equip. 

En la versió 3 del sistema es canvia la forma de connectar la ECU al sistema, en 
comptes de fer-ho cable a cable i punteres. D’aquesta manera les connexions queden 
més protegides a estrebades i es redueix la probabilitat de mals contactes. També s’està 
fent el concepte per reduir més les dimensions i simplificar muntatge.  
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8. Annex 

8.1. Annex 1 

Control Area Network 

CAN és un bus Broadcast dissenyat per funcionar a velocitats de fins a 1 Mbit / s. Les 
dades es transmeten en missatges que contenen entre 0 i 8 bytes de dades. S'associa 
un número (11 bits Standard Frame o 29 bits Extended Frame) a cada missatge com 
identificador. Cal que l’identificador sigui únic, en el sentit que dos missatges 
simultàniament actius provinents de fonts diferents han de tenir identificadors diferents 
(normalment, un identificador correspon a un tipus particular de missatge d’una font 
específica). L'identificador té dos propòsits:  

1. Assignar una prioritat al missatge  
2. Permetre que els receptors filtrin missatges.  

Una estació filtra missatges només rebent missatges amb patrons de bits particulars 
(normalment utilitzant comparadors i registres de màscares). Així, els missatges CAN no 
tenen destinació explícita, ja que qualsevol estació amb un filtre adequat pot rebre un 
missatge. 

L’ús de l’identificador com a prioritat és la part més important de CAN pel que fa a 
rendiment en temps real. Igual que Ethernet, CAN és un bus d’emissió Broadcast amb 
detecció de col·lisions, però adopta un enfocament molt més sistemàtic de la contenció. 
El camp identificador d’un missatge CAN s’utilitza per controlar l’accés al bus després de 
les col·lisions aprofitant certes característiques elèctriques del bus CAN. 

Quan no hi ha enviaments, cada estació comença a transmetre el missatge de màxima 
prioritat a la seva cua de sortida mentre vigila l’estat del bus. L’identificador és la primera 
part del missatge que s’ha de transmetre; l'identificador es transmet del bit més 
significatiu al menys significatiu. Si una estació transmet un bit recessiu ('1'), però 
supervisa el bus i veu un bit dominant ('0'), deixa de transmetre ja que sap que el 
missatge que transmet no és el missatge de màxima prioritat del sistema. . Com que els 
identificadors es consideren únics dins del sistema, una estació que transmet l'últim bit 
de l'identificador sense detectar una col·lisió ha de transmetre el missatge de cua de 
màxima prioritat i, per tant, pot començar a transmetre el cos del missatge. 

El format de missatge CAN conté 47 bits d'informació de control de protocols 
(identificador, dades CRC, reconeixement i bits de sincronització, etc.). 

Aplicacions CAN 

L'automòbil modern pot tenir fins a 70 unitats de control electrònic (ECU) per a diversos 
subsistemes. Normalment el processador més gran és la unitat de control del motor. 
D’altres s’utilitzen per a la transmissió, airbags, frenat anti-bloqueig / ABS, control de 
creuers, assistència elèctrica, sistemes d’àudio, finestres elèctriques, portes, ajustament 
de miralls, sistemes de recàrrega i bateria per a cotxes híbrids / elèctrics, etc. Alguns 
d’aquests formen subsistemes independents, però les comunicacions entre d’altres són 
essencials. És possible que un subsistema pugui controlar els actuadors o rebre 
comentaris de sensors. L'estàndard CAN va ser dissenyat per cobrir aquesta necessitat. 
Un dels avantatges fonamentals és que la interconnexió entre diferents sistemes de 
vehicles pot permetre implementar una àmplia gamma de funcions de seguretat, 
economia i comoditat utilitzant només programari - funcionalitat que aportaria cost i 
complexitat si aquestes característiques fossin "dures per cable" utilitzant elèctriques 
tradicionals d'automòbils. 
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Control Numèric per Computador (CNC) 

Al inici d’aquest projecte, com s’indica al GANT, es va plantejar fer les plaques PCB a 
l’empresa utilitzant un model molt simple i senzill de CNC. 

Aquest dispositiu es capaç de dirigir el posicionament d'una fresadora mecànica mòbil 
mitjançant ordres elaborades de forma totalment automàtica a partir d'informacions 
numèriques en temps real. Les operacions per les quals vàrem utilitzar el CNC eren per 
tornejar i per fresar.  

El problema es que la Shell era molt complexa i les altres PCB dissenyades pel projecte 
quedaven amb camins amb moltes imperfeccions. 

Finalment, aprofitant que s’havia après a fer servir l’aparell, es va utilitzar per fer els 
fresats per a les peces de les tapes tant del Màster com dels SETs. 

Calia fer el disseny en AutoCad, que el feia el tutor d’empresa. Aquest l’exportava i 
utilitzava un programa per generar les comandes que rebia el CNC per funcionar 
automàticament. L’arxiu amb les comandes es carregava en un altre Software i es podia 
executar per a fer el fresat. 

Els programes utilitzats per a utilitzar el CNC són Opensource. 
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8.2. Annex 2 

FSM Màster 

Figura 19 FSM Màster 

FSM Slave 

Figura 20 FSM Slave 
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8.3. Annex 3 

Assignació de Pins del Microcontrolador 

Taula 2 Assignació Pins Microcontrollador 
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8.4. Annex 4 

AutoCad de l’Armari de Carregues 

Pis inferior del SET: 

Figura 21 Esquemàtic del pis inferior del SET 

Pis superior del SET: 

Figura 22 Esquemàtic del pis superior del SET 
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Shell 

Figura 23 Connectors placa Shell 

Tapa SET 

Figura 24 Tapa SET per mostrar els diferents elements 
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Màster 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 25 Components Màster  

Figura 26 Tapa Màster per mostrar els seus elements 

  



      
 

8.5. Annex 5 

GANT 

Figura 27 GANT 


