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Resum:
A tot el món hi ha una gran quantitat de sensors i aquests s’utilitzen per molts usos diferents.
Podem trobar sensors dintre d’un cotxe, als avions, a qualsevol aparell domèstic, fins i tot
dintre el ser humà. No obstant, tots ells tenen en comú que es troben mesurant alguna
magnitud especifica i a més, tots necessiten d’una interacció amb algú que vol conèixer el que
es troben mesurant, ja que si no perdrien la seva funció. Per tant podríem dir que els sensors
són un medi per interactuar amb el món exterior.
Si observem un avió podem assegurar que un dels elements més importants són els
turboreactors ja que sense ells un avió no es propulsaria. Com tot aparell, els turboreactors
han passat per un procés de disseny i de testeig on podem estar segurs que trobaríem un gran
nombre de sensors ens aquest processos.
Concretament aquest document es centra en especificar i en la implementació d’un sistema
que permeti recollir les dades d’un conjunt de sensors que es troben dintre de les pales dels
rotors d’un avió. Per tant, aquesta eina pretén ajudar en els processos de disseny i testeig dels
turboreactors per aconseguir una optimització de les pales per poder aconseguir millorar la
eficiència dels turboreactors i així aconseguir un estalvi de carburant als avions.
El sistema, descrit en aquesta tesis, consisteix en tres parts:
1. La interfície que es comunica amb el sensor (FEB), que porta a terme les funcions de
control i adquisició de dades.
2. La interfície intermedi (IB), que controla un grup de sensors, guarda dades i les
transmet a l’usuari.
3. La interfície gràfica d’usuari (GUI), la qual ajuda a facilitar la interacció de l’usuari amb
el sistema.
Aquest document s’estructura de la següent forma:










Al capítol 1 es descriu la motivació i els objectius d’aquest projecte, a més a més de la
proposta de disseny i les especificacions.
El capítol 2 es centra en definir les bases del disseny de la interfície intermedi que
parla amb els grup de sensors.
El capítol 3 parla de la implementació de la interfície intermedi.
Al capítol 4 descriu el muntatge i els processos de verificació de la interfície intermedi.
Capítol 5 parla de la implementació de l’aplicació que l’usuari utilitzarà per comunicarse amb la interfície intermedi.
El capítol 6 descriu els passos que s’han portat a terme per verificar l’aplicació de
l’usuari.
Capítol 7 es centra en el disseny i muntatge del sistema tancat que aquest projecte
intenta muntar per controlar el conjunt de sensors.
El capítol 8 descriu les eines de test i verificació del sistema final.
Finalment, el capítol 9 conté un resum de les conclusions d’aquest projecte i
proporciona suggeriments per realitzar millores.
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Resumen:
En todo el mundo hay una gran cantidad de sensores y son utilizados para usos diferentes. Se
pueden encontrar sensores dentro de un coche, en los aviones, en cualquier aparato
doméstico e incluso dentro del ser humano. Sin embargo, todos ellos tienen en común que se
encuentran midiendo alguna magnitud concreta y además, todos ellos necesitan de una
interacción con algo quiere conocer lo que se encuentran midiendo, ya que sino perderían su
función. Por lo tanto podríamos decir que los sensores son un medio para interactuar con el
mundo exterior.
Si observamos un avión podemos asegurar que uno de los elementos más importantes son los
turborreactores ya que sin ellos un avión no se propulsaría. Los turborreactores, como
cualquier aparato, han pasado por un proceso de diseño y de testeo donde se puede asegurar
que encontramos un gran número de sensores en estos procesos.
Este documento se centra en especificar y en la implementación de un sistema que permita
recoger los datos de un conjunto de sensores que se encuentran dentro de las palas de los
rotores de un avión. Por lo tanto, esta herramienta pretende ayudar en los procesos de diseño
y testeo de los turborreactores para conseguir una optimización de las palas para mejorar la
eficiencia de los turborreactores y así conseguir un ahorro de carburante.
El sistema, que se describe en esta tesis, consiste en tres partes:
1. La interfaz que se comunica con los sensores (FEB), que se centra en las funciones de
control y adquisición de datos.
2. La interfaz intermedia (IB), que controla un conjunto de sensores, guarda los datos y
los transmite al usuario.
3. La interfaz gráfica de usuario (GUI), que intenta facilitar la interacción del usuario con
el sistema.
Este documento se estructura de la siguiente manera:










El capítulo 1 describe la motivación y los objetivos de este proyecto, además de la
propuesta de diseño y las especificaciones.
Capítulo 2 se centra en definir las bases del diseño de la interfaz intermedia que habla
con el conjunto de sensores.
El capítulo 3 habla de la implementación de la interfaz intermedia.
Capítulo 4 describe el montaje y los procesos de verificación de la interfaz intermedia.
Capítulo 5 se centra en la implementación del programa que el usuario utilizará para
comunicarse con la interfaz intermedia.
El capítulo 6 describe los pasos que se han llevado a cabo para verificar el programa.
Capítulo 7 se centra en el diseño y montaje del sistema cerrado que este proyecto
intenta montar para controlar los sensores.
Capítulo 8 describe las herramientas de testeo y verificación del sistema final.
Finalmente, el capítulo 9 contiene un resumen de las conclusiones de este proyecto y
propone sugerencias para realizar mejoras.
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Abstract:
Around the world there are a lot of sensors and they are used for different uses. Sensors can
be found inside cars, on airplanes, in any domestic appliances or even within the human body.
However, they all have in common that they are measuring any specific magnitude and they
need also interaction with something that want to know what it are measuring, otherwise
sensors lose their function. Thus, we could say that sensors are a means to interact with the
outside world.
If we see a plane, we can ensure that one of the most important elements is the turbojet
because without them it will not be propelled. Turbojets, like any machine, have gone through
a process of designing and testing where you can ensure that we find a large number of
sensors in these processes.
This document focuses on specifying and implementing a system to collect data from a set of
sensors located inside the rotor blades of an aircraft. Therefore, this tool aims to help in the
process of design and testing of the turbojet to achieve an optimization of the blades to
improve the efficiency of turbojets and thus get fuel savings.
The system, described in this thesis, consists of three parts:
1. The communication interface with the sensors (FEB), which focuses on control
functions and data acquisition.
2. The intermediate interface (IB), which controls a set of sensors, stores the data and
transmits it to the user.
3. The graphical user interface (GUI), which aims to facilitate user interaction with the
system.
This document is structured as follows:










Chapter 1 describes the motivation and objectives of this project, in addition to the
proposed design and specifications.
Chapter 2 focuses on defining the basis of the design of the intermediate interface that
it talks with the sensor array.
Chapter 3 discusses the implementation of the intermediate interface.
Chapter 4 describes the assembly and verification processes of the intermediate
interface.
Chapter 5 focuses on the implementation of the program that the user will use to
communicate with the intermediate interface.
Chapter 6 describes the steps that have been carried out to verify the program.
Chapter 7 focuses on the design and assembly closed this project tries to mount
sensors to control system.
Chapter 8 describes the testing tools and verification of the final system.
Finally, Chapter 9 contains a summary of the conclusions of this project and makes
suggestions for improvements.
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Capítol 1 - Introducció
Des de fa anys el disseny de les pales dels rotors d’un avió són una part fonamental del disseny
dels turboreactors. Per portar a terme el disseny d’aquestes es fan servir programes
d’elements finits que permeten obtenir una solució numèrica aproximada d’un cos, estructura
o domini, sobre el que es troben definides unes equacions diferencials que caracteritzen el
comportament físic de l’element dissenyat. S’anomena d’elements finits ja que el sistema a
analitzar es divideix en un nombre elevat de subdominis no intersectants entre sí.
En el cas dels turboreactors es simulen els fluxos de calor a la superfície de la pala per veure el
comportament. Posteriorment, una vegada s’ha analitzat el correcte funcionament, es
fabriquen i es proven. Per realitzar aquestes proves es fan servir múltiples sensors de
temperatura de superfície que recullen les dades de temperatura quan s’injecta un flux d’aire.

1.1. Motivació
El Grup Sistemes Sensors està col·laborant amb un grup belga d’investigació de la universitat
VKI (The von Karman Institute of Fluid Dynamics) que treballa en la millora del disseny de les
pales dels turboreactors dels avions mitjançant l’ús d’uns sensors. Al document [1] es pot
observar com a exemple una de les tècniques de fabricació i cal·libració dels sensors per
transferència de calor. A més, al document [2] es pot observar una informació general sobre
aquests sensors.
Per altra banda, el Grup Sistemes Sensors ha decidit involucrar-se en aquest projecte ja que
pot aportar la seva experiència en el disseny i captura de les dades d’aquests sensors. I també
s’ha de tindre en compte que el món dels rotors és un mercat molt específic i molt important
degut a que cada dia hi ha un gran nombre d’avions sobrevolant el cel i amb l’optimització del
disseny d’aquestes pales es pot millorar la eficiència dels turboreactors i així aconseguir un
estalvi de carburant en els avions.
El Grup Sistemes Sensor desenvoluparà l’electrònica de condicionament dels sensors de
temperatura necessaris per validar les simulacions realitzades. La idea de la mesura consisteix
en que els sensors capturin els canvis de temperatura que es produeixen al col·locar els rotors
dintre del túnel de vent i a partir d’aquests canvis de temperatura obtindré el caudal de l’aire.
A més es necessitarà dissenyar un sistema que permeti poder comunicar-se amb tots els
sensor i realitzar el correcte calibratge d’ells per poder realitzar unes adquisicions correctes.

1.2. Objectius del projecte
L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix en proporcionar un Stackable Multi Channel
Interface Subsystem que permeti recollir les dades adquirides pels diferents Stackable Muti
Channel Front End. Les dades són capturades pels diferents sensors que es troben col·locats a
les pales dels turboreactors dels avions que es defineix com Device Under Test (DUT). Per altra
banda s’ha de proporcionar una comunicació amb un Laptop per gestionar els diferents
sensors i enregistrar els valors capturats pels sensors. A la Fig. 1.1 – Esquema del projecte
proporcionat per VKI. es pot observar un esquema orientatiu inicial proporcionat per VKI per
l’elaboració d’aquest projecte.
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Fig. 1.1 – Esquema del projecte proporcionat per VKI.

Els objectius parcials consisteixen en decidir i configurar quins són els sensors que s’utilitzaran
a l’experiment, configurar els sensors en funció els paràmetres a mesurar, realitzar el
calibratge dels sensors abans de realitzar les mesures i, finalment, recollir les dades que
s’obtenen dels sensors.
Per altra banda, aquest mateix sistema es podria fer servir, realitzant petites modificacions,
per controlar altres tipus de sensors. Per tant el sistema hauria de ser capaç de mantindré una
comunicació amb un gran nombre de sensors en funció del que es vulgui capturar. Aquesta
comunicació, entre sistema principal i els sensors, es farà per mitja d’alguns bus estàndard de
comunicació. Per altre banda, el sistema principal ha de poder comunicar-se amb una interfície
d’usuari que permeti enviar comandes i controlar les diferents opcions disponibles. Això
implica que el sistema principal ha de ser capaç de realitzar un nombre elevat de funcionalitats
totes juntes.
Un altre objectiu del projecte és dissenyar el sistema de la manera més econòmica i fiable. Per
això tot el disseny i procés de muntatge es produeix a les instal·lacions del grup delegant el
mínim possible a terceres parts. Per tant s’escolliran els components que permetin el seu
muntatge amb l’equipament que es troba disponible a les seves instal·lacions i que la seva
descatalogació no sigui probable en un futur immediat.
I finalment, s’haurà de dissenyar una aplicació per comprovar el correcte funcionament del
sistema, a la vegada s’haurà de dissenyar la interfície d’usuari on es visualitzarà els resultats i
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s’enviarà les comandes al sistema principal, i finalment es realitzarà la documentació
necessària.

1.3. Proposta de disseny
El projecte principal es va dividir en diferents blocs ja que hi ha dues parts completament
diferents, la part que controla els sensors que es troben a les pales (Front End) i la part que
realitzarà la comunicació amb els diferents Front Ends i la interfície d’usuari que és d’on
vindran totes les comandes. A la Fig. 1.2 - Disseny global es pot veure un disseny global de tot
el sistema.
Interfície IB-UI

Graphical
User
Interface

Interfície FEB-IB
Front End Block 1

Sensors

Front End Block N-1

Sensors

Interface Block

Fig. 1.2 - Disseny global

Graphical User Interface (GUI): és la interfície gràfica d’usuari des d’on s’enviaran les
comandes al sistema principal i on es visualitzaran les respostes.
Interfície IB-UI: és l’enllaç de comunicació entre la Interface Block i l’User Interface.
Interface Block (IB): és el sistema principal que s’encarrega de rebre les comandes de l’User
Interface i en funció d’aquestes comandes comunicar-se amb el Front End Block que
correspongui. A més pot rebre informació dels Front End Block i aquesta s’ha de reenviar a
l’User Interface.
Interfície FEB-IB: és l’enllaç de comunicació entre els Front End Blocks i la Interface Block.
Front End Block (FEB): és el sistema que s’encarrega de comunicar-se amb els sensors.

1.3.1. Interface Block (IB)
Aquest bloc és el sistema principal que és qui es farà carrec de controlar els diferents front
ends que es trobaran el més aprop possible de les pales. Les funcions principals d’aquest
sistema seran rebre les comandes de l’User Interface, enviar ordres de calibració als diferents
Front Ends, rebre les dades que es generen al sensors i reenviar-les a l’User Interface. A més es
pot requerir d’unitats d’emmagatzamatge de dades per si el sistema necesites guardar
informació.
A la Fig. 1.3 - Blocs funcionals de l'Interface Block es pot observar els diferents blocs en que es
troba format l’Interface Block. Aquests blocs es descriuen a continuació i s’utilitzaran en els
capítols següents per explicar el procés de disseny que s’ha seguit.
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Bus d’expansió

Comunicació
Front End Block

Unitat central

Recursos de
depuració

Alimentació

Comunicació
User Interface

Unitat
d’emmagatzematge

Fig. 1.3 - Blocs funcionals de l'Interface Block

Unitat central: estarà format per una unitat de processament i/o una unitat de lògica
programable. En el cas d’unitat de control seria un microcontrolador o microprocessador i en
el cas de la unitat de lògica programable podria ser una CPLD o una FPGA. Aquest bloc serà
l’encarregat de controlar els diferents blocs o subsistemes. A més aquest bloc contindrà tots
els components necessaris pel seu funcionament, com poden ser un oscil·lador, condensadors
de desacoblament, connectors per a la configuració, etc.
Comunicació User Interface: Aquest bloc serà l’encarregat de comunicar-se amb la interfície
d’usuari que es pot trobar en un ordinador o un equip de treball. Per tant s’haurà d’escollir si
es fa per USB o per Ethernet.
Comunicació Front End Block: Aquest bloc serà l’encarregat de comunicar-se amb el Front End
Block a través d’algun bus de comunicació entre plaques com pot ser SPI, I2C, CAN o UART.
Bus d’expansió: és un mòdul que permet ampliar el sistema en el cas en que es necessites
incorporar nous components. Es farà referencia a com s’ha organitzat el bus i quina connexió
s’ha decidit.
Unitat d’emmagatzematge: aquest bloc contindrà elements on es podrà emmagatzemar les
dades que es vulguin conservar per analitzar-les més tard.
Recursos de depuració: aquest mòdul contindrà entrades i sortides, com poden ser uns
polsadors i uns LEDs, que donin suport per realitzar la depuració del sistema.
Alimentació: Aquest és el bloc que s’encarregarà de proporcionar les diferents alimentacions
que els diferents blocs necessitin. Estarà format pels connectors d’entrada d’alimentació, les
fonts d’alimentació, altres components i filtres necessaris per cada voltatge.
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1.3.2. Graphical User Interface
La Interfície gràfica d’usuari és un interfície fàcil d‘utilitzar i permet als usuaris interactuar amb
ella, connectar-se amb la Interface Block i realitzar l’enviament de les comandes. A més ha de
poder rebre les respostes i visualitzar les dades rebudes de forma amigable per l’usuari.

1.4. Especificacions
A continuació s’explicaran les especificacions principals:
Rapidesa a les respostes: degut a la necessitat de treballar en temps real, la sincronització i/o
les respostes han de ser immediates, per això es pretén que hi hagi un retard màxim de 250ms
entre les peticions i la resposta.
Distancies entre les parts: entre la Graphical User Interface i la Interface Block no és necessari
que hi hagi una gran distancia, no obstant entre la Interface Block i els diferents Front Ends
s’ha especificat una distancia d’entre 3 i 5 metres.
Condicions de temperatura: degut a que els Front Ends es trobaran dintre de túnels de vent
on es recrearen temperatures reals de vol on es poden trobar temperatures altes quan es
troben a altituds baixes o temperatures baixes a altituds altes. Per tant es poden considerar
unes temperatures d’entre -30 fins a 100oC.
Alimentació: es considera treballar a 220V que és la xarxa de la red on es realitzaran les
proves. I la part analògica que controla els sensors necessiten +15 i - 15V.

1.5. Estructura del document
Aquest projecte final de carrera esta dividit en 9 capítols i a continuació hi ha un breu resum
del que es pot trobar a cada un.
Primer, al Capítol 1 -, es fa una explicació per ficar en context aquest projecte, un resum dels
objectius i s’especifica en que s’ha centrat el projecte i, a més, quines son les especificacions
que ha de complir.
Al Capítol 2 -, s’explica les diferents alternatives de disseny de cada bloc de la Interface Block
que s’han contemplat i quina és l’escollida en funció de les especificacions i els objectius.
Llavors, una vegada definit el disseny es procedeix a realitzar el disseny del hardware, que es
troba explicat al Capítol 3 -, juntament amb les consideracions que s’han tingut en compte per
realitzar-ho.
Després d’haver realitzar el disseny del hardware, es procedeix a realitzar el procés de
muntatge i verificació, que es pot observar al Capítol 4 -.
Al Implementació de la Graphical User Interface, s’explica com s’ha realitzat el disseny de la
Graphical User Interface i quines consideracions s’han tingut en compte per portar-ho a terme.
Una vegada s’ha realitzat el disseny de la GUI, al Capítol 6 -, s’explica quin ha sigut el procés de
verificació pels diferents mòduls formen part de la GUI.
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A continuació, al Capítol 7 -, es pot observar el disseny i el muntatge de la capsa Multi-Channel
Control Sensors, el mòdul principal que contindrà la placa Interface Block.
Finalment al Capítol 8 -, es pot observar el disseny de l’aplicació final que ha de complir amb
els objectius i especificacions definits.
I per acabar al Capítol 9 -, es resumeix la tasca realitzada per donar diverses conclusions, així
com les instruccions per a realitzar millores.
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Aquest capítol es centrarà en les diferent alternatives de disseny de cada bloc de la Interface
Block, i a més donarà explicacions sobre quina alternativa s’ha escollit en funció de les
especificacions i objectius descrits a l’apartat 1.4.

2.1. Introducció
Com s’ha d’escrit a l’apartat 1.3, el projecte consta de dues part, la Interface Block i l’User
Interface. La principal funció de la Interface Block és rebre comandes de l’User Interface i
comunicar-se amb els Front End Blocks. La Interface Block es troba formada per diferents
blocs, dels quals s’haurà de decidir quin és el disseny que s’ha de portar a terme i quins són els
elements que formaran part de cada bloc. Per altra banda, tenim l’User Interface que és la
interfície gràfica d’usuari des d’on s’enviaran les comandes al sistema principal i de la que s’ha
de definir el seu disseny.
A continuació s’explicarà per a cada una de les dues part, Interface Block i User Interface, i
quins són els dissenys que s’han valorat, quina és l’opció i els components o programes
escollits.

2.2. Interface Block
Com s’ha explicat anteriorment a l’apartat 1.3.1, aquest bloc és el sistema principal que és qui
es farà carrec de controlar els diferents Front Ends i les principals funcions d’aquest sistema
seran les de rebre les comandes de l’User Interface, enviar ordres de calibració als diferents
Front Ends, rebre les dades que es generen al sensors i reenviar-les a l’User Interface.
A continuació s’anirà analitzant les diferents opcions i es veurà quina és l’opcio escollida per a
cada bloc, descrits a l’apartat 1.3, que formen la Interface Block.

2.2.1. Comunicacions amb els subsistemes
Primer s’ha començat per les comunicacions amb els subsistemes, Front Ends i User Interface,
degut a que el principal objectiu de la Interface Block és la comunicació entre aquests
sistemes.
Existeixen dos interfícies de comunicació tal i com es pot observar a la Fig. 2.1.

Front End
Block 1

Enllaç FEB-IB

Interface
Block

Enllaç IB-UI

Graphical
User
Interface

Front End
Block N-1
Fig. 2.1 – Interfícies de comunicació
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El primer és l’enllaç entre Interface Block i l’User Interface, i l’altre és l’enllaç entre Interface
Block i les diferents Front End. En els següents apartats s’explicarà en que consisteixen aquests
enllaços, quines opcions s’han valorat i quina és l’opció escollida.

2.2.1.1. Enllaç Interface Block – User Interface
L’enllaç entre Interface Block i User Interface segueix una topologia punt a punt com es pot
observar a la Fig. 2.2.

Front End
Block 1

Enllaç FEB-IB

Interface
Block

Enllaç IB-UI

Graphical
User
Interface

Front End
Block N-1
Fig. 2.2 –Interfície de comunicació Interface Block – User Interface

L’objectiu d’aquest enllaç és establir una comunicació entre l’aplicació gràfica, que es troba a
l’ordinador, i la Interface Block. Aquest enllaç ha de complir amb les següents especificacions:





Velocitat relativament baixa ja que únicament és vol transmetre missatges curts. No
obstant a la llarga es probable que es vulgui rebre un gran volum de dades.
Distancia curta degut a que es desitja que la Interface Block es trobi el més a prop
possible de la Graphical User Interface.
Comunicació amb una única Interface Block.
Transmissió en sèrie ja que no es necessita rebre tot un grup de dades al mateix
temps.

Per realitzar aquest enllaç s’han contemplat 3 opcions: RS-232, USB o Ethernet. Tots tres són
estàndards de comunicació serial per transmetre informació entre diferents equips.
Les principals característiques de cada estàndard son:
RS-232 [3]: és un estàndard proposat per la EIA (Electronic Industries Association) per la
connexió serial de senyals de dades binaries entre un DTE (Data Terminal Equipment) i
un DCE (Data Circuit-terminating Equipment). Algunes de les limitacions és que els
cables no poden ser més grans de 15 metres de llargada i transmeten a una velocitat de
20 KB/s. Per poder fer servir aquest estàndard es necessita una UART (Universal
Asynchronous Receiver/Transmitter) que s’encarrega dels ports i dispositius sèrie
controlant les interrupcions dels dispositius connectats i convertit les dades en format
paral·lel. La implementació d’una comunicació entre dos dispositius amb RS-232 és
simple degut a que el protocol de comunicació només es troba definit fins l’encapsulat
de les dades, això fa que l’usuari hagi de conèixer els detalls de comunicació de baix
nivell e inclús el cablejat del port físic.
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USB [4]: El USB (Universal Serial Bus) és un estàndard industrial desenvolupat per un
grup de 7 empreses (entre elles es troba Intel, IBM i Microsoft) per millorar la capacitat
d’interconnexió de dispositius tecnològics. Aquest estàndard defineix els cables,
connectors i protocols que es fan servir per connectar, comunicar i proveir alimentació
elèctrica entre ordinadors i perifèrics i dispositius electrònics. L’estàndard USB defineix
la capacitat per detectar e instal·lar el software necessari per al funcionament dels
dispositius i a més estava destinat a substituir els ports sèrie i paral·lel que utilitzaven els
ordinadors. També aquest estàndard permet encadenar dispositius per mitja d’una
topologia de bus o d’estrella, aquesta ultima per mitja de HUBs. La longitud màxima és
de 5 metres entre els dispositius i es pot fer servir un quantitat màxima de 5 HUBs, per
tant la distància màxima pot ser de 25 metres. La velocitat de transmissió pot variar des
de 0.19 MB/s amb USB 1.0 o 1.5 MB/s amb USB 1.1, fins a 600 MB/s amb USB 3.0.
Ethernet [5]: és un estàndard de transmissió de dades per a xarxes d’àrea local on tots
els equips estan connectats a la mateixa línia de transmissió i la comunicació es porta a
terme per mitja del protocol CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision
Detection), un protocol d’accés múltiple amb escolta de portadora i detecció de
col·lisions. Aquest estàndard permet la connexió de 1024 nodes a una velocitat de 10
Mbit/s i es pot fer servir des d’un cable coaxial fins a la tecnologia de fibra òptica. Les
velocitats de transmissió i la distancia màxima depèn de la tecnologia que fem servir i
pot anar des de 10 Mbit/s i 185 metres amb la tecnologia 10Base2 fins a 1000 Mbit/s i
5000 metres amb 1000BaseLX.
S’ha decidit descartar RS-232 ja que USB o Ethernet són dos estàndards superiors degut a que
la velocitat de transmissió és molt superior i el RS-232 es pot quedar curt si es vol transmetre
un gran volum de dades, com pot ser un històric de dades de tots els sensors. Per altre banda
es podria fer servir qualsevol dels altres dos, però l’estàndard USB ens permet establir una
comunicació punt a punt amb la idea de tindre un màster i un esclau, on el màster és la
interfície d’usuari i l’esclau és el sistema Interface Block.

2.2.1.2. Enllaç Interface Block – Front End
Per l’enllaç entre l’Interface Block i els diferents Front Ends s’han contemplat diferents
topologies de red que es poden observar a la Fig. 2. 4. Informació extreta de [6].
Les topologies que principalment s’han tingut en compte són les de bus i en estrella, ja que
tota la resta de topologies no tenen una connexió directa d’un node amb la resta i per tant has
de passar per algun node per poder arribar als altres.




Topologia en bus: tots els nodes es connecten pel mateix enllaç i això implica que tots
poden veure el que circula pel canal, per tant únicament es necessita d’una única
connexió al node central per on s’enviarà tota la informació.
Topologia en estrella: cada node es connecta a un node central que és qui s’encarrega
de controlar la comunicació. L’inconvenient és que es necessita d’una connexió
especifica entre el node central i la resta, per tant això implica un cable únic per a
cadascun i una connexió al node central per a cada element que es vulgui connectar.
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Fig. 2. 4 - Exemples de topología de red

La topologia que s’ha decidit utilitzar és la de bus degut a que ens em de connectar a un gran
nombre de Front Ends des d’un únic interface block, que a més a més no disposa de
connexions directes per a cada un. A la Fig. 2.3 es pot observar com s’utilitza la topologia de
bus.
Front End
Block 1

Enllaç FEB-IB

Interface
Block

Enllaç IB-UI

Graphical
User
Interface

Front End
Block N-1
Fig. 2.3 – Interfície de comunicació Interface Block – Front Ends

Per realitzar aquest enllaç s’han contemplat 4 estàndards: RS-232, SPI, I2C i CAN. Les principals
característiques de cada un, a excepció de RS-232 ja que s’ha comentat en el apartat anterior
2.2.1.1, són:
SPI [7]: El bus SPI (Serial Peripheral Interface) és un estàndard d’enllaç de dades en sèrie
que s’utilitza principalment per la transferència d’informació entre circuits integrats en
equips electrònics. Com es pot observar a la Fig. 2.5, aquest bus per realitzar la
comunicació necessita quatre línies: tres comunes que són el rellotge, transmissió i
recepció, i la quarta que habilita o deshabilita l’esclau, que es específica. Com
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característiques importants el màster és qui controla la transmissió per mitja del rellotge
i s’ha de tenir en compte que la transferència és full dúplex, es pot rebre i enviar a la
vegada.

Fig. 2.5 – Enllaç SPI

I2C [8]: El I2C (Inter-Integrated Circuit) és un bus de comunicació molt utilitzat a les
indústries, principalment per comunicar microcontroladors i els seus perifèrics amb
sistemes integrats. La principal característica d’aquest bus és que utilitza dues línies per
transmetre la informació: una per a dades i l’altre per al rellotge, a més hi ha una tercera
línia que seria la massa. També s’ha de tenir en compte que les dues línies, rellotge i
dades, són de drenador obert, per la qual cosa necessiten resistències de pull-up. A la
Fig. 2.6 es pot veure un exemple.
Vdd
SDA
SCL
I2C
Master

I2C
Slave

I2C
Slave

I2C
Slave

Fig. 2.6 – Exemple enllaç I2C

CAN [9]: El CAN (Controller Area Network) és un protocol de comunicació sèrie asíncron
per a l’intercanvi d’informació en entorns distribuïts. Aquest bus fa servir la tecnologia
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Acces With Collision Detection) això vol dir que cada
node de la xarxa ha de monitoritzar el bus i si detecta que no hi ha activitat, pot enviar
un missatge. A més, al ser CD, si dos nodes de la xarxa comencen a transmetre a la
vegada un missatge, tots dos detecten la col·lisió i un mètode arbitrari basat en prioritat
soluciona el conflicte. Aquest bus, tal i com es pot veure a la Fig. 2.7, únicament fa servir
dues línies, concretament es fa ús d’un bus diferencial amb una impedància de línia
d’uns 120 i s’utilitzen resistències de terminació d’aquest mateix valor als dos extrems
del bus per evitar ones reflectides.
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CAN
Device

CAN
Device

Bus Terminator

CAN Bus

CAN
Device

CAN
Device

Fig. 2.7 - Exemple enllaç CAN

A continuació es pot observar a la Taula 2.1 els avantatges i desavantatges dels anteriors
estàndards.

RS-232

SPI

I2C

CAN













Avantatges
Comunicació asíncrona
Comunicacions a distancia llargues
Comunicació full dúplex
Comunicació full dúplex
Implementació simple
No se necessita arbitratge
Senyal d’assentiment
Ús de direccions
Molt utilitzat en sensors
Transmissió fins a 1Mbps
Línies comunes a tots, ells
decideixen si és per ells

Desavantatges
 Comunicació punt a punt, mòdul
específic per esclau







Direccionalment per línia especifica
No hi ha senyal d’assentiment
Distancia curta
Comunicació half-duplex
Velocitat lenta
Distancia curta

 Es necessiten unitats de control
(controlador CAN i el transceptor)

Taula 2.1 - Avantatges i desavantatges busos de comunicació

Segons les especificacions, apartat 1.4, la Interface Block s’hauria de comunicar amb una gran
xarxa de sensors que es troben a una distancia considerable del sistema principal, per tant s’ha
decidit descartar RS-232 degut a que necessitaríem un mòdul específic per a cada sensor. Per
altre banda el bus CAN compleix totes les especificacions, però com es necessita unes unitats
de control especifiques i és d’una complexitat major es descarta. I finalment entre els dos
últims candidats s’ha descartat el SPI ja que necessitaríem una línia especifica per escollir quin
esclau fer servir. Per tant, es farà ús d’un bus I2C per a realitzar la comunicació amb els
sensors, ja que és l’estàndard que més sensors utilitzen.
No obstant s’ha de resoldre el problema de la distància, ja que el bus I2C està dissenyat per a
distancies curtes. Per poder solucionar aquest problema s’han trobat dos drivers de NXP que
podrien solucionar-ho, aquest drivers són el P82B96 i el P82B715. Tots dos drivers, com
especifica la seva documentació [10] i [11], serveixen per ampliar la distancia de l’I2C.
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Per decidir quin driver s’havia d’utilitzar es va trobar al document [11], una comparació entre
els dos drivers on es comenta que el driver P82B715 és millor que el P82B96, ja que pot
treballar amb qualsevol màster, esclau o bus i requereix d’un nivell de VOL (Voltatge Output
Low) més petit. No obstant el driver P82B715 no aïlla la capacitància del bus com és capaç de
fer-ho el P82B96.
Per corroborar el que comentava el document i valorar quin dels dos drivers ens anava millor,
es van realitzar el disseny i el muntatge d’unes plaques de proves pels drivers.
Disseny i proves de les plaques:

DRIVER

Entrada

DRIVER

Les plaques es van dissenyar seguint el circuit bàsic que es pot observar a la Fig. 2.8 - Circuit
bàsic per provar drivers, que es pot trobar al document [11], on a més s’explica com calcular
les resistències de pull-up.

Sortida

Fig. 2.8 - Circuit bàsic per provar drivers

El programa que es va utilitzar per realitzar l’esquemàtic i el disseny del layout és l’OrCAD, un
programari utilitzat per l’automatització de disseny electrònics. Als annexos IV i VI, es pot
observar tant l’esquemàtic que s’ha creat a partir del circuit bàsic anterior i de la
documentació del propi datasheet de cada driver. A la Fig. 2.9.a, es pot observar el resultat
una vegada fabricada la placa pel driver P82B715 i a la Fig. 2.9.b es pot el resultat final de la
placa de prova P82B96 amb tots el components soldats.

a) PCB del driver I2C P82B715.

b) Placa de prova P82B96

Fig. 2.9 - Plaques de prova dels drivers I2C P82B96 i P82B715
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Per realitzar a decisió de quin driver fer ús, es va realitzar unes proves que consistia en generar
una senyal quadrada a partir d’un generador de funcions i fer arribar aquesta senyal al
oscil·loscopi traspassant dos drivers iguals connectats mitjançant un cable de 2 o 5 metres. A la
Fig. 2.10 es pot observar un diagrama de la prova a realitzar.

Driver

Cable

Generador
de funcions

Driver

Oscil·loscopi

Fig. 2.10 - Diagrama de la prova dels drivers I2C

La primera prova es va realitzar amb el cable de 2 metres i a la Fig. 2.11 es pot veure tant el cas
amb el driver P82B96 com amb el P82B715. La senyal generada pel generador de funcions és la
de color blau mentre que la senyal verda és la que ha passat pels drivers i pel cable.

Driver P82B96 – distancia 2m

Driver P82B715 – distancia 2m

Fig. 2.11 – Prova drivers a distancia de 2 metres

Per mitja d’aquestes senyals es pot observar com el driver P82B715 és capaç de reaccionar
més ràpidament i per això la senyal rebuda s’assembla molt a la generada pel generador,
mentre que l’altre té un retard, ja que la senyal rebuda es troba desplaçada en temps.
La segona prova es va realitzar el mateix circuit amb un cable de 5 metres i a la Fig. 2.12 es pot
observar com es produeix el mateix efecte que en el cas de 2 metres, el driver P82B715 no
retarda pràcticament gens la senyal mentre que el P82B96 es pot observar la senyal
desplaçada. Per altra banda també es pot observar que quan s’incrementa la longitud del cable
es pot observar com el temps de pujada i baixada de la senyal de sortida en el cas del P82B715
és més lent que amb l’altre driver. I per tant es pot corroborar que el driver P82B715 no aïlla la
capacitància del bus que és més gran quan la longitud del cable augmenta, tal i com ens
comentaven al seu datasheet [11].
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Driver P82B96 – distancia 5m

Driver P82B715 – distancia 5m

Fig. 2.12 - Prova drivers a distancia de 5 metres

Finalment s’ha decidit utilitzar el driver P82B715 ja que no introdueix tanta distorsió com
l’altre driver i no introdueix retards a la senyal de sortida.

2.2.2. Unitat central
La unitat central és qui s’encarrega de controlar, decidir i gestionar tota la resta de blocs del
sistema i els components de tota la placa. Per realitzar aquesta tasca s’ha pensat en fer ús d’un
dispositiu lògic programable, component que no fa cap funció concreta fins que no se li
programa una configuració. Dintre d’aquest família de dispositius podem trobar dos variants,
els microprocessadors o microcontroladors i els PLDs (Programmable Logic Devices). A
continuació es pot veure en que consisteix cadascuna.
Microprocessadors o microcontroladors [12]: Aquest circuits acostumen a utilitzar-se
amb altres circuits integrats associats (memòries, controladors, perifèrics, etc) formant
estructures tancades. Programar-los consisteix en subministrar-los una sèrie de dades i
d’ordres o instruccions que segueixen una sintaxi determinada, és a dir un programa
software, que s’encarreguen d’executar. Canviar de programa implica canviar de
funcionalitat, cosa que els dona una gran flexibilitat. El disseny amb aquest tipus de
circuits integrats implica dedicar molt temps a la confecció i depuració dels programes.
La principal diferencia entre un microprocessador i un microcontrolador és que el
microprocessador necessita d’altres perifèrics per ser funcional, mentre que el
microcontrolador ja conté tots els elements que necessita per funcionar a excepció de la
font d’alimentació.
PLD [13]: són uns circuits integrats que disposen de portes, elements de memòria,
mòduls de càlcul, PLLs i altres elements, a més de les línies de interconnexió que són
configurables. Dintre d’aquesta variant podem trobar un ample rang de circuits integrats
amb complexitats, prestacions i funcionalitats molt variades, una possible classificació
pot ser la que trobem a la Fig. 2.13 i dels que parlarem a continuació.
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PLA / PAL

PLDs

Lògica
Programable

PAL CMOS
GAL

CPLDs

FPGAs

CPLD
EFPGA
FPGA

Fig. 2.13 – Classificació dels dispositius programables

 PLDs convencionals [13]: són els dispositius més antics i/o amb arquitectures simples,
concebuts per compactar els dissenys fets amb ICs SSI/MSI estàndard i utilitzats en
aplicacions combinacionals i seqüencials de complexitat mitjana i baixa: descodificació
de memòries, circuits d’interfície (glue logic), perifèrics de microprocessadors,
temporitzadors i divisors de freqüència, ALUs, petites màquines algorísmiques, entre
altres. Variants força conegudes són les PAL (Programmable Array Logic) i les GAL
(Generic Array Logic), i menys populars són les PLA (Programmable Logic Array) i els
PLS (Programmable Logic Sequencer).
 CPLDs [14]: els CPLDs (Complex Programmable Logic Device) són dispositius de
complexitat mitjana i alta amb arquitectures resultat de l’evolució dels PLDs
convencionals. El rang de complexitat va de milers a centenars de milers de portes
equivalents i les aplicacions inclouen els subsistemes de comunicacions, les interfícies
amb busos ràpids, les màquines algorísmiques, els processadors fets a mida, els
processadors digitals de senyal (DSPs), etc.
 FPGAs [15]: les FPGA (Field Programmable Gate Arrays) són dispositius de complexitat
mitjana i alta basats en arquitectures inspirades en els circuits integrats parcialment a
mida anomenats gate arrays. La gamma de complexitats va de milers a milions de
portes equivalents, mentre que les aplicacions són similars a les dels, però en el cas de
les FPGAs més grans, permeten assolir dissenys d’encara més envergadura, com per
exemple posar tot un sistema electrònic en un únic xip.
La unitat central es pot dissenyar a partir de tres opcions de disseny, les quals es poden
observar a la Fig. 2.14. La primera és utilitzar un microcontrolador, la segona és utilitzar una
única FPGA i la tercera barrejar les dues opcions fent ús d’un microprocessador encastat dintre
de la lògica programable, com és el cas del processador Nios II per a la família de FPGAs de
Altera o MicroBlaze per a la família de FPGAs de Xilinx.
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FPGA

µC

FPGA

(a) Microcontrolador

(b) FPGA

µC
encastat

(c) Microcontrolador encastat a una FPGA

Fig. 2.14 - Opcions de disseny per la unitat central

La opció (b) i (c) es descarten ja que per aquests dissenys se’ls hi hauria d’anar incorporant
mòduls com poden ser unitats de gestió de memòria i perifèrics de comunicació. Alguns
d‘aquests casos poden ser IP cores privats que requereixen d’un registre o d’un pagament per
al seu ús.
Per tant s’escull l’opció (a), fer ús d’un microcontrolador, ja que acostumen a tenir els
perifèrics incorporats i altres elements incorporats. Aquest perifèrics poden ser
temporitzadors, busos de comunicació o la unitat de gestió de memòria entre altres.
A continuació, en el següents apartats es veuran diferents opcions i que s’ha decidit utilitzar
per a que el microcontrolador es pugi comunicar, controlar amb els diferents subsistemes i per
la seva configuració.
Microcontrolador i comunicació USB
Els microcontroladors poden portar incorporat un mòdul específic per realitzar la comunicació
USB, però hi ha altres que no ho porten i llavors s’ha de fer servir un xip dedicat per fer
aquesta funció. Per tant s’hauria de decidir quin dels dos tipus de microcontrolador s’hauria
d’utilitzar. A continuació contemplarem les dues opcions:
Microcontrolador i xip dedicat per a USB:
Si el microcontrolador no porta incorporat el mòdul de USB s’ha de fer ús d’un xip
dedicat per a la comunicació USB. Aquest xips es comuniquen amb el microcontrolador
per mitjà de busos de comunicació amb subsistemes com pot ser el bus SPI o de
controladors com el UART. L’avantatge d’utilitzar els xips dedicats és que el codi del
microcontrolador és més petit degut a que els xips ja són independents i per tant
comporta que hi ha disponible més memòria al microcontrolador per realitzar càlculs.
Per contra es requereix d’un xip dedicat, que ocuparà més espai a la placa i a més s’ha
de fer ús d’un bus de comunicació amb subsistemes per a que el microcontrolador es
comuniqui amb el xip dedicat.
Com a exemple d’aquest tipus de xips dedicats per a USB hi ha els del fabricant FTDI
Chip, concretament el model FT232R. Aquest model és un xip de 28 pins que realitza una
emulació d’un canal sèrie fent servir el bus USB.
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Microcontrolador amb USB:
Actualment ja hi ha força microcontroladors que porten incorporat l’USB. L’avantatge de
tenir el mòdul incorporat és reduir l’espai i el nombre de xips a soldar sense que la
unitat de control sigui molt més complexa.
S’ha escollit l’opció de tindre el mòdul d’USB ja incorporat en el microcontrolador ja que
s’aconsegueix estalviar un xip amb el conseqüent estalvi d’espai i de temps al muntar el circuit
imprès. A més que actualment aquest microcontroladors ja porten un paquet de llibreries amb
exemples i força documentació per poder facilitar la programació.
A la Taula 2.2 es mostra una comparació d’algunes de les característiques dels
microcontroladors que s’han valorat i després hi ha una petita descripció de cadascun.

Arquitectura
Freqüència màxima
Pins
Memòria pel programa
Memòria per dades
Canals SPI
Canals I2C
USB
Preu

ATSAM3X8E
32 bits
84 MHz
103
512 kB
96 kB
4
2
Host-device
10,89 €

TM4C1233H6PM
32 bits
80 MHz
64
256 kB
32 kB
4
4
device
8,7 €

PIC32MX250F128D
32 bits
50 MHz
44
128 kB
32 kB
2
2
Host-device-OTG
3,73 €

Taula 2.2 - Comparació entre microcontroladors

ATSAM3X8E [16]
El primer microcontrolador que s’ha tingut en compte és el ATSAM3X8E de Atmel que té
una arquitectura de 32 bits, un total de 103 pins i pot treballar a una freqüència màxima
de 84 MHz. També té una memòria per al programa i per a dades força grans. En
referencia als perifèrics de comunicació, té 4 d’SPI, 2 d’I2C i també té un mòdul d’USB
que pot treballar com a host o Device.

TM4C1233H6PM [17]
El segon microcontrolador és de Texas Instruments, també té una arquitectura de 32
bits i amb 64 pins. Cap destacar que aquest treballa a una freqüència màxima de 80
MHz, una mica més baixa que l’anterior. I la memòria per al programa i per a dades són
inferiors, no obstant té més mòduls per I2C que l’anterior. També cap destacar que el
mòdul d’USB només pot ser Device.
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PIC32MX250F128D [18]
I l’últim microcontrolador és de Microchip Technology. Aquest microcontrolador,
comparat amb els altres dos, treballa a una freqüència menor (50 MHz) i té un nombre
de pins menor (44 pins). En aquest cas té 2 canals de SPI i 2 canals d’I2C. La principal
diferencia és que aquest microcontrolador té un mòdul d’USB que pot treballar com a
host o Device amb OTG.
Per escollir quin microcontrolador s’havia d’utilitzar ens hem basat amb les especificacions que
es troben en el capítol 1.4. Totes tres opcions podrien ser bones per al nostre projecte ja que
totes tenen un mòdul d’USB incorporat i més d’un mòdul per SPI i I2C.
A més, el grup de GSS ja té força experiència amb el fabricant de Microchip i es tenen unes
plaques d’avaluació dels models PIC32 juntament amb els programadors. També Microchip té
fama de solucionar ràpidament o publicar errates d’alguns petits errors que poden cometre en
els seus components. Finalment també es pot destacar que Microchip té una molt bona
documentació, sobretot amb exemples, preus més competitius i una major presència en els
distribuïdors.
Finalment s’ha decidit descartar les dues primeres opcions degut a que el sistema no requereix
d’unes velocitats altes, ja que no necessita fer processament de dades, el cost és inferior i per
tota l’experiència i material que pot aportar el grup GSS. Per tant, per tots aquests motius s’ha
decidit treballar amb el PIC32MX250F128D que es pot observar a la Fig. 2.15.

Fig. 2.15 - Encapsulat microcontrolador PIC 32

Memòria
El microcontrolador escollit té 128 kB de memòria flash on emmagatzemar el projecte i,
configurat correctament, carregar-ho quan s’alimenti el microcontrolador. Així que no es
requereix utilitzar cap memòria per carregar el projecte de manera automàtica.
Programació
Per programar i depurar aquest microcontrolador es poden utilitzar dues interfícies, segons es
pot observar a la secció 33 del manual de referencia dels PIC32 [21]:


La primera opció es utilitzant un bus i un protocol propi de Microchip que només utilitza
dues línies del microcontrolador. Aquesta interfície és diu In-Circuit Serial Programming
(ICSP) i és la utilitzada pels dispositius programadors i depuradors que la mateixa
Microchip ven juntament amb els seus microcontroladors. A la documentació de
Microchip es pot trobar la informació sobre la connexió que utilitzen aquest
programadors i com s’han de realitzar les connexions amb el microcontrolador.
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Una segona opció que ofereix el microcontrolador és utilitzar l’estàndard Joint Test Action
Group (JTAG). Aquest interfície és molt utilitzada en els microprocessadors i
microcontroladors actuals per depurar. Aquesta interfície requereix de quatre línies de
connexió amb el microcontrolador. La pròpia Microchip no ofereix cap programador amb
aquesta interfície, però al ser un estàndard es pot trobar productes de tercers .

El punt fort de Microchip són les llibreries que proporciona de manera gratuïta. Aquestes
llibreries ofereixen molts exemples i serveixen per a diverses aplicacions, però Microchip
recomana l’ús del seu compilador el MPLAB X, que es troba integrat en un entorn de
desenvolupament que ens ofereix de manera gratuïta. En aquest entorn de desenvolupament
també hi són integrades les funcions dels diferents programadors i depuradors.
Pels motius anteriors i per que la interfície ICSP utilitza dues línies menys que el JTAG es
decideix utilitzar la interfície pròpia de Microchip, el ICSP, i utilitzar un dels seus programadors.
Dintre dels depuradors de Microchip podem trobar una versió més senzilla, el PicKit 3, mentre
que la versió més completa és el MPLAB ICD 3. Des del GSS es decideix que seria interesant
poder depurar amb els dos i per això es decideix incorporar l’ús dels dos depuradors. En la
següent Fig. 2.16 es pot observar els dos depuradors, el PicKit 3 i el MPLAB ICD 3.

Fig. 2.16 - Depuradors de Microchip, PICKit 3 i MPLAB ICD3
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Rellotge
El microcontrolador PIC32MX250F128D per funcionar requereix d’un rellotge. Aquest rellotge,
el SYSCLK, es pot obtenir a partir de diferents fonts internes o externes tal i com es pot veure a
la següent Fig. 2.17 treta del datasheet del microcontrolador [22].

Fig. 2.17 - Diagrama del mòdul del rellotge. Figura 6-1 del document [22]

38

Capítol 2 – Disseny del sistema Interface Block

Aquestes quatre fonts són:
Internal Low Power RC Oscillator (LPRC): És un mòdul intern que proporciona una
freqüència nominal de 31,25 kHz. D'aquest mòdul en poden fer ús diverses funcions,
com poden ser el Watchdog Timer (WDT) o el Power-up Timer (PWRT). Normalment
aquest rellotge s’utilitza per aplicacions de baix consum i que no requereixin molta
precisió.
Internal Fast RC Oscillator (FRC): És un oscil·lador RC intern que proporciona una
freqüència nominal de 8 MHz. Aquest oscil·lador té un postscaler per es volen
freqüències inferiors o de baix consum i inclús variar-les a l'instant. Una altra opció és
utilitzar-ho amb els PLLs per obtenir freqüències més grans, fins als 80 MHz.
Secondary Oscillator (SOSC): L'oscil·lador secundari està dissenyat per tasques de baix
consum amb l'ús d'un cristall extern de 32,768 kHz. Es requereix per l'ús del Real-Time
Clock and Calendar (RTCC) o del temporitzadors (Timer1). Aquest rellotge, com el LPRC,
s’utilitza per aplicacions de baix consum.
Primary Oscillator (POSC): L'oscil·lador primari té sis modes de treball, tots utilitzen com
a font un component extern. Els dos primers fan ús d’un cristall o ressonador i la
diferència està amb el guany i freqüència a la que poden arribar, mentre que el tercer
utilitza un oscil·lador extern. Els altres tres modes són els tres anteriors però fent ús del
PLL.
Per a que el microcontrolador treballi a màxima potència es pot optar generar el rellotge
principal per mitjà del FRC o amb el POSC amb un cristall o oscil·lador extern. Els inconvenients
del FRC és que treballa amb un circuit RC, aquest circuits presenten una important deriva en
funció de la temperatura degut a que són molt més sensibles a les interferències
electromagnètiques (EMI) i a la humitat. Per altra banda, el cristall també és sensible a les EMI,
mentre que l’oscil·lador extern no és tan sensible, però per contra té un cost més gran.
Finalment, s’ha decidit muntar un oscil·lador extern ja que no és tan sensible a les EMI. No
obstant, sempre es pot fer ús del FRC ja que el microcontrolador el porta incorporat i es podrà
decidir, quan es programi, quin utilitzar.
L’oscil·lador que s’ha decidit escollir és el model FXO-HC53 del fabricant FOX que es pot veure
a la Fig. 2.18. Concretament s’ha decidit per un oscil·lador de 8 MHz, però com tots els
oscil·ladors d’aquesta mateixa família tenen el mateix encapsulat, es podria haver escollir
qualsevol oscil·lador de freqüència des de 0,75 MHz fins a 250 MHz.

Fig. 2.18 - Encasulat de l'oscil·lador de la serie FXO-HC536R.
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Comunicació amb l’enllaç IB-UI (USB)
El microcontrolador que s’ha escollit ja incorpora el mòdul USB i per això no necessitem cap
xip extern que realitzi les funcions del USB. Com s’ha comentat anteriorment a l’apartat 2.2.2,
aquest microcontrolador té les opcions per poder actuar com a host o Device, i a més és
compatible amb l’estàndard On-The-Go (OTG), una extensió de la norma USB 2.0 que permet
als dispositius USB tenir més flexibilitat en la gestió de la connexió USB.
En el datasheet del microcontrolador [18] i [19], s’especifica que el mòdul conté els
components analògics i digitals que proporcionen un embedded host amb opcions full-speed i
low-speed, un device a full-speed o la implementació OTG, tots ells compleixen amb
l’estàndard USB 2.0. Les tres opcions mencionades tenen les seves configuracions i connectors
propis. A més al datasheets [18] i [19], el fabricant ens indica com connectar aquestes
opcions. A més, s’especifica que si s’opta per muntar l’opció OTG, es pot utilitzar qualsevol de
les altres opcions, mentre que si s’agafa l’opció host o device, únicament es pot utilitzar l’opció
escollida.
Per tant, s’ha decidit escollir un connector USB AB que permet utilitzar totes les opcions.
Concretament s’ha escollit el connector 56579-0576 de Molex, un connector USB mini-AB
OTG, que es pot observar a la Fig. 2.19.

Fig. 2.19 - Connector USB mini-AB

Comunicació amb l’enllaç IB-FE (I2C)
Aquest microcontrolador porta 2 mòduls per I2C, que ens serviran per connectar-nos amb els
Front Ends. El datasheet [18] a la secció 18, ens especifica quin són els pins que s’han d’utilitzar
per l’I2C. També ens explica quines són les opcions que tenen aquests mòduls i com
configurar-los per treballar com a màster o esclau.
Com l’I2C, com s’ha comentat a 2.2.1.2, fa ús de 4 línies especifiques (SDA, SCL, VDD i GND).
Aquestes s’han de fer arribar fins als diferents Front Ends, juntament amb l’alimentació que
necessiten, i per això s’ha decidit utilitzar un connector DB9, com el que hi ha a la Fig. 2.20, per
fer arribar aquestes senyals fins als Front Ends.

Fig. 2.20 - Connector DB9
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2.2.3. Unitat d’emmagatzematge
La unitat central, el microcontrolador PIC32MX250F128D té 32 kB per emmagatzemar dades,
però pot ser necessari que el nostre sistema emmagatzemi una gran quantitat de dades i
l’espai de memòria proporcionat pel microcontrolador no sigui suficient. Per aquest motiu s’ha
decidit incorporar un xip o unitat d’emmagatzematge.
Abans de res, s’ha de decidir quin tipus de memòria, volàtil o no volàtil, és necessita. Per això
primer veurem en que consisteix cada una.




La memòria volàtil, com podria ser una memòria RAM, és aquella que requereix
d’energia constant per mantenir la informació emmagatzemada i la que té un accés
més ràpid. Aquest tipus de memòria és necessària quan s’han de realitzar moltes
operacions.
La memòria no volàtil, com podria ser una EEPROM o una flash, és aquella que no
requereix d’energia per poder mantenir la informació emmagatzemada, no obstant té
un accés més lent. Aquest tipus de memòria és útil quan es requereix entrar un gran
volum de dades o que uns valors concrets estiguin disponibles.

Segons les especificacions descrites al punt 1.4, es pot observar que es requereix d’una
memòria per poder emmagatzemar les dades que podem rebre dels diferents sensors per
desprès poder visualitzar els valors que obtenen. Per això es decideix que es farà servir una
memòria no volàtil degut a que permet conservar les dades.
Per altra banda, la memòria podria ser un xip soldat a la placa del circuit imprès i que només
seria accessible des de la unitat central, o un perifèric, com podria ser una targeta de memòria
o una memòria USB. Degut a que no s’ha especificat si volem accedir des de la mateixa unitat
central o es prefereix poder transportar les dades en algun perifèric, s’ha decidit incorporar les
dues opcions en una primera versió, per desprès valorar quin de les dues opcions s’acabarà
fent ús.
Complint amb aquestes condicions s’ha decidit incorporar una memòria flash i un connector
de targetes flash. La comunicació entre aquests components i el microcontrolador es farà per
mitjà del bus SPI que porta incorporat. Finalment, els components que s’han decidit són: la
memòria flash N25Q128 de Numonyx, memòria de 128 MB que s’alimenta a 3,3V i compatible
amb SPI, i la targeta microSD de 2 GB amb el seu connector. La capacitat escollida coincideix
amb el màxim permès pel sistema de fitxers FAT16, sistema amb el que Microchip permet
escriure-hi a través d’una de les seves llibreries. A la següent Fig. 2.21 es pot observar aquests
components.

Fig. 2.21 - Encapsulat de la memòria flash N25Q128, tarjeta microSD de 2 Gb i el connector per a la tarjeta microSD
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2.2.4. Alimentació
Tots els components necessiten d’una alimentació per poder funcionar i el voltatge d’aquesta
alimentació varia en funció de la unitat central, la comunicació I2C i el voltatge que es
necessita subministrar a les plaques Front End.
En el cas del microcontrolador només es requereix una alimentació de 3,3V. Per altra banda,
s’ha escollit que tots els components relacionats amb el microcontrolador treballin amb una
alimentació de 3,3V. L’únic component que treballa a diferent alimentació és el driver de I2C
que requereix una alimentació de 5V. I finalment s’ha de tenir en compte que les plaques del
Front End han de rebre una alimentació de +15 i -15V per a la part analògica com es descriu al
capítol 1.4.
Per tant, s’ha de treballar amb tres voltatges diferents. A la Taula 2.3 es mostren els voltatges i
els corrents màxims o típics que ens indiquen les especificacions de cada component.
Típic
Microcontrolador
Rellotge
Memòria Flash SPI
Shift Register
Driver I2C
Front End

Màxim

3,3 V
PIC32MX250F128D 25 mA (50 MHz)
37 mA (50 MHz)
FXO-HC536R-8
32 mA
N25Q128
15 mA
SN74HC164D
50 mA
5V
P82B715
14 mA
+15 i -15 V
900 mA
Taula 2.3 - Consum dels components

Les dades han estat obtingudes de les especificacions indicades en el datasheet de cada
component [18], [23], [26], [27] i [11], menys en el cas de les plaques Front End, on s’ha
estimat el valor ja que aquesta part correspon a un altre projecte que es troba en procés.
Alimentació de 3,3 V
En el cas de l’alimentació de 3,3V hi ha un consum aproximat de 130 mA.
El regulador escollit per realitzar l’alimentació de 3,3V és el MCP1702. És un regulador
lineal low drop-out que proporciona fins a 250 mA de corrent i consumeix únicament 2
µA. El rang d’ alimentació d’entrada va des dels 13,2 V fins als 2,7 V i el voltatge de
sortida és prefixat en funció del model escollit i pot anar des de 1,2 V fins a 5,0 V. Per
tant, s’utilitza el regulador MCP1702T-3302E/CB per proporcionar 3,3 V al
microcontrolador i a la resta de components que necessiten aquest voltatge.
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Alimentació de 5 V
L’alimentació de 5 V únicament alimenta els drivers que hi han tant a la banda de la
Interface block com als que hi ha al Front End. En total hi ha uns 20 drivers, 4 al sistema
principal i 1 driver per cada Front End. Però com s’ha decidit que 1 driver de l’Interface
Block es comunicarà amb 4 Front Ends, es pot observar com només tenim 4 grups que
en total tenen 5 drivers, tal i com es pot veure a la Fig. 2.22 - Mode de connexió

Interface
Block

Driver I2C

Front End 1

Driver I2C

Driver I2C

Front End 2

Driver I2C

Driver I2C

Front End 3

Driver I2C

Front End 4

Driver I2C
Driver I2C
Driver I2C

Front End 13

Driver I2C

Front End 14

Driver I2C

Front End 15

Driver I2C

Front End 16

Fig. 2.22 - Mode de connexió Interface Block amb Front Ends per I2C

Interface Block amb Front Ends per I2C.
Finalment s’ha decidit col·locar un regulador de tensió per cada grup, així que tenim que
el consum de cada grup de 5 drivers és de 70 mA.
El regulador escollit per realitzar l’alimentació de 5 V és el que s’ha comentat en el cas
de 3,3 V, el MCP1702. En el cas de 5 V s’utilitzaran 4 reguladors de tensió MCP1702T5002E/CB per proporciona els 5 V per a cada grup de drivers.
A la Fig. 2.23 es pot observar el regulador de tensió MCP1702T que s’ha escollit per
proporcionar les tensions de 3,3 i 5 V.

Fig. 2.23 - Regulador de tensió família MCP1702T

Tant el regulador de 3,3V com els reguladors de 5 V necessiten una tensió d’entrada d’entre
2.7V fins a 13,2V, per això s’ha utilitzat una font d’alimentació commutada EPS-5 de Mean
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Well que es pot observar a la Fig. 2.24. Aquesta font d’alimentació commutada pot
proporcionar fins a 3,3 A de corrent.
Alimentació +15 i -15V
En el cas de les alimentacions de +15 i -15 V s’ha estimat que el consum serà de 900 mA i
per això s’ha decidit col·locar 2 fonts d’alimentació commutades que proporcionin
aquesta alimentació i corrent i s’enviarà directament cap a les plaques Front End.
Aquest alimentacions es generen per mitjà d’unes fonts d’alimentació commutades de la
sèrie EPS-15 de Mean Well, que es pot observar a la Fig. 2.24. Concretament es fa servir
la EPS-15-15 que proporciona 15 V i un corrent de 1 A.

Fig. 2.24 - Font d'alimentació commutada sèrie EPS-15

Aquestes fonts commutades, EPS-15 [31], tenen un consum baix de 15 W, un soroll de
100 mVpp i una eficiència del 83%. A més a més tenen proteccions per sobrecarrega i
per sobrevoltatge.

2.2.5. Bus de depuració i expansió
Per altre banda, s’ha decidit incorporar un bus de depuració i d’expansió per si és necessari
trobar errors en el programari o posteriorment es vol afegir algun component una vegada
s’hagi realitzat tot el muntatge de la placa.
Aquest bus d’expansió estarà format per tots els pins del microcontrolador que hagin quedat
lliures una vegada s’hagi connectat el microcontrolador amb tota la resta d’elements de la
placa. A més, s’han afegit un pin d’alimentació de 5V i un de GND per alimentar els
components de la placa que s’incorpori.
El bus d’expansió que s’ha fet servir és una tira de pins com la que es pot veure a continuació a
la Fig. 2.25.

Fig. 2.25 - Tira de pins femella pas 2.54mm
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2.2.6. Recursos de depuració
Finalment s’ha decidit equipar al sistema amb una sèrie d’elements que permetin a l’usuari
inserir dades o obtenir informació directament d’aquesta amb la intenció de trobar fàcilment
els errors de disseny i programació.
Per obtenir informació es pot utilitzar uns LEDs ja que ens poden ajudar a visualitzar el valor de
certes senyals. I per inserir dades es pot utilitzar uns polsadors ja que prement-los podem
canviar l’estat del senyal al que estan connectats.
LEDs:
La manera més senzilla d’utilitzar un LED és aplicar un diferencial de potencial en un circuit
format per un LED i una resistència. Si la diferencia de potencial és més baixa que la tensió
directa, el LED es trobarà en tall i no s’il·luminarà. En canvi, si la diferencia de potencial és
superior, aquest s’il·luminarà en funció de la corrent que circuli per ell. Si és fixa la diferencia
de potencial del circuit, la intensitat del corrent va en funció de la resistència que s’esculli. Això
es pot observar en l’equació de la Fig. 2.26.

+
𝑅=

𝑉 − 𝑉𝐹
𝐼

-

Fig. 2.26 - Circuit LED i valor de la resistència en funció del corrent

Aquesta diferència de potencial es pot aplicar de dues maneres:




Es connecta l'extrem positiu del circuit anterior, Fig. 2.26, a un pin d'un xip i l'extrem
negatiu a massa. Quan el nivell lògic del pin sigui positiu, valor aproximat de
l’alimentació, el LED s’il·luminarà i quan el nivell lògic del pin sigui negatiu, valor
aproximat de la massa, no circularà corrent i el LED estarà apagat. D'aquesta manera
és el xip el que ha de proporcionar el corrent al circuit.
Es connecta l'extrem positiu del circuit anterior, Fig. 2.26, a l’alimentació i es connecta
l'extrem negatiu al pin d'un xip. Quan el nivell lògic del pin sigui positiu, valor
aproximat de l’alimentació, no circularà corrent i el LED estarà apagat i quan el nivell
lògic del pin sigui negatiu, valor aproximat de massa, el LED s'il·luminarà. El corrent
serà absorbit pel pin i traslladat a la massa. El pins dels xips son capaços d'absorbir mes
corrent del que poden subministrar, dins d'uns límits. Mentre el corrent que travessi el
LED pugui ser suportat pel xip no hi haurà cap problema.

Fig. 2.27 - LED SMD
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S’ha decidit descartar el primer disseny degut a que la intensitat de corrent que pot oferir el
xip pot ser inferior a la necessària per poder veure amb claredat la llum del LED i per això es
farà ús del segon disseny.
En les especificacions del microcontrolador [18] es diu que el màxim corrent suportat és de 25
mA. Per això s’ha escollit un LED vermell model KP-3216SURC HYPER RED amb tensió directa
de 1.9V.
Polsadors:
En el cas dels polsadors podem usar un circuit senzill o alguns de més complexitat per evitar els
rebots i els possibles pics de tensió en el pins dels components. A la Fig. 2.28 es mostren tots
dos circuits.

a)

Circuit senzill

b)

Circuit per evitar rebots

Fig. 2.28- Possibles circuits dels polsadors

L’opció (a) és un circuit senzill que consta d'una resistència connectada a alimentació i el
polsador a massa. En canvi, l’opció (b) a més a més té un condensador connectat a la sortida i a
massa, d'aquesta manera una vegada es prem el polsador es fixa a nivell baix però quan es
deixa de prémer la sortida té la resposta d'un circuit RC evitant que es produeixin els rebots.
S'ha decidit muntar el circuit (b) de la Fig. 2.28.b per evitar els rebots de les tecles. El valor de
la resistència és de 100 kΩ, el del condensador és d'1 µF i el polsador es el DTSM-32S-B, que es
pot observar a la Fig. 2.29.

Fig. 2.29 - Polsador DTSM-32S-B escollit

2.3. Graphical User Interface
Com s’ha explicat anteriorment a l’apartat 1.3.2, la Graphical User Interface és una interfície
amigable que permet interactuar amb ella per definir les peticions que s’han d’efectuar a la
Interface Block i és una eina per visualitzar els resultats. A continuació s’explicarà quins són els
objectius, quines les funcionalitats i altres aspectes importants sobre la GUI.
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2.3.1. Objectius
L’objectiu principal de la Graphical User Interface és comunicar-se amb la Interface Block, i per
això s’ha d’establir una connexió segura via USB, bus de comunicació que s’ha decidit utilitzar
com s’ha comentat a l’apartat 2.2.1.1.
Un altre objectiu és el de poder activar el emmagatzematge de dades a la microSD si aquesta
es troba connectada.
I finalment, l’últim objectiu és poder visualitzar quins canals es troben actius i poder-se
comunicar amb ells.

2.3.2. Funcionalitat
La Graphical User Interface és una eina que facilita la interacció entre l’usuari humà i el sistema
principal. Per això aquesta eina hauria de complir unes funcionalitats que són:




Permetre a l’usuari preparar les peticions de forma amigable.
Enviar les peticions a la Interface Block.
Rebre les respostes una vegada s’ha realitzat correctament la petició.

2.3.3. Programa
Per poder crear aquesta aplicació es va optar per utilitzar diferents programes, entre ells es
troben el Microsoft Visual Studio o Qt. A continuació es pot observar un breu resum d’aquests
programes:
Microsoft Visual Studio [34]: és un entorn de desenvolupament integrat per sistemes
operatius Windows. Suporta múltiples llenguatges com C++, Visual Basic, .NET i molts
més altres. S’utilitza aquest entorn per desenvolupar aplicacions gràfiques d’usuari,
dissenyar pagines i aplicacions webs, així com serveis web en qualsevol entorn que
suporti la plataforma .NET.
Qt [35]: és un framework d’aplicacions de plataformes que s’utilitza per al
desenvolupament de software d’aplicacions amb una interfície gràfica d’usuari i també
s’utilitza pel desenvolupament de programes no gràfics, com pot ser una consola per a
servidors. Qt utilitza el llenguatge Standard C++ però també pot utilitzar altres
llenguatges de programació com Python, Java i molts més. Es pot utilitzar als principals
plataformes d’escriptori (Windows, Linux, OS X) i en plataformes mòbils (Android, iOS)
Tots dos programes són molt potents, però la principal diferencia és que per utilitzar Microsoft
Visual Studio necessites una llicencia de pagament, mentre que Qt el pots utilitzar com a codi
obert o amb una llicencia de pagament. Per aquest motiu ens hem decantat pel programa Qt.
A més cal destacar que empreses molt importants, com Philips, Samsung, Google Earth,
BlackBerry i moltes altres, utilitzen Qt.
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En aquest capítol s’explicarà com s’ha realitzat el disseny del hardware i quines consideracions
s’han tingut en compte per realitzar-ho.
El capítol es troba dividit en dues parts, a la primera es fa una explicació del disseny de
l’esquema elèctric, i a la segona sobre el disseny de la placa de circuit imprès.

3.1. Introducció
Tot disseny hardware sorgeix de realitzar dos processos, el disseny del circuit electrònic i el
disseny de la placa de circuit imprès. Tots dos processos són molt importants per poder
elaborar un bon disseny hardware i obtindré uns bons resultats, ja que un petit error en algun
dels processos pot comportar greus errors en el disseny i uns elevats costos de disseny.
En els següents apartats s’explicarà en que consisteix cada procés, també s’explicarà de que
estan formats i com s’ha decidit realitzar cada un.

3.2. Disseny del circuit electrònic.
El circuit electrònic és una representació gràfica d’un grup de circuits elèctrics o d’una part
d’ells, en la que queda perfectament definit cadascú dels components del circuit i la
interconnexió entre ells.
Per realitzar el dibuix del circuit electrònic s’ha utilitzat el programa Altium. Aquest programa
és un paquet de software per a automatització de dissenys electrònics que permet dissenyar
plaques de circuit imprès, FPGA i software incrustat.

Fig. 3.1 - Esquema TOP de l'esquema elèctric
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A l’hora de fer el disseny de l’esquema elèctric s’ha seguit un disseny top-to-bottom, això vol
dir que s’ha començat a dissenyar des de la part més alta i s’ha anat baixant aprofundint en
cada un dels blocs. A la Fig. 3.1 es pot veure el top i en els següents apartats anirem veient
cada un dels blocs que formen aquest top.

3.2.1. Microcontrolador
El primer bloc que explicarem és el de la unitat central que està formada pel microcontrolador.
El microcontrolador que utilitzat és el PIC32MX250F128D, com s’ha comentat en el apartat
2.2.2, del fabricant Microchip. En el datasheet d’aquest microcontrolador [18], proporcionat
pel fabricant, s’especifica quines són les connexions bàsiques a realitzar, com per exemple amb
l’alimentació, els condensadors de desacoblament i la connexió de configuració entre d’altres.
A la Fig. 3.2 es pot observar esquema de connexions mínim que recomana Microchip.

Fig. 3.2 - Esquema de connexions mínimes pel microcontrolador. Figura 2-1 del manual PIC32MX250F128D [18]

D’aquesta recomanació es pot observar els següents comentaris:




El microcontrolador consta d’un grup de pins d’alimentació, hi ha un parell que són per
la part digital (VDD i VSS) i un altre parell per a la part analògica (AVDD i AVSS). Com
s’ha explicat a l’apartat 2.2.4, el voltatge amb el que s’alimentarà el microcontrolador
és de 3.3V i les especificacions no recomanen que s’utilitzi una font diferent per la part
analògica i digital. Per tant s’utilitza la mateixa alimentació de 3.3V per a totes les
entrades d’alimentació del microcontrolador, és a dir que tots els pins comentats
anteriorment es connecten a “VCC 3.3V” tal i com es pot veure a l’esquema d’aquesta
part que es troba a l’annex [18].
Per cada parell d’alimentació (VDD-VSS i AVDD-AVSS) s’ha de situar un condensador de
desacoblament, es recomana que siguin de 100nF, a més hauria de tenir una
resistència sèrie equivalent baixa (low-ESR) i tenir una freqüència de ressonància en el
marge de 20MHz i superiors. En el nostre disseny s’ha decidit utilitzar els
condensadors GRM21BR71H104KA01L del fabricant Murata perquè compleix amb tots
els requisits anteriors.
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El pin VCAP requereix d’un condensador especial per al regulador de tensió intern que
porta el microcontrolador funcioni adequadament. Segons les especificacions ha de
ser un condensador de 10µF amb una low-ESR d’1 ohm i suportar 6 V com a mínim. A
més ens comenta que pot ser ceràmic o de tàntal. Per al nostre disseny s’ha escollit un
condensador de tàntal TR3B106K010C0800 del fabricant Kemet.

3.2.1.1. Configuració
Una vegada s’han realitzat les connexions mínimes d’alimentació al microcontrolador, s’ha de
realitzar les connexions de configuració com poden ser el circuit de reset, les connexions per
poder programar el microcontrolador i les connexions pel rellotge.

3.2.1.1.1. Circuit de reset
El microcontrolador té el pin Master Clean Reset
̅̅̅̅̅̅̅̅ ) per poder-lo reiniciar. La documentació
(𝑀𝐶𝐿𝑅
del datasheet recomana un circuit, que es pot
observar a la Fig. 3.3, per realitzar el reset. Tot i
ser un esquema recomanat pel fabricant, es pot
observar que una vegada carregat el
condensador no es pot realitzar un nou reset
fins que aquest no s’hagi descarregat i per
facilitar aquesta descarrega s’ha decidit
incorporar una resistència en paral·lel al
condensador.
Com es pot observar a la Fig. 3.3, es recomana
que la resistència R ha de ser més petita o igual
a 10 kΩ i en el cas de R1 ha de ser més petita o
igual a 470 Ω. Mentre que el condensador ha de
ser suficientment gran per a que no es
produeixin espuris.

Fig. 3.3 - Esquema de reset recomanat per Microchip.
Figura 2-2 del manual PIC32MX250F128D [18]

A la Fig. 3.4 es pot observar el circuit de
reset que s‘ha decidit implementar amb
els valors del components, a més es pot
observar la resistència que s’ha decidit
col·locar
en
paral·lel
amb
el
condensador.
Fig. 3.4 - Esquema de reset escollit

3.2.1.1.2. Programador
Com s’ha comentat anteriorment al apartat 2.2.2, s’ha decidit realitzar la programació per
mitjà de la interfície In-Circuit Serial Programming (ICSP) i s’utilitzarà el programador i
debugador PICKit3.

50

Capítol 3 – Implementació del sistema Interface Block

Segons el manual de referencia dels PIC32 [18], la connexió típica per realitzar la programació
és la que es pot observar a la Fig. 3.5.
Els pins del microcontrolador que s’utilitzen per la programació són PGECx i PGEDx, i
concretament el microcontrolador PIC32MX250F128D té quatre canals per realitzar la
programació.

Fig. 3.5 - Connexió entre ICSP i microcontrolador. Figura 33-2 del manual de referencia PIC32 [18]

Per poder escollir quin canal s’havia d’utilitzar s’ha observat per a que més s’utilitzaven aquells
pins i per altra banda també ens hem de fixar que els pins dels perifèrics (I2C o SPI) es troben
repartits pels pins que s’anomenen RPx, ja que aquests pins es poden configurar i depenent de
la configuració s’utilitzen per a un diferent perifèric. A la Taula 3.1 es pot veure un resum dels
diferents canals de programació, en quin pin es troben i quins altres usos tenen aquests pins.
PIN

Altres usos

PGEC

13

TCK: JTAG test clock input pin
CTED8: CTMU External Edge Input
PMA7: Parallel Master Port address
RA7: PORTA bidirectional I/O port

PGED

12

TMS: JTAG Test mode select pin
PMA10: Parallel Master Port address
RA10: PORTA bidirectional I/O port

22

AN3: Analog input channels
C1INC/C2INA: Comparator Inputs
RPB1: (SDI1 – SPI 1 Data IN
o SDO1/2 – SPI1/2 Data OUT)
RB1: PORTB bidirectional I/O port
PMD1: Parallel Master Port address
CTED12: CTMU External Edge Input

21

AN2: Analog input channels
C1IND/C2INB/C3IND: Comparator Inputs
̅̅̅̅̅ – SPI 2 Slave synchronization)
RPB0: (𝑺𝑺𝟐
RB0: PORTB bidirectional I/O port
PMD0: Parallel Master Port address

PGEC2

9

RPB11: (SDI1 – SPI 1 Data IN
o SDO1/2 – SPI1/2 Data OUT)
RB11: PORTB bidirectional I/O port
D-: USB D-

PGED2

8

̅̅̅̅̅ – SPI 2 Slave synchronization)
RPB10: (𝑺𝑺𝟐
RB10: PORTB bidirectional I/O port
D+: USB D+

CANAL 1

PGEC1
CANAL 2

PGED1

CANAL 3
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CTED11: CTMU External Edge Input

PGEC3

20

VREF-: Analog voltage reference (low) input
CVREF-: Comparator Voltage Reference (low)
AN1: Analog input channels
CTED2: CTMU External Edge Input
PMD6: Parallel Master Port address
RPA1: (SDI1 – SPI 1 Data IN
o SDO1/2 – SPI1/2 Data OUT)
RA1: PORTA bidirectional I/O port

19

VREF+: Analog voltage reference (high) input
CVREF+: Comparator Voltage Reference (high)
AN0: Analog input channels
C3INC: Comparator Inputs
CTED1: CTMU External Edge Input
PMD7: Parallel Master Port address
̅̅̅̅̅ – SPI 1 Slave synchronization)
RPA0: (𝑺𝑺𝟏
RA0: PORTA bidirectional I/O port

CANAL 4

PGED3

Taula 3.1 – Pins dels canals de programació i altres possibles usos

Segons l’observat a la taula anterior, el canal 3 es reserva per a la part de l’USB i el canal 4 per
la comunicació amb les unitats d’emmagatzematge per al SPI 1. Per tant es podria utilitzar el
canal 1 o el canal 2. Finalment s’ha decidit utilitzar el canal 2 (PGED1 i PGEC1) per realitzar la
programació.
El connector que s’utilitza per connectar-se amb el PICKit 3 és una tira de pins on s’han de
connectar els dos pins anteriors (PGED1 i PGEC1), alimentació (VDD i VSS) i el pin de reset
̅̅̅̅̅̅̅̅ ) tal i com la Fig. 3.6 ens mostra.
(𝑀𝐶𝐿𝑅

Fig. 3.6 - Esquema de connexió del programador. Figura 2.4 manual d'usuari del PICKit 3 [18]

3.2.1.1.3. Rellotge principal
Com s’ha comentat a l’apartat 2.2.2, el rellotge principal del microcontrolador s’obté a partir
d’un oscil·lador. La connexió d’aquest oscil·lador amb el microcontrolador es fa pel PIN 30.
Segons el datasheet de l’oscil·lador [23] s’ha de connectar un condensador de desacoblament
de 10 nF. Per altra banda també s’ha decidit connectar una resistència entre la sortida de
l’oscil·lador i l’entrada del microcontrolador per evitar que es produeixin corrents altes o pics
de tensió. Al no tenir el model elèctric del pin de sortida de l’oscil·lador ni del pin d’entrada del
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microcontrolador, es decideix col·locar una resistència de 33Ω, un valor típic que s’utilitza en
aquests casos.

3.2.2. USB
La interfície USB del microcontrolador està composta per sis pins, que es poden veure a la
Taula 3.2 i a més a més es pot veure en quin pin es troben assignats.
Descripció

PIN

VBUS

USB bus power monitor

42

D+

USB Data +

8

D-

USB Data -

9

USBID

USB OTG ID detect

41

VBUSON

USB Host and OTG bus power control output

14

VUSB3V3

USB Internal transceiver supply

10

Taula 3.2 – Pins de l’USB

La Fig. 3.7 mostra la implementació en Device i es pot observar com els tres pins (VBUS, D+ i
D-) es connecten directament al connector USB, mentre que VBUSON i USBID no s’utilitzen i es
deixen oberts. També es pot observar com es connecta un condensador en el bus
d’alimentació, que segons la documentació de l’USB, si la placa s’utilitza com a Device o com
un dispositiu OTG es recomana que el condensador sigui igual o inferior a 6.5 µF, mentre que si
s’utilitza com a Host el condensador ha de ser igual o superior a 10 µF. Com en el nostre cas
treballarem com a Device s’hauria de col·locar un condensador de igual o inferior a 6.5 µF.

Fig. 3.7 - Implementació USB com a device. Figura 27-6 del manual de referencia PIC32 [18]
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El pin de VUSB3V3, s’utilitza per alimentar el mòdul USB i es connecta directament a
l’alimentació amb un condensador de desacoblament de 100 nF.

3.2.3. Unitats d’emmagatzematge
Com s’ha comentat a l’apartat 2.2.3, s’utilitzaran dos unitats d’emmagatzematge, una
memòria flash de 128 MB i una targeta microSD de 2 GB.
La comunicació entre el microcontrolador i les unitats d’emmagatzematge es fa per mitjà del
̅̅̅ i SCK). Concretament el PIC32MX250F128D
SPI, que està format per quatre pins (SDI, SDO, SS
té 2 interfícies de SPI. A la Taula 3.3 es pot veure en quin pins es troben assignats les dues
interfícies.
Descripció

Interfície 1

Interfície 2

SDI

SPI1 data in

Peripheral Pin Select

Peripheral Pin Select

SDO

SPI1 data out

Peripheral Pin Select

Peripheral Pin Select

̅̅̅
𝐒𝐒

slave synchronization

Peripheral Pin Select

Peripheral Pin Select

SCK

Synchronous serial clock input/output

14

15

Taula 3.3 - Pins de les interfícies del SPI

En aquest microcontrolador les línies de SDI, SDO i SS es troben accessibles des de molts pins,
però únicament es pot utilitzar un d’ells mitjançant l’assignació pel Peripheral Pin Select. Això
permet utilitzar un mateix pin per diferents perifèrics, com per exemple la UART, el SPI i molts
més. Tot això es pot veure amb més detall a l’apartat 11.3 del manual del PIC32MX250F128D
[18] i a l’annex VIII.
Finalment, per realitzar la comunicació del microcontrolador amb les unitats
d’emmagatzematge s’ha decidit que totes dues facin ús de la mateixa interfície però amb una
senyal d’assignació diferent per a cada una. Concretament s’ha decidit agafar la segona
interfície i l’assignació dels pins es troba a la Taula 3.4.
Targeta microSD

Memòria Flash

SDI2

26

SDO2

41

̅̅̅
𝐒𝐒
SCK2

27

20
15

Taula 3.4 - Assignació dels pins per cada unitat d'emmagatzematge

En el següents apartats es pot veure amb més detall la connexió entre el microcontrolador i
cada una de les unitats d’emmagatzematge.
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3.2.3.1. Targeta MicroSD
El connector microSD té 8 pins de connexió, tal i com es pot
veure a la Fig. 3.8. Per altra banda les targetes microSD poden
treballar en mode SD o en mode SPI, i depenent en quin mode
estiguis treballant s’ha d’assignar uns pins o uns altres. La Taula
3.5 defineix el contactes de la microSD.

Fig. 3.8 - Pins microSD

Mode SD

Mode SPI

PIN

Nom

Tipus

Descripció

Nom

Tipus

Descripció

1

DAT2

I/O

Data Line (bit 2)

RSV

-

-

2

CD/DAT3

I/O

Card Detect / Data line
(bit 3)

CS

I

Chip Select (neg true)

3

CMD

I/O

Command/Response

DI

I

Data IN

4

VDD

S

Supply voltatge

VSS

S

Supply voltatge

5

CLK

I

Clock

SCLK

I

Clock

6

VSS

S

Supply voltatge ground

VSS

S

Supply voltatge
ground

7

DAT0

I/O

Data Line (bit 0)

DO

O

Data OUT

8

DAT1

I/O

Data Line (bit 1)

RSV

-

-

Taula 3.5 - Assignació dels pins d'una microSD en funció del mode SD o SPI

A més, el connector de la microSD compta amb dos pins que es curtcircuiten quan s’introdueix
una targeta i per tant es podria assignar un pin del microcontrolador per realitzar la
comprovació de si hi ha una targeta introduïda, però per estalviar un pin s’ha decidit no
incorporar-ho i per tant hauria de ser l’usuari qui s’ha d’assegurar de que la targeta microSD
estigui connectada abans d’utilitzar-la.
Finalment, només queda realitzar la connexió entre els pins que hi ha a la Taula 3.4 amb els
pins del connector microSD.

3.2.3.2. Memòria flash
La memòria flash N25Q128 té els següents pins que es poden observar a la Fig. 3.9, i la Taula
3.6 defineix per a què s’utilitza cada pin i quina és l’assignació amb els pins de l’SPI.

Fig. 3.9 – Connexions de la memòria flash
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Memòria Flash

SPI

Senyal

Descripció

I/O

Senyal

C

Serial Clock

I

SCK

DQ0

Serial Data input

I/O

SDI

DQ1

Serial Data output

I/O

SDO

𝐒̅

Chip Select

I

̅̅̅
𝐒𝐒

̅ /VPP/DQ2
𝐖

Write Protect/Enhanced Program supply
voltatge/aditional data I/O

I/O

VCC

̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐇𝐎𝐋𝐃/DQ3

Hold/ aditional data I/O

I/O

VCC

VCC

Supply voltatge

-

-

VSS

Ground

-

-

Taula 3.6 - Descripció de les senyal de la memòria flash i connexió amb SPI

El pin Write Protect es connecta a l’alimentació per a que estigui deshabilitada la protecció
d’escriptura i en el cas del pin HOLD també es deixa connectat a l’alimentació per a que no es
produeixi cap reset.

3.2.4. Interfície I2C
A l’apartat 2.2.1.1, s’ha explicat que s’utilitzava el bus I2C per realitzar la comunicació entre la
Interface Block i els diferents fronts ends. A més, també s’ha comentat que s’anava a utilitzar
un driver a la Interface Block per a cada grup de quatre Front Ends, tal i com es pot observar a
la Fig. 2.22. Per altra banda, s’ha de considerar que el microcontrolador PIC32MX250F128D
només té dues interfícies d’I2C. Per tant s’ha decidit que cada interfície I2C s’utilitzarà per dos
drivers, això vol dir que cada interfície I2C es comunicarà amb vuit Front Ends.
La interfície I2C està formada per 4 senyals (VDD, GND, SCL i SDA), per part del
microcontrolador únicament es necessiten 2 pins per cada interfície. A la Taula 3.7 es pot
observar la definició de cada senyal de la interfície I2C i els pins que s’utilitzen per a cada un
del dos canals de l’I2C.

VDD
GND
SCL
SDA

Descripció
Supply voltatge
Ground
Serial Clock Line
Serial Data Line

Canal 1 (Pin)
44
1

Canal 2 (Pin)
24
23

Taula 3.7 - Descripció de les senyals d'I2C i pins dels canals del microcontrolador
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Finalment, l’I2C necessita d’unes resistències de Pull-Up a cada una de les seves dues línies
(SCL i SDA). Aquesta resistència de Pull-Up, segons el document d’especificacions de l’I2C de
Philips [28], depèn del voltatge al que està alimentat, de la capacitat del bus i del nombre
d’elements connectats. A les especificacions de l’I2C [29] dintre de l’apartat 16.1 es pot
observar, per mitjà de les figures de la 37 a la 40, la relació entre la resistència de pull-up i els
paràmetres descrits anteriorment.

3.2.5. Bus d’expansió
Com s’ha comentat a l’apartat 2.2.5, s’ha incorporat un bus d’expansió format per tots els pins
del microcontrolador que han quedat lliures, i que s’utilitzarà per incorporar algun component
més o per depurar la programació del microcontrolador.
Pel bus d’expansió s’ha utilitzat una tira de 12 pins, dels quals s’utilitzen 8 pins com a senyals
I/O i 4 pins per a proporcionar alimentació de 5 V i 3.3 V juntament amb les seves respectives
GNDs.

3.2.6. Recursos de depuració
A l’apartat 2.2.6 s’ha comentat que faríem ús d’uns LEDs per ajudar-nos a visualitzar el valor de
certes senyals i d’un polsador per poder canviar l’estat del senyal al que esta connectat.
En total s’ha decidit utilitzar 3 LEDs i 1 polsador. Un dels LEDs únicament s’utilitza per
visualitzar si la placa rep alimentació i finalment els altres dos LEDs i el polsador es connecten a
tres pins lliures del microcontrolador.
LEDs:
El circuit dels dos LEDs que van connectats al microcontrolador es pot observar a la Fig. 3.10.
Quan la senyal és baixa és quan el LED s’encén i si la senyal té un valor alt aquest s’apaga.

Fig. 3.10 - Circuit LEDs

Pel cas de l’altre LED, que s’encén quan la placa rep alimentació , el càtode del LED es connecta
a GND, així sempre estarà encès.
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Polsador:
El circuit empleat per realitzar la funció del polsador es pot observar a la Fig. 3.11. Aquest
circuit és el mateix que s’ha comentat a l’apartat 2.2.6 i s’utilitza per evitar rebots, per això
s’ha col·locat un condensador de 1 µF.

Fig. 3.11 - Circuit del polsador

3.2.7. Alimentació
Com s’ha comentat al capítol 2.2.4 s’utilitzaran 1 regulador per proporcionar els 3.3 V i 4
reguladors per proporcionar els 5V per cada un dels drivers I2C.
S’utilitza un regulador lineal de la mateixa família, la MCP1702, per proporcionar tant els 3.3 V
i els 5 V. Aquests reguladors poden proporcionar fins a 250 mA corrent i poden treballar amb
tensió d’entrada que pot anar dels 2.7 fins als 13.2 V. A més a més són força estables
únicament utilitzant una capacitat de sortida de 1 µF. També cap destacar que és un element
que ocupa poc espai ja que només està format per 3 potes (VIN, VOUT i GND). A la Fig. 3.12 es
pot observar el circuit típic que ens proporciona el fabricant en el datasheet del component
[30].

Fig. 3.12 - Circuit bàsic dels reguladors lineals MCP1702

Es pot observar que el circuit típic és molt bàsic i únicament es necessita uns condensadors de
desacoblament de 1 µF tant a l’entrada com a la sortida del regulador lineal.
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3.3. Disseny del circuit imprès
El circuit imprès o PCB (Printed Circuit Board), és una superfície constituïda per camins o pistes
de material conductor sobre una base no conductora. El circuit imprès s’utilitza per connectar
elèctricament, per mitjà dels camins, i sostindré mecànicament mitjançant la base el conjunt
de components electrònics.
Una PCB pot comptar amb les capes superior (Top) i inferior (Bottom) per muntar els
components i realitzar connexions, i a més a més pot tenir capes internes on es pot realitzar
l’encaminat de les línies o utilitzar-les com a plans de massa o alimentació. A la Fig. 3.13 es pot
observar una PCB de dues capes i a la Fig. 3.14 es pot observar un disseny de 4 capes.

Fig. 3.13 - PCB de dues capes

Fig. 3.14 - PCB de quatre capes

Per altra banda, en el procés de fabricació de la PCB s’utilitzen màscares per delimitar les
connexions o per les capes de serigrafia. Les dimensions dels pads i les línies poden requerir de
màscares més o menys complexes. Els fabricants classifiquen les PCBs en funció de la dificultat
de les màscares. Per tant quan es requereixen pads, línies o vies més petites es fa ús de
tecnologies més complexes, per tant una classe de dificultat major i també d’un major cost.
L’alimentació i la massa es poden fer arribar als components mitjançant línies de transmissió o
utilitzant capes internes per mitjà de plans. Normalment s’utilitzen les línies de transmissió en
circuits senzills amb poca densitat de components o amb poques alimentacions diferents. Per
altra banda, si la densitat de components és alta o hi ha moltes alimentacions diferents
s’utilitzen les capes internes fent ús dels plans on a través de vies es poden fer connexions al
top o al bottom. L’ús de capes internes en una PCB encareix el cost ja que té un procés de
fabricació més complex que les línies de transmissió.
A l’hora d’escollir els components s’ha de tenir en compte que hi ha dos tecnologies, la de
forats passants (Through-Hole Technology, THT) o muntatge superficial (Surface Mounted
Devices, SMD) La principal diferencia és que els de forats passants necessiten d’uns forats que
perforen la PCB i per tant ocupen espai tant al Top com al Bottom, en canvi els de muntatge
superficial únicament ocupen espai a un dels dos costats. Per tant amb els components de
muntatge superficial es pot aconseguir una densitat major.
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Per realitzar la PCB s’ha decidit fer ús del màxim nombre de components en tecnologia SMD i
el mínim nombre de components THT, ja que no tots es poden trobar en muntatge superficial.
A més es vol només utilitzar dues cares (Top i Bottom) per muntar els components, ja que es
pretén no utilitzar cap capa interna per plans de massa o alimentació, degut a que es vol
fabricar la PPCB als laboratoris docents de l’ETSETB mitjançant una màquina de fresat i així
estalviar-nos el cost de fabricació de la PCB.
Per tant es realitzarà un disseny de dues capes, degut a que és una de les limitacions del
procés de fabricació. S’haurà de tindre en compte que els forats no estaran metal·litzats i que
la grandària de les línies i vies han de ser de classe IV.
Abans de començar a realitzar el disseny de la PCB mitjançant el programa Altium Designer es
realitza un esquema per distribuir els diferents components a la PCB, aquest esquema es pot
observar a la Fig. 3.15. S’ha decidit col·locar els elements de l’alimentació a la part posterior ja
que és on es pretén col·locar les font d’alimentació i així no haver de fer ús de cables molt
llargs. Per altra banda, tots els connector: I2C, USB i microSD; s’han de distribuir al llarg del
frontal pel mateix motiu anterior, no haver d’utilitzar cables de connexions molt llargs. I
finalment la resta d’elements s’han distribuït pel centre de la PCB.

Alimentació

Drivers
I2C

Bus
Expansió
Microcontrolador
PIC32

Connectors
I2C
Recursos
de
depuració

USB

Config.

Memoria
Flash i
microSD

Fig. 3.15 - Esquema de la posició dels components a la PCB

Criteris generals treballant amb Altium:
Primer de tot s’ha configurat les regles que el programa ha d’anar revisant. Aquestes regles
són la grandària mínima i màxima de les línies i vies, la distància mínima entre diferents
components, línies i vies, i altres tipus de regles.
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Per altra banda s’han d’especificar les capes de la PCB, en el nostre cas únicament dues capes,
i la grandària de la PCB.
Una vegada configurat, el programa carrega tots els components que es troben en els
esquemes elèctrics i es distribueixen com s’ha comentat a la Fig. 3.15. Després es tracen les
línies que connecten els diferents components. Per poder traçar les línies s’ha seguit unes
recomanacions bàsiques que es poden observar a continuació:
 Evitar stubs en les línies de transmissió. Un stub és una línia de transmissió
connectada a una altre línia en un extrem i l’altre extrem curtcircuitat o en
circuit obert. Els stubs varien les impedàncies de les línies de transmissió.
 Evitar crosstalk entre dos senyals. El crosstalk es produeix quan dues línies es
troben a prop i una part del senyal d’una línia pertorba a l’altre línia. Es
recomana que les línies de transmissió estiguin separades entre els seus
centres quatre vegades el seu ample.
 Intentar que les línies siguin el més ample i curtes possibles. Les línies llargues i
estretes produeixen una pèrdua de tensió a l’altre extrem.
 No col·locar vies en els mateixos pads de connexió, ja que pot provocar la
presencia de senyals no desitjades en les connexions. Es preferible unir les vies
amb línies curtes i amples amb els pads.
 Les pistes d’alimentació haurien de ser més amples que les de senyals. Una
mesura estàndard d’amplada de les línies d’alimentació és d’1 mm.
 Els condensadors de desacoblament s’han de col·locar el més a prop possible
del terminal d’alimentació i del circuit integrat al que filtra. A més és preferible
l’ús de condensadors SMD.
 Evitar fer angles de 90o amb les línies de transmissió.
 No ficar vies sota de components si la placa es realitza al laboratori, degut a
que les vies no es troben metal·litzades.
A continuació s’explica amb detall com s’ha decidit col·locar cada component a la PCB i quines
recomanacions té cada part.

3.3.1. Microcontrolador
En el document de les especificacions del microcontrolador [18], s’indiquen algunes
recomanacions sobre els condensadors de desacoblament i les línies d’alimentació.
Es recomana que els condensadors de desacoblament se situïn el més a prop possible del
microcontrolador i si és possible a la mateixa cara, si no és possible es poden col·locar a l’altre
capa a través d‘una via sempre que s’asseguri que la línia té una longitud inferior a 6 mm.
En el nostre cas, degut a que s’utilitzen gairebé tots els pins del microcontrolador es decideix
col·locar els condensadors de desacoblament a l’altre capa vigilant que les línies de transmissió
siguin inferiors als 6mm.

3.3.1.1. Configuració
Una vegada s’ha tingut en compte les recomanacions pels condensadors de desacoblament i
s’han realitzat les connexions mínimes d’alimentació al microcontrolador, s’han de realitzar les
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connexions de configuració com poden ser el circuit de reset, les connexions per poder
programar el microcontrolador i les connexions per al rellotge. A continuació es pot observar
les recomanacions per a les connexions de configuració.

3.3.1.1.1. Circuit de reset
El fabricant recomana mantenir els components del circuit de reset pròxims al
microcontrolador, no més lluny de 6 mm. Aquesta distància no és crítica sempre que es
produeixin correctament els nivells lògics als pins.
En el nostre cas es realitza el circuit de reset una mica apartat del microcontrolador per deixar
lloc a l’encaminat de les altres connexions. Més endavant s’ha ajustat el màxim possible i s’ha
situat entre els 5 i 10 mm.

3.3.1.1.2. Programador
Es torna a recomanar que les connexions es trobin el més a prop possible del
microcontrolador, sense fer referència a una distància mínima. Per altra banda a la
documentació del programador [32] és fa referència a intentar que les línies dels pins PGECx i
PGEDx tinguin la mateixa longitud.
Com que aquesta connexió també utilitza el pin MCLR és més còmode realitzar l’encaminat del
programador una vegada s‘ha realitzat el del circuit reset i així ajustar-lo per a que estigui el
més proper al microcontrolador.

3.3.1.1.3. Rellotge principal
Les línies de transmissió del rellotge han d’evitar recorreguts llargs, revolts i vies, ja que si no
es compleixen aquestes recomanacions les característiques resistives i inductives de les línies i
conductives de les vies poden afectar al senyal del rellotge.
Per tant s’ha decidit col·locar el rellotge en la mateixa banda que el microcontrolador. La
distància entre ells és curta per evitar que el senyal de rellotge es degradi.

3.3.2. USB
Pel cas del circuit d’USB no s’ha trobat cap recomanació a la documentació de Microchip, però
s’ha decidit que les línies haurien de tindre una longitud similar per a que les senyals arribin a
la vegada i evitar l’encreuament d’aquests senyals.

3.3.3. Unitats d’emmagatzematge
En el cas de les unitats d’emmagatzematge, targeta microSD i memòria flash, no s’ha trobat
cap especificació per a les connexions i s’ha decidit que les línies que utilitzen aquests
components no siguin molt llargues per evitar atenuacions i a més s’intenta evitar
l’encreuament entre els senyals per evitar el crosstalk.

3.3.4. Alimentació
Els reguladors s’han col·locat tots al mateix costat per a que l’alimentació d’entrada no hagués
de realitzar un llarg recorregut.
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Per altra banda les línies d’alimentació per a tots els components de la placa s’han intentat
traçar el més directe possible evitant realitzar moltes voltes i canvis entre capes. I s’ha intentat
que totes les línies d’alimentació tinguessin un ample més gran que les línies de dades.

3.3.5. Interfície I2C
En el cas de les interfícies I2C no hi ha cap recomanació per part de Mirochip i únicament s’ha
tingut en compte la bifurcació de les línies es produeixi el més a prop possible dels drivers, ja
que des dels pins del microcontrolador s’ha d’arribar a dos drivers, tal i com s’ha comentat a
l’apartat 3.2.4. A més a més, s’ha intentat que les dues línies de dades tinguessin la mateixa
longitud, fossin paral·leles i que en cap moment es creuessin per evitar el crosstalk entre les
dues línies.

3.3.6. Bus d’expansió
Com s’ha comentat anteriorment a l’apartat 3.2.5, el bus d’expansió es troba format per 12
pins, 8 de dades i 4 d’alimentació.
Per a les connexions de dades s’havia intentat agafar 8 pins que estiguessin a prop entre ells i
per tant a l’hora de traçar aquestes línies s’ha intentat que tinguessin longituds similars i que
fossin el més paral·leles possible. Per altra banda, les línies d’alimentació s’han traçat amb un
ample més gran que les línies de dades i el més directe possible, intentant evitar el creuament
amb les dades.

3.3.7. Recursos de depuració
Les línies de transmissió dels LEDs i del polsador no són molt importants i són les últimes que
es decideixen per encaminar. Així que amb totes les altres línies de connexions ja encaminades
es fan les vies i recorreguts necessaris fins arribar als ells. A més a més, es decideix realitzar les
línies amples per evitar que hi hagi atenuació.

3.3.8. PCB final
El resultat final de la PCB es pot observar a partir de les següents figures, la Fig. 3.16 i la Fig.
3.17, on es pot observar en detall les capes que pertanyen al TOP i al BOTTOM per separat. A
més a més, en cada una de les figures es mostra les posicions físiques dels components
utilitzats. A l’annex IX es poden observar aquestes mateixes figures amb més detall.
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Fig. 3.16 - Capa TOP de la PCB
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Fig. 3.17 - Capa BOTTOM de la PCB
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Capítol 4 - Muntatge i verificació del sistema Interface
Block
En aquest capítol s’explicarà quin és el procés de muntatge i verificació dels diferents mòduls
que formen el sistema Interface Block per a un correcte funcionament.
El capítol es troba dividit en dos apartats: al primer, s’explica els processos de verificació de la
PCB i de quines eines es disposen per realitzar el muntatge, i al segon, s’explica com es realitza
el muntatge de cada mòdul i com es pot verificar.

4.1. Introducció
Com s’ha comentat a l’apartat 3.3, la PCB s’ha fabricat als laboratoris docents de l’ETSETB,
mitjançant una màquina de fresat. El resultat es pot observar a la Fig. 4.1.

Fig. 4.1 – Top i bottom de la Interface Block

Una vegada s’ha fabricat qualsevol PCB, s’ha de realitzar unes verificacions per valorar si està
correcta abans de començar amb el muntatge dels components. Aquestes verificacions
principalment es centren en observar que no hi hagi cap curtcircuit entre les pistes i que tots
els forats, tant els de vies com els de suport, es troben en perfectes condicions.
Finalment si tot esta bé es pot procedir a començar amb el muntatge dels diferents mòduls
que formen el sistema Interface Block, però abans de començar amb el muntatge de cada
mòdul s’explicaran quines són les eines que s’han utilitzat per efectuar el muntatge i la
verificació.
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4.2. Eines de muntatge i verificació
El procés de muntatge i verificació es realitza amb el material que es disposa en el laboratori
del GSS. A continuació s’expliquen les diferents eines que disposa i que s’han utilitzat durant el
muntatge i la verificació. També es comentarà quins programes s’han utilitzat.

4.2.1. Estació de soldadura
Al laboratori del GSS hi ha diferents estris i maquinària per realitzar el muntatge dels
components en una PCB, que es poden observar a la Fig. 4.2, i a continuació s’explicarà cada
un en detall.

Fig. 4.2 - Estació de soldadura

Joc de soldadors: al laboratori hi ha dos jocs dos equips de soldadors, cadascun d’ells amb dos
soldadors. L’equip de l’esquerra consta d’un soldador amb puntes petites-mitjanes i l’altre
soldador son unes pinces, ideals per dessoldar components petits i poder-los treure. I l’equip
de la dreta és molt més potent i està format per un soldador de puntes grans, útil per a
components through-hole o per a pads grans, i un dessoldador que aplica calor i absorbeix
l’estany.
Cargol de taula mòbil: és una eina que s’utilitza per subjectar la PCB a l’hora de soldar. El
cargol de taula mòbil pot rotar i inclinar-se en tots les direccions per facilitar la posició de
soldar.
Netejador de circuits per soldadures (flux): líquid que s’aplica amb un esprai amb raspall
sobre les pistes de la PCB on s’ha de soldar un component i s’utilitza com a fundent en
soldadures d’estany. Aquest líquid porta una resina que fa que l’estany pugi ser manejable.
Principalment s’utilitza el flux per eliminar l’òxid que es troba a les superfícies que s’han de
soldar i així obtindré una soldadura neta. Com el component és tòxic s’ha utilitzat un
ventilador per extreure els vapors.
Netejador de flux (clean flux): és un líquid que s’utilitza per eliminar els residus de resina
generats pel flux i fer que les soldadures durin molt més temps sense oxidar-se.
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4.2.2. Verificació visual
Després de muntar els components a la estació de soldadura es comprova que les connexions
dels pins s’han realitzat correctament. Per realitzar la verificació visual s’utilitza el microscopi
que disposa el laboratori del GSS que es pot observar a la Fig. 4.3.

Fig. 4.3 - Microscopi del laboratori del GSS

Amb ell es pot observar si tots els pins dels components es troben soldats correctament i no
s’ha produït cap curtcircuit quan els pins es troben molt a prop entre ells.
A la Fig. 4.4 es pot veure com ha quedat la placa amb tots els components soldats.

a)

Capa TOP

b)

Capa BOTTOM

Fig. 4.4 - Placa Interface Block amb tots els components soldats
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4.2.3. Verificació electrònica
Una vegada s’ha realitzat la verificació visual es realitza la verificació electrònica, que consisteix
en comprovar que els pins es trobin connectats o en comprovar que el component funciona
correctament.
Per realitzar aquestes proves es pot fer utilitzant el multímetre o l’oscil·loscopi. També s’ha de
tindré en compte que si es vol fer alguna prova utilitzant l’oscil·loscopi es necessitarà d’algun
programa concret per aquell component i/o l’ús de senyals externes com poden ser rellotges o
senyals controlades per mitjà del microcontrolador.
Multímetre: és un instrument de mesura electrònic que mesura magnituds elèctriques, ja
siguin actives (corrent, potencials, ...) o passives (resistències, capacitats, ...) A més es poden
fer mesures en corrent continu o en corrent altern. Principalment s’utilitza per comprovar que
el potencial en un punt de la PCB és el correcte i també per conèixer si hi ha connexió entre
dos parts de la PCB per comprovar si la connexió és correcte o s’ha produït un curtcircuit.
Oscil·loscopi: és un instrument de mesura electrònic que crea gràfics visibles en dos
dimensions d’una o més diferencies de potencial elèctric. Mitjançant l’oscil·loscopi es pot
observar l’evolució temporal de diferents senyals presents en els circuit electrònics. Per tant es
pot utilitzar per observar les senyals que genera l’oscil·lador o per veure la comunicació entre
els diferents components de la PCB.

4.2.4. Eines de programació
Finalment una vegada s’ha soldat un mòdul i s’ha realitzat les verificacions visuals i
electròniques correctament s’ha de crear el programa que contindrà el microcontrolador per
realitzar les comprovacions de cada mòdul i finalment s’haurà de crear el programa que
acompleixi l’objectiu d’aquest projecte. Per això s’ha instal·lat el programari específic del
microcontrolador. Aquest programari és l’entorn de desenvolupament on es crearan els petits
programes pels diferent mòduls i amb els que es comprovarà el seu funcionament. Per poder
comunicar aquests programaris amb el microcontrolador s’utilitza el programador PICKit 3
com s’ha comentat a l’apartat 2.2.2.
A continuació es pot observar una descripció dels diferents programaris que s’han utilitzat:
 MPLAB X Integrated Development Environment (IDE) [36]: és l’entorn de
desenvolupament per escriure, programar i depurar el programa pel microcontrolador. A
més ofereix la possibilitat de poder emular el funcionament del microcontrolador i els
seus registres i permet la gravació del programa directament al programador.
 MPLAB XC32++ [37]: és el compilador que utilitza el MPLAB X per compilar els programes
pels microcontroladors de la família PIC32.
 Microchip Applications Libraries (v2013-06-15) [38]: és un conjunt de llibreries que ens
ofereix Microchip per poder utilitzar de manera més senzilla i optimitzada varis mòduls o
diferents aplicacions del microcontrolador.
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 MPLAB PICKit 3 [32]: és el programador/depurador que s’ha decidit utilitzar i s’utilitza
directament des del programa MPLAB IDE. A més de programar el microcontrolador
també es pot utilitzar per depurar el codi en el propi microcontrolador.

4.2.5. Placa d’avaluació “PIC32MX CTMU Evaluation Board”
Per poder provar amb tota seguretat el funcionament de les aplicacions fetes per al
microcontrolador s’ha adquirit la placa d’avaluació PIC32MX CTMU Evaluation Board, que es
pot observar a la Fig. 4.5 i a la documentació [39].

Fig. 4.5 - PIC32MX CTMU Evaluation Board

Aquesta placa té el mateix microcontrolador, un PIC32MX250F128D. Per tant totes les proves
que fem amb ella en serviran per al nostre disseny. A més a més s’utilitzaran aquestes plaques
d’avaluació per a poder-nos comunicar amb elles quan fem les proves de la comunicació I2C.

4.3. Muntatge i verificació de cada mòdul
A continuació en els següents apartats s’explicarà recomanacions sobre com realitzar el
muntatge dels diferents mòduls i quin és el procés de verificació per a cada un.
El primer mòdul que s’ha decidit implementar és el d’alimentació ja que sense ell no pot
funcionar res i hauríem de proporcionar el voltatge des d’una font d’alimentació.

4.3.1. Alimentació
Els primer regulador de tensió que s’ha soldat és el de 3,3 V ja que és el que ha de
proporcionar voltatge al microcontrolador i el components que formen part de la seva
configuració. Els reguladors de 5 V es decideixen soldar quan es vagi a soldar els drivers de la
comunicació I2C.
Verificació:
Mitjançant el microscopi s’ha realitzat una verificació visual de que tots els pins es troben
soldats correctament. A continuació es proporciona l’alimentació de 7 V per mitjà d’una font
d’alimentació del laboratori del grup, ja que d’aquesta manera es pot limitar el corrent per
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evitar destrosses en cas de curtcircuit, i amb un multímetre es comprova que a la sortida del
regulador es troba l’alimentació de 3,3 V generada pel regulador de tensió.

4.3.2. Microcontrolador
A continuació es solda el microcontrolador que s’ha de vigilar ja que té els pins força petits i
junts. Per tant, s’utilitza el flux per ajudar a que l’estany es distribueixi entre el pin i la seva
pista i evitar algun curtcircuit entre pins.
Una vegada esta soldat el microcontrolador es solden els condensadors de desacoblament.
Verificació:
Una vegada esta el microcontrolador i els condensadors de desacoblament soldats es realitza
una verificació visual amb el microscopi per vigilar que no s’hagi produït cap curtcircuit o que
algun pin no s’hagi soldat correctament.
Abans de realitzar alguna altre comprovació s’hauria de soldar els mòduls de configuració del
microcontrolador que es troben a continuació.

4.3.3. Configuració
Per a poder utilitzar el microcontrolador són necessaris tots els mòduls de configuració que es
troben a continuació, per tant el microcontrolador no es pot utilitzar fins que n estiguin tots
aquests mòduls soldats i funcionant correctament.

4.3.3.1. Circuit de reset
Aquest mòdul esta format pel polsador, 3 resistències i 1 condensador, cap d’aquests elements
presenta cap complicació. Per tant tots ells són soldats a mà amb el soldador i amb una mica
de flux per aconseguir soldadures netes.
Verificació:
Es realitza una verificació visual amb el microscopi per comprovar que no hi hagi cap problema
amb les soldadures i amb el multímetre es comprova que no hi hagi cap curtcircuit.
Per comprovar el funcionament d’aquet mòdul es connecta l’alimentació i es comprova
mitjançant el multímetre que a la sortida d’aquest circuit no hi ha cap senyal fins que no es
prem el polsador.

4.3.3.2. Rellotge principal
A continuació es solda el mòdul del rellotge principal que es troba format pel oscil·lador, una
resistència i el condensador de desacoblament.
A l’hora de soldar l’oscil·lador s’ha de vigilar que quan es soldin els pins no hi hagi cap contacte
amb la carcassa que el cobreix ja que aquesta està connectada a GND i podria haver-hi un
curtcircuit.
Verificació:
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Es realitza la verificació visual de les soldadures dels pins i amb el multímetre es comprova que
no s’hagi produït cap curtcircuit amb la carcassa. Finalment es connecta l’alimentació i amb
l’oscil·loscopi es comprova que a la sortida es generi la senyal de rellotge amb la freqüència de
8 MHz.

4.3.3.3. Programador
Finalment es solda la tira de pins que es s’utilitza per poder connectar el programador a la
placa.
Verificació:
Es visualitza amb el microscopi les soldadures als pins i es connecta l’alimentació i mitjançant
el programa del MPLAB X i el programador es comprova que el programa detecti el
microcontrolador correctament.
Per a poder verificar el correcte funcionament del microcontrolador i els seus elements de
configuració es decideix soldar els recursos de depuració i realitzar una aplicació que s’explica
en el següent apartat 4.3.4.

4.3.4. Recursos de depuració
Aquest mòdul esta format pels LEDs i el polsador que s’utilitzen per depurar el codi. Aquests
elements no tenen cap dificultat a l’hora de soldar-los.
Verificació:
Apart de realitzar la verificació visual i la verificació amb el multímetre per comprovar que no
hi hagués cap curtcircuit, s’ha decidit realitzar un programa pel microcontrolador que
s’anomena dev_micro i es pot observar a l’annex III.i. Aquest programa serveix per visualitzar
el correcte funcionament del microcontrolador i el seus mòduls de configuració (reset,
programador i oscil·lador), a més dels recursos de depuració.

Fig. 4.6 - Diagrama de flux programa dev_micro
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El programa dev_micro consisteix en la configuració dels pins que controlen els LEDs de
depuració, que d’inici es troben encesos, i quan es prem el polsador de depuració aquests LEDs
canvien de valor. A la figura Fig. 4.6 es pot observar el diagrama de flux d’aquest programa.

4.3.5. USB
El mòdul de l’USB únicament s’ha de soldar el connector que es pot soldar amb una mica de
flux per aconseguir soldadures netes i amb el soldador de punta mitjana.
Verificació:
Per poder verificar l’USB es creen dues aplicacions, una per l’ordinador (comp_microusb) i una
altra pel microcontrolador (dev_microusb). Totes dues aplicacions es troben a l’annex 0 i
annex 0 respectivament. Per mitjà d’aquestes dues aplicacions es vol comprovar que la
comunicació per USB funciona correctament, per aquest motiu les aplicacions únicament es
passaran dades per saber que la comunicació funciona en ambos sentits. Però abans de
realitzar aquestes aplicacions s’han de realitzar els següents passos.
Primer de tot s’ha d’instal·lar el driver que ens proporciona Microchip Libraries, el
mchpusb.sys, que es troba dintre del directori on s’han instal·lat les llibreries de Microchip,
concretament a “.\USB\Tools\MCHPUSB Driver\Release”. Una vegada instal·lat el driver a
l’ordinador i quan la placa es connecta a l’ordinador, aquest detecta el microcontrolador com a
un dispositiu USB.
Per altra banda, per crear una aplicació a l’ordinador que es comuniqui amb el
microcontrolador per USB es necessita una API i un arxiu DLL, el mpsusbapi.h i mpusbapi.dll,
que són proporcionats per Microchip a la seva Llibreria d’aplicacions, concretament es troben
a “.\USB Tools\MCHPUSB Custom Driver\Mpusbapi\Dll\Borland_C”.
Finalment, per crear un programa per al microcontrolador que utilitzi el mòdul d’USB fa falta
incorporar la pila d’USB. Per tant dintre del projecte del MPLAB X s’ha d’indicar on s’han
instal·lat les llibreries per a que trobi els fitxers que necessita.
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L’aplicació de l’ordinador (comp_microusb), annex 0 , carrega l’arxiu mpusb.api.dll al iniciar-se
per poder-se comunicar amb el microcontrolador. Llavors l’ordinador espera detectar si s’ha
connectat la placa per l’USB i una vegada detectada indica a l’usuari que introdueixi un
caràcter. Si el caràcter és una “q” el programa finalitza i si és qualsevol altre cosa ho envia per
l’USB i espera rebre la resposta del microcontrolador. Quan es rep la resposta, aquesta es
mostra pel terminal i es torna a demanar un altre caràcter. Per altra banda, quan es finalitza el
programa mitjançant el caràcter “q” es tanca la comunicació amb el microcontrolador i
s’allibera l’arxiu mpusbapi.dll. La Fig. 4.7 mostra el diagrama de flux de l’aplicació
comp_microusb.

Fig. 4.7 - Diagrama de flux programa comp_microusb

Mentre que l’aplicació del microcontrolador (dev_microusb), annex 0, consisteix en un
programa que prepara la configuració, una vegada s’ha efectuat la configuració inicialitza el
mòdul USB. Quan s’ha inicialitzat, comprova que s’hagi efectuat la connexió i es queda
esperant en un bucle infinit a que arribi un caràcter. Quan aquest arriba, l’incrementa en 1 i el
torna a enviar. Una vegada ho ha enviat torna al bucle de esperar un nou caràcter. A la Fig. 4.8
poden observar el diagrama de flux de l’aplicació.
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Fig. 4.8 - Diagrama de flux dev_microusb

Finalment quan provem les dues aplicacions i veiem que tot funciona correctament, podem
donar per verificat el funcionament de l’USB.

4.3.6. MicroSD
Aquest mòdul únicament consisteix en soldar la carcassa de la microSD que es pot observar a
la figura Fig. 2.21. La carcassa no té cap dificultat a l’hora de ser soldada i es pot fer amb el
qualsevol soldador.
Verificació:
S’ha creat l’aplicació dev_microsd, annex III.iv, pel microcontrolador per poder verificar el
funcionament de la microSD.
El primer que realitza aquest programa es configurar el microcontrolador, a continuació
inicialitza la llibreria de fitxers de Microchip on realitza varies comprovacions com per exemple
que hi hagi connectada alguna microSD, una vegada detecta que hi ha una obre o crea un
fitxer de text i escriu un text de prova. I finalment, una vegada ha acabat d’escriure, tanca el
fitxer. A la Fig. 4.9 es pot observar el diagrama de flux de l’aplicació dev_microsd.
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Fig. 4.9 - Diagrama de flux de l'aplicació dev_microSD

Desprès de llançar aquesta aplicació s’extreu la microSD de la placa Interface Block i es
connecta al PC per verificar que s’hagi creat el fitxer i que totes les dades de prova estiguin
escrites.

4.3.7. Interfície I2C
Per acabar, l’últim mòdul és el de l’I2C. Aquest mòdul està format pels divers d’I2C i les
resistències de pull-up que s’han comentat a l’apartat 3.2.4. Com aquests components no
tenen cap recomanació o complexitat es solden amb el soldador i amb una mica de flux per
aconseguir soldadures netes.
Verificació:
Com s’ha fet amb la resta de mòduls es realitza una verificació visual amb el microscopi i
mitjançant un exemple es verifica el funcionament d’aquest mòdul.
L’exemple que s’ha implementat per verificar el funcionament del mòdul consisteix en que el
màster l’envia una dada a l’esclau i a continuació li demana que enviï la dada que ha rebut. Per
tant, l’exemple utilitza la placa Interface Block que actuarà com a màster i la placa d’avaluació
PIC32MX CTMU, que s’ha comentat a l’apartat 4.2.5, que actuarà com a esclau. Per això hi ha
dos codis, un per el màster i un altre per l’esclau, que s’expliquen a continuació. Es troben a
l’annex III.v
El programa del màster, que s’anomena master_i2c, consisteix en primer de tot realitzar la
configuració del microcontrolador, a continuació s’habilita el mòdul d’I2C i es preparen les
dades i l’adreça a on es volen enviar les dades. Una vegada estiguin les dades preparades
s’inicialitza la seqüencia d’escriptura que consisteix en enviar un START, el paquet d’adreça
amb el bit d’escriptura i llavors s’espera rebre l’ACK per part de l’esclau. Quan arriba l’ACK és
quan enviem la dada i es torna a esperar l’ACK. Una vegada arriba el segon ACK el màster envia
l’STOP i dona per acabada la seqüencia d’escriptura i comença a preparar la seqüencia de
lectura. Aquesta torna a començar enviant el START, el paquet d’adreça i el bit de lectura i
espera l’ACK. Quan arriba l’ACK agafa la dada que li envia l’esclau i una vegada estigui la dada
finalitza enviant un NACK i el STOP. A la Fig. 4.10 es pot veure el diagrama de flux del màster.
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Fig. 4.10 - Diagrama de flux de master_i2c

Per altra banda, el codi de l’esclau, que s’anomena slave_i2c, comença preparant la
configuració del microcontrolador i de l’I2C. A continuació habilita el mòdul d’I2C i espera
rebre la seqüencia de START i comprova quina adreça arriba. Si l’adreça és la seva llavors
comprova si demanen una lectura o una escriptura. L’esclau envia una dada si li han demanat
una lectura o captura el que li envien si és una escriptura. Una vegada finalitza el que li han
demanat torna a esperar una dada nova. A la Fig. 4.11 es pot observar el diagrama de flux de
l’esclau.

Fig. 4.11 - Diagrama de flux de slave_i2c

Finalment es comprova si l’exemple funciona correctament, si no es corregeixen els error i
finalment es dona per verificat aquest mòdul.
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Capítol 5 - Implementació de la Graphical User Interface
En aquest capítol s’explicarà com s’ha realitzat el disseny de la Graphical User Interface i
quines consideracions s’han tingut en compte per realitzar-ho.

5.1. Introducció
En la elaboració d’una Interfície d’Usuari primer de tot s’ha d’especificar els objectius i les
funcionalitats que ha de complir. Aquests objectius i funcionalitats es poden observar a
l’apartat 2.3.1 i 2.3.2.
Una vegada es tenen definits els objectius i les funcionalitats és important dividir l’aplicació en
diferents mòduls i que en global formaran la Interfície d’Usuari amb la funcionalitat que es
pretén aconseguir.
En el següents apartats s’explicarà com s’ha dividit la Interfície d’Usuari en diferents mòduls i
en que consisteix cada un d’ells.

5.2. Disseny de la Graphical User Interface
La Interfície d’Usuari ha de complir amb els objectius i funcionalitats , descrits anteriorment a
l’apartat 2.3.1 i 2.3.2, i que es poden veure resumits a continuació:
Objectius:





Comunicació per USB amb la placa Interface Block.
Activar l’emmagatzematge de dades a la microSD.
Visualitzar els canals actius.
Visualitzar les dades enviades i rebudes.

Funcionalitats:




Preparar les peticions amigablement.
Enviar les peticions.
Rebre les respostes.

Per tant a l’hora de dissenyar la Interfície d’usuari ens hem de centrar en complir aquests
objectius i funcionalitats.
A continuació, a la Fig. 5.1 es pot observar l’aplicació que s’ha dissenyat amb el programa QT
que s’ha explicat al apartat 2.3.3. A més a més, es pot observar que l’aplicació s’ha dividit en
quatre mòduls:





Establiment de la comunicació USB
Transmissió i recepció de dades
Recursos de visualització de plaques detectades
Recursos de depuració
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Transmissió i
Recepció de dades

Establiment
comunicació
USB

Recurs de
depuració
Recurs de
visualització
plaques
connectades
Fig. 5.1 – Mòduls de l’aplicació de comunicació entre User Interface – Multi-Channel Control Sensor

A continuació, en els següents apartats s’explicaran amb més detall cada un d’aquests mòduls.

5.2.1. Establiment comunicació USB
El primer mòdul que s’ha implementat és l’establiment de la comunicació per USB i la millor
manera per fer-ho és per mitjà d’un botó que activi la seqüència d’activació de la comunicació.
Aquesta seqüència d’activació realitza la carrega de la llibreria de Microchip per USB i la
comprovació de que la placa Interface Block es troba connectada al PC. Una vegada s’ha
establert la comunicació, s’activa la resta de mòduls i el text del botó canvia a “Disconnect” i
per tant es pot utilitzar el mateix botó per realitzar la desconnexió i si es desconnecta, es
desactiva la resta de mòduls.
El diagrama de flux que es pot observar a la Fig. 5.2 representa aquesta seqüència d’activació.

Fig. 5.2 - Diagrama de flux de la seqüència d'activació de la comunicació per USB
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5.2.2. Transmissió per USB
Una vegada s‘ha establert la comunicació, amb el botó “Check Boards” es realitza la
comprovació dels sensors connectats i s’il·lumina els LEDs corresponents dintre dels recursos
de visualització. Llavors, mitjançant un desplegable, es pot escollir a quina placa se li envia la
dada i amb el botó “transmit” s’enviaria. Finalment, quan es rep la resposta, aquesta es
visualitza per pantalla.
El diagrama de flux que es troba a la Fig. 5.3 representa el funcionament de la transmissió i
recepció de dades per USB.

Fig. 5.3 - Diagrama de flux de la seqüència de transmissió i recepció de dades per USB

5.2.3. Recursos de visualització
Per visualitzar com es troba la aplicació i quines plaques es troben connectades s’han utilitzat
uns LEDs, el color verd indica que es troben connectats i el vermell indica que es troben
desconnectats.

5.2.4. Recursos de depuració
I finalment l’últim mòdul que s’ha decidit incorporar és un quadre de text que per mitjà de
missatges ens indica en quina situació es troba la aplicació.
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A la Taula 5.1, què es troba a continuació, es pot observar els missatges que es poden
visualitzar i el seu significat.

Missatges

Significat

WELCOME TO USER INTERFACE OF
INTERFACE BOARD!

Missatge d’inici que ens donà la benvinguda a l’aplicació

Initiating connection!

S’ha polsat sobre el botó CONNECT i es procedeix a
realitzar la connexió amb la placa Interface Block per
USB

ERROR LOADING DLL

Error degut a que no s’ha carregat correctament el fitxer
“mpusbapi.dll", és possible que no estigui on s’executa
l’aplicació

DLL file loaded!

S’ha carregat correctament el fitxer “mpusbapi.dll”

Please connect the Interface Block

Es demana connectar la placa Interface Block al PC

Interface Block is not connected!

Error que es dóna quan s’ha intentat establi la
comunicació per USB i aquesta ha fallat

Interface Block is connected!

Placa Interface Block connectada al PC i a l’aplicació

ERROR: pipes are not opened

Error degut a que les pipes de comunicació per USB no
s’han pogut obrir

PIPEs are closed

Les pipes s’han tancat correctament

ERROR: PIPEs are not closed

Error degut a que les pipes de comunicació per USB no
s’han tancat

Interface Block is disconnected!

L’aplicació ha desconnectat la connexió amb la placa
Interface Block

Sending character

S’està enviant un caràcter

Received character

S’ha rebut la resposta d’algun sensor

Save to microSD ACTIVATED

S’ha activat correctament l’emmagatzematge de dades a
la microSD

ERROR: microSD is not plugged

No s’ha activat l’emmagatzematge de dades a la
microSD degut a que no es troba connectada

Save to microSD DISACTIVATED

S’ha desactivat correctament l’emmagatzematge de
dades a la microSD

Taula 5.1 - Missatges de l'aplicació i el significat
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Capítol 6 - Verificació de la Graphical User Interface
En aquest capítol s’explicarà quin és el procés de verificació dels diferents mòduls que formen
la Graphical User Interface per a un correcte funcionament.
El capítol es troba dividit en dos apartats: al primer, s’explica quines eines s’han utilitzat per
portar a terme aquestes verificacions, i al segon, s’explica com s’ha realitzat la verificació dels
diferents mòduls de la Graphical User Interface.

6.1. Introducció
Una vegada s’ha programat qualsevol programa s’ha de verificar que funcioni correctament i
per això s’han de realitzar unes proves per verificar que cada funció o mòdul no tingui cap
error i tot funcioni perfectament.

6.2. Eines de verificació
El procés de verificació de la Graphical User Interface es realitzarà en el laboratori del GSS i a
continuació s’explica quin és el material que s’ha utilitzat per realitzar la verificació.

6.2.1. Placa d’avaluació “PIC32MX CTMU Evaluation Board”
Per verificar la comunicació de l’ordinador amb el microcontrolador per USB s’ha adquirit la
placa d’avaluació PIC32MX CTMU Evaluation Board, que es pot observar a la Fig. 4.4. Aquesta
placa ens serveix per comprovar que es realitzi correctament la instal·lació del driver d’USB pel
microcontrolador de Microchip i es realitzi la connexió de l’ordinador amb el microcontrolador
per USB.

6.2.2. Placa Interface Block
Finalment, la placa Interface Block, una
vegada esta muntada i verificada, s’utilitza
per poder realitzar la verificació de la
comunicació amb ella i amb els sensors.
A la Fig. 6.1, es pot observar com ha
quedat la placa Interface Block una vegada
s’han muntat tots els components.

Fig. 6.1- Placa Interface Block amb els components
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6.3. Verificació dels mòduls
A continuació en els següents apartats s’explicarà com s’ha verificat els diferents mòduls de la
Graphical User Interface.
El primer mòdul que s’ha verificat és el de la comunicació i transmissió per USB ja que sense ell
no es poden comunicar l’aplicació de l’ordinador amb el microcontrolador de la placa Interface
Block.

6.3.1. Establiment de comunicació i transmissió per USB
Per realitzar la verificació de l’establiment i transmissió per USB de l’aplicació amb el
microcontrolador es pot utilitzar la placa d’avaluació PIC32MX CTMU o la placa Interface Block.
El microcontrolador s’ha de configurar amb el programa dev_microusb, annex 0. Per mitjà
d’aquest programa es vol comprovar que s’estableixi la comunicació per USB entre l’aplicació i
el microcontrolador i que es realitzi un intercanvi de dades entre ells. Però abans de realitzar
aquesta verificació s’han de realitzar els passos d’instal·lar els drivers d’USB del
microcontrolador que es troba explicat a l’apartat 4.3.5.
Una vegada s’han instal·lat correctament els drivers d’USB del microcontrolador es procedeix a
alimentar la placa Interface Block, connectar mitjançant un cable USB la placa Interface Block
amb l’ordinador i executar la Graphical User Interface.
Quan s’obre l’aplicació es procedeix a clicar sobre el botó CONNECT i s’esperà a que s’executi
la seqüència d’activació, explicada a l’apartat 5.2.1. Una vegada s’ha establert la connexió es
pot procedir a introduir un caràcter i clicar al botó TRANSMIT. Finalment es mostra la resposta
al seu quadre de text corresponent quan es rep la resposta.

6.3.2. Recursos de visualització i de depuració
Per realitzar la verificació de l’element de depuració i el LED de connexió d’USB es pot realitzar
mitjançant el procediment d’escrit anteriorment, ja que realitzant la verificació de
l’establiment de comunicació i transmissió per USB ja es pot visualitzar si funcionen
correctament.
Però per realitzar la comprovació de tota la resta de recursos de visualització es necessita
realitzar el muntatge de connectar diferents sensors amb la placa Interface Block i realitzar la
comprovació de quines són les plaques detectades i comprovar si s’encenen els LEDs
corresponents als sensors connectats.
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Capítol 7 - Disseny i muntatge del sistema Multi-Channel
Control Sensors
En aquest capítol s’explicarà com s’ha dissenyat i s’ha realitzat el muntatge de la capsa MultiChannel Control Sensors que contindrà la placa Interface Block i les fonts d’alimentació tant
per la pròpia placa Interface Block i per tots els sensors.
El capítol es troba dividit en dos apartats: el primer, descriu com s’ha realitzat la distribució
interna i del frontal del sistema Multi-Channel Control Sensors, i el segon, explica quin material
s’ha utilitzat per realitzar el muntatge intern i del frontal.

7.1. Introducció
En qualsevol projecte s’ha de dissenyar una capsa que contingui el sistema principal, en el
nostre cas s’ha decidit incorporar la placa Interface Block i les fonts d’alimentació dintre de la
capsa UNICASE 4 Instrument Enclosure de METCASE [33], que es pot observar a la Fig. 7.1.
Primer de tot, abans de realitzar el muntatge del sistema Multi-Channel Control Sensors, s’ha

Fig. 7.1 - Capsa UNICASE 4 de METCASE

de realitzar el disseny mecànic, que es troba dividit en dues parts: la primera és el disseny
interior i la segona és el disseny exterior.
Aquests dissenys i la realització del muntatge s’explicaran en els següents apartats.

7.2. Disseny del sistema Multi-Channel Control Sensors
El primer que s’ha de realitzar és el disseny del sistema, que principalment consisteix en
decidir quina és la distribució dels diferents elements tant internament com externament. Per
tant, com s’ha comentat a la introducció, el disseny mecànic es troba dividit en dues parts, que
s’explicaran en el següents apartats, la distribució interna i la distribució exterior.
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7.2.1. Distribució interna
El sistema Multi-Channel Control Sensors internament esta format per la placa Interface Block i
de les diferents fonts d’alimentacions que han d’alimentar la placa Interface Block i les que
alimenten als sensors. Aquestes fonts d’alimentacions s’han comentat a l’apartat 2.2.4.
Per tant els elements que s’han de distribuir a l’interior són:





Placa Interface Block
Font d’alimentació de +15V
Font d’alimentació de -15V
Font d’alimentació de 5V

La distribució que s’ha decidit realitzar es pot observar a la Fig. 7.2, i el principal motiu
d’aquesta distribució és que s’ha buscat que totes les fonts d’alimentacions es trobessin a la
part posterior ja que és on es trobarà el connector d’alimentació de 220V. Per altra banda, si
s’observa la distribució dels components a la placa Interface Block, Fig. 3.15, es pot visualitzar
que el mòdul d’alimentació també es troba a la part posterior, així facilitarà la connexió ja que
es trobaran a prop de les fonts d’alimentació, i si es contempla la resta de components, es pot
veure que la majoria de connexions cap a l’exterior es troben al costat contrari, per tant la
distribució escollida facilitarà la connexió amb els connectors que es trobaran a la part frontal
del sistema Multi-Channel Control Sensors que s’explica en el següent apartat.

Fonts
d’alimentació

Placa
Interface
Block

Fig. 7.2 - Distribució interna
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7.2.2. Distribució exterior
La distribució exterior del sistema Multi-Channel Control Sensors esta formada pels següents
elements:







16 connectors DB9, que transporten les dades i les alimentacions als sensors.
16 LEDs, que indiquen quins sensors estan connectats.
1 ranura de la targeta microSD.
1 botó de reset del sistema.
1 LED, que indica si el sistema està activat.
1 connector d’USB.

La distribució de tots aquests elements s’ha decidit realitzar en funció de la localització
d’aquests components que es troben a la placa Interface Block. Si s’observa la Fig. 3.15 es pot
observar que el mòdul dels connectors d’I2C es troba al costat esquerre, mentre que el mòdul
de configuració, que conté el botó de reset, el mòdul de la microSD i el mòdul d’USB es troben
al costat dret. Per això s’ha decidit realitzar la distribució que es pot observar a la Fig. 7.3.
Finalment, queda col·locar el connector d’alimentació de 220V, que s’ha decidit col·locar a la
Channel 1

Channel 5

Channel 9

Channel 13

Channel 2

Channel 6

Channel 10

Channel 14

Multi-channel
Control Sensors

Reset
Channel 3

Channel 7

Channel 11

Channel 15

Power ON
microSD
Channel 4

Channel 8

Channel 12

Channel 16

USB
Albert Muñoz López – PFC 2014

Fig. 7.3 - Distribució dels connectors al frontal

part posterior del sistema Multi-Channel Control Sensors, ja que així es troba el més a prop
possible de les diferents fonts d’alimentació.
En el següent capítol s’explicarà quines eines i recomanacions s’han utilitzat per portar a terme
el muntatge del sistema Multi-Channel Control Sensors.

7.3. Muntatge
Una vegada s’ha decidit quina és la distribució interna i externa, s’ha de procedir a realitzar el
muntatge del sistema Multi-Channel Control Sensors. Aquest muntatge s’ha realitzat a les
instal·lacions del grup de sensors, tant al taller electrònic com al mecànic.
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En els següents apartats s’expliquen quines son les eines que s’han utilitzat per realitzar aquest
muntatge i posteriorment es comentarà diferents recomanacions sobre com realitzar el
muntatge.

7.3.1. Eines de muntatge
Per realitzar el muntatge del sistema Multi-Channel Control Sensors s’han utilitzat diferents
eines que es disposaven tant en el laboratori d’electrònica com el de mecànica del GSS. A
continuació s’expliquen les diferents eines que s’han utilitzat.
Perforadora de columna:
Eina electromecànica on la seva principal funció consisteix en realitzar forats o talls amb
motlles en qualsevol tipus de materials. A la Fig. 7.4 es pot observar la perforadora de columna
que es troba al laboratori mecànic.

Fig. 7.4 - Perforadora de columna
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Punxons per a connectors:
Eina que s’utilitza per realitzar retalls amb forma del punxo ens materials metàl·lics.
En el nostre cas s’ha utilitzat el punxó que es pot observar a la Fig. 7.5 per realitzar el forats per
als connector DB9 que s’utilitzen per connectar els cables que van als sensors i també s’ha
utilitzat el de rodó per realitzar el forat circular pel connector de l’USB.

Fig. 7.5 - Punxons

Eines de mà:
A la Fig. 7.6 es pot observar totes les eines manuals que s’han utilitzat per acabar de realitzar o
polir certes parts del muntatge. Dintre d’aquest grup hi ha:




Llimes: eina manual per a rebaixar, allisar i polir diversos metalls.
Tornavís: eina que permet cargolar i descargolar cargols.
Serres metàl·liques: eina manual utilitzada per tallar materials mitjançant una fulla
dentada d’un material més dur suportada per un bastidor.

Fig. 7.6 - Eines de mà: Llimes, tornavisos i serres metàl·liques
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Estació de soldadura:
Es un grup d’eines formades pel joc de soldadors, el cargol de taula mòbil i els netejadors. Tots
ells es troben al laboratori electrònic i s’han explicat a l’apartat 4.2.1.

7.3.2. Muntatge Intern
Per realitzar el muntatge intern s’ha utilitzat una placa metàl·lica per utilitzar-la com a base. A
aquesta placa metàl·lica se li han corbat els laterals per a poder ficar-li uns cargols i fer que es
quedes fixada a les guies que porta la capsa. A la Fig. 7.7 es pot observar la placa metàl·lica
amb els costats corbats.

Fig. 7.7 - Placa metàl·lica de costats corbats

A continuació es van realitzar uns forats per poder assentar els suports que fixaran les fonts
d’alimentació i la Interface Block amb la placa metàl·lica, tal i com es pot veure a la Fig. 7.8.

Fig. 7.8 - Placa metàl·lica amb les fonts d'alimentació i la Interface Block

I finalment, s’han preparat els cables que connecten l’alimentació general a cada font
d’alimentació i els cables que connecten les fonts d’alimentació amb el subsistema Interface
Block.
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7.3.3. Muntatge exterior
En els següents aparats es procedeix a explicar com s’ha realitzat el muntatge exterior. Aquest
muntatge exterior s’ha dividit en dos apartats:
 Muntatge frontal: explica com s’ha realitzat el muntatge dels connectors que s’han de
connectar amb els sensors i els que han d’interactuar amb la Interface Block.
 Muntatge posterior: explica com s’ha realitzat el muntatge del connector d’alimentació
de 220V que s’ha de connectar a les fonts d’alimentació.

7.3.3.1. Muntatge frontal
El muntatge del frontal s’ha començat realitzant les ranures per tots els connectors. Les
ranures dels connectors DB9 que connecten la Interface Block amb els sensors s’han realitzat
fent ús d’un punxo específic per aconseguir la forma del connector. Per altra banda, la resta de
forats s’han realitzant mitjançant la perforadora de columna i amb la llima s’ha anat polint fins
aconseguir la forma desitjada.
Una vegada s’han realitzat les ranures pels connectors s’ha procedit a col·locar l’adhesiu que
ens indica per a que serveix cada connector o que ens indica cada LED. A la Fig. 7.9 es pot
observar el frontal amb l’adhesiu i tots els connectors col·locats.

Fig. 7.9 - Frontal amb l'adhesiu i els connectors

Una vegada s’ha completat el muntatge de tots els connectors s’ha procedit a realitzar les
connexions dels connectors amb la Interface Block. Aquesta part consisteix en connectar tota
la columna de connectors DB9 entre ells i els seus LEDs a una cinta plana que es connecta a la
Interface Block. A la Fig. 7.11 es pot veure com ha quedat la connexió dels connectors DB9 i els
seus LEDs a la cinta plana.
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Fig. 7.11 - Connexió cinta plana amb connectors DB9

Quan s’ha finalitzat la connexió de tots els connectors DB9 i els seus LEDs, s’ha procedit a
realitzar la connexió de la resta de connectors que anaven directament a la Interface Block. I
finalment, s’ha dissenyat una petita PCB per poder soldar el connector de la microSD i
col·locar-ho al lateral de la capsa per facilitar la introducció i extracció de la microSD. A la Fig.
7.10 es pot observar la PCB pel connector microSD.

Fig. 7.10 – PCB i muntatge per la microSD pel frontal
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7.3.3.2. Muntatge posterior
En el muntatge posterior únicament s’ha de col·locar el connector d’alimentació de 220V que
es pot observar a la Fig. 7.12.

Fig. 7.12 - Connector d'alimentació de 220V

Per realitzar el muntatge d’aquest connector s’han realitzat diferents forats mitjançant la
perforadora vertical i amb una llima s’ha anat donant forma al forat fins aconseguir la forma
desitjada del connector. El resultat final es pot observar a la Fig. 7.13.

Fig. 7.13 - Muntatge posterior

7.4. Disseny final
Finalment, una vegada s’ha realitzat completament el muntatge intern i els muntatges
exteriors, es pot procedir a tancar el sistema Multi-Channel Control Sensors. A la Fig. 7.14 es
pot observar com ha quedat el sistema.

Fig. 7.14 - Sistema Multi-Channel Control Sensors finalitzat
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Capítol 8 - Eina de test i verificació
En els capítols anteriors s’ha explicat com s’ha realitzat el disseny tant de la placa Interface
Block i de la Graphical User Interface així com el muntatge del sistema Multi-Channel Control
Sensors. A més, s’han creat uns programes per comprovar el funcionament de cada mòdul.
A continuació, en aquest capítol, es tracta de dissenyar l’aplicació final tant pel
microcontrolador de la Interface Block com per l’aplicació de l’ordinador. I el sistema global ha
de complir amb els objectius i especificacions que es troben definits en els apartats 1.2 i 1.4.

8.1. Introducció
L’ultima etapa de qualsevol projecte és realitzar l’aplicació final que engloba tot el que s’ha
anat realitzant durant el projecte.
Per aconseguir aquesta aplicació final s’ha de definir quin són els objectius i quin és el
procediment que es porta a terme per aconseguir aquest disseny. Una vegada estigui definit
els objectius i el procediment es pot implementar, i al final de tot s’ha de realitzar una última
verificació. Per tant en els següents apartats es comentarà tot lo necessari per aconseguir la
aplicació del disseny final.

8.2. Objectius
Com s’ha comentat a l’apartat 1.2, l’objectiu principal d’aquest projecte es proporcionar un
sistema que sigui capaç de comunicar-se amb una gran xarxa de sensors des de una aplicació
que es controla des d’un ordinador.
Altres objectius serien emmagatzemar les comunicacions en una microSD per a poder
processar més tard aquestes dades i visualitzar quins son els sensors que es troben connectats.

8.3. Procediment
La aplicació del disseny final es troba dividida en tres aplicacions:




Interface Block: aquesta és l’aplicació que conté el microcontrolador i controlarà tots
els mòduls que s’han comentat al Capítol 3 -.
Graphical User Interface: aquesta és l’aplicació que es llança a l’ordinador i s’ha
comentat al Capítol 5 -.
Sensors: és l’aplicació que es llança als sensors, que en el nostre cas s’utilitzaran les
plaques d’avaluació PIC32MX CTMU Evaluation Board que es comenten a l’apartat
4.2.5.

La aplicació final de la Interface Block es crearà a partir de les diferents aplicacions que s’han
implementat per verificar els diferents mòduls de la Interface Block, que es troben comentats
als apartats 4.3. Aquesta aplicació final es troba definida al següent apartat 8.4.
En el cas de la Graphical User Interface s’utilitzarà la mateixa aplicació que s’ha comentat al
Capítol 5 -.
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I finalment, les plaques d’avaluació PIC32MX CTMU es configuraran amb el codi I2C Slave que
s’ha comentat a l’apartat 4.3.7.

8.4. Implementació de l’aplicació Interface Block
L’aplicació final de la Interface Block és el codi “Interface Block”, que es troba a l’annex III.vi.
Aquesta aplicació final reutilitza fitxers que s’han utilitzat a les aplicacions per verificar els
diferents mòduls.
Aquesta aplicació consisteix en que una vegada s’activa l’alimentació es realitza la configuració
del microcontrolador i els diferents mòduls SPI, I2C-1, I2C-2 i l’USB. Quan s’ha realitzat la
configuració es realitza una comprovació de quins sensors es troben connectats i en funció
d’això s’encenen els LEDs corresponents. A continuació s’espera que s’estableixi la
comunicació per USB amb la Graphical User Interface. Una vegada la comunicació per USB
s’activa, s’espera a rebre les instruccions.
Les instruccions que pot rebre l’Interface Block són:




Realitzar comprovació dels sensors connectats
Comunicació amb un sensor
Activar/desactivar el emmagatzematge de dades a la microSD

La instrucció més rellevant és la de comunicar-se amb un sensor, que consisteix en enviar i
esperar una dada d’un sensor, i és la que constantment s’estarà efectuant, ja que la
comprovació dels sensors connectats es va efectuant periòdicament sempre que s’estigui
esperant rebre una nova instrucció i la d’activar o desactivar la microSD es produirà
puntualment.
La instrucció de comunicar-se amb un sensor consisteix en transmetre i esperar la resposta del
sensor, quan aquesta arriba es guarda la dada rebuda a la microSD sempre que s’hagi activat
l’emmagatzematge i, finalment, s’envia la resposta a la Graphical User Interface. El canal d’I2C
per on es transmeten les dades s’escull en funció del sensor al que es vol transmetre la dada.
El canal I2C-1 s’utilitza pels sensors de l’1 al 8, mentre que del 9 al 16 utilitzen el canal I2C-2.
A la Fig. 8.1 es pot observar el diagrama de flux de l’Interface Block.

Fig. 8.1 - Diagrama de flux de l'Interface Block.
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8.5. Verificació
Una vegada s’ha implementat l’aplicació de la Interface Block es procedeix a realitzar la
verificació del sistema Multi-Channel Control Sensors realitzant les connexions amb els
sensors, l’ordinador i amb l’alimentació de 220V.
Per a realitzar la verificació s’ha decidit realitzar un muntatge de test, que es pot visualitzar a la
Fig. 8.2, que consisteix en connectar dos sensors al sistema Multi-Channel Control Sensors.

Fig. 8.2 - Sistema Multi-Channel Control Sensors connectat amb els plaques que fan de sensors

La verificació consisteix en efectuar els següents passos que s’expliquen a continuació:
1. Activar l’alimentació del sistema Multi-Channel Control Sensors sense cap sensor connectat
i observar que únicament s’encén el LED que ens indica que el sistema s’ha activat com es
visualitza a la Fig. 8.3.

Fig. 8.3 - LED power ON encés.
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2. Desactivar l’alimentació i connectar els dos sensors als seus canals corresponents. Una
vegada estiguin connectats activar l’alimentació i observar com el sistema detecta que els
dos sensors es troben connectats correctament ja que els seus LEDs s’activen. A la Fig. 8.4
es pot observar com s’han encès els dos LEDs dels sensors connectats.

Fig. 8.4 - Connexió amb dos sensors.

3. Arrancar l’aplicació de l’ordinador sense connectar el cable USB que connecta l’ordinador
amb el sistema Multi-Channel Control Sensors. I observar com ens indica que s’efectua
correctament la carrega del fitxer “mpusbapi.dll”, però que el cable USB no s’ha connectat,
tal i com es pot veure a la Fig. 8.5.

Fig. 8.5 – Error de que la placa Interface Block no es troba connectada.
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4. Connectar el cable USB i torna a efectuar la connexió. Aquesta vegada s’efectuarà
correctament la connexió i s’habilitarà la resta d’elements de l’aplicació com es pot
observar a la Fig. 8.6. Com a observació, s’ha de comprovar que al desplegable de
seleccionar el sensor es troben els dos sensors connectats.

Fig. 8.6 - Connexió per USB i detecció de 2 sensors.

5. Desconnectar un dels dos sensors i observar com el sistema detecta que s’ha desconnectat
ja que el seu LED s’apaga. I en el cas de l’aplicació s’ha d’efectuar el “Check Boards” per
veure que al desplegable ha desaparegut el sensor que s’ha desconnectat com s’observa a
la Fig. 8.7.
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Fig. 8.7 - Desconnexió d'un dels dos sensors.

6. Torna a connectar el sensor i enviar una dada a qualsevol dels dos sensors. S‘ha de
visualitzar com el sensor que rep la dada encén els seus LEDs i a l’aplicació es rep la
resposta, que és el valor enviat sumant-li un. La Fig. 8.8 representa com s’hauria de
visualitzar que el sensor rep la dada i el que es visualitza a l’aplicació.

Fig. 8.8 - Enviament i recepció d'una dada.
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7. Per realitzar la prova de la microSD, primer de tot s’ha de connectar la microSD al seu
connector i activar a l’aplicació gràfica el guardar dades a la microSD. Si la microSD és
detectada correctament i habilitada pel sistema es visualitza un missatge que ens ho indica
com es pot observar a la Fig. 8.9. A continuació es fa el procés anterior de transmetre la
dada i quan s’hagi acabat es desactiva la microSD i es connecta aquesta a un ordinador per
visualitzar que conté un fitxer amb extensió de text (.txt) que conté la dada que s’ha enviat
com es pot observar a la Fig. 8.10.

Fig. 8.9 - Emmagatzematge a la microSD activat.

Fig. 8.10 - Fitxer que conté la comunicació guardada.
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En aquest capítol es resumeix la tasca realitzada per donar diverses conclusions, així com les
instruccions per a realitzar millores.

9.1. Conclusions
Al llarg d’aquest projecte s’ha dissenyat, implementat i verificat el sistema Multi-Channel
Control Sensors que es troba format per una la GUI i el sistema Interface Block. Per l’elaboració
de cada una d’aquestes parts s’ha realitzat un estudi exhaustiu i una selecció raonada dels
recursos que s’han necessitat per obtenir el sistema final i complir amb les especificacions
definides als objectius del projecte que es troben definits al capítol 1.2.
Al sistema Interface Block s’ha estudiat cada secció fins aconseguir un disseny sòlit, s’ha
analitzat cada part observant diferents propostes i finalment escollint els components. A
posteriori s’ha realitzat el disseny del circuit electrònic i del circuit imprès, fins que s’ha
obtingut la placa física. I finalment s’ha portat a terme el muntatge i verificació mitjançant amb
el material proporcionat al laboratori del Grup Sistemes Sensors i els codis elaborats.
Per la Graphical User Interface s’ha dissenyat el programa intentant obtenir uns objectius i
unes funcionalitats. A més, s’ha fet ús del programa de QT ja que s’ha observat que és una
potent biblioteca multiplataforma àmpliament utilitzada per desenvolupar aplicacions amb
interfície gràfica d’usuari i que un gran ventall d’empreses fan ús d’ella. Per tot això s’ha
pensat que podria ser un recurs per formar-me personalment.
Al final, s’ha realitzat el muntatge del sistema Multi-Channel Control Sensors i s’han elaborat la
verificació del sistema global per aconseguir els nostres objectius.
En conclusió, el sistema Multi-Channel Control Sensors ha sigut dissenyat i desenvolupat així
que es pot realitzar el control d’un gran ventall de sensors que es trobin localitzats a les pales
dels rotors d’un avió. Per altra banda, la estructura d’aquest sistema es pot utilitzar per a
comunicar-se amb altres sensors o amb altres sistemes mitjançant la interfície I2C i
emmagatzemar dades a la seva targeta SD o enviar-les a un PC mitjançant la comunicació per
USB.
Finalment, l’estudi teòric i especificacions, el disseny, implementació i verificació dels diferents
subsistemes han incrementat la meva compressió en l’ús de microcontroladors i en les
comunicacions per mitjà de l’USB, l’I2C o el SPI. També, durant el desenvolupament del
projecte he adquirit un gran coneixement i experiències en el disseny, l’organització, l’ús de
diferents eines, com poden ser l’Altium, el QT, MPLAB i altres; i l’adquisició d’habilitats de
programació amb les llibreries XC32 pròpies del microcontrolador, C++ i les de QT
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9.2. Millores
Com una extensió del treball realitzat en aquest projecte, l’aplicació de les següents idees
podrien ser de gran utilitat:






Millorar el protocol de comunicacions entre la interfície d’usuari i la Interface block,
com per exemple permetre la configuració de tots els sensors a la vegada.
Ús de tècniques de compressió i optimització per intercanviar informació entre la
interfície d’usuari i el microcontrolador, perquè en aquests moments s’envien ordres
curtes que no necessiten un gran volum de dades, però a la llarga es podria necessitar
enviar grans quantitats de dades que seria el cas si es volgués visualitzar dades en
temps reals de tots els sensors connectats.
Definir un protocol de comunicació robust entre la Interface block i les diferents
plaques de sensors.
Dissenyar e implementar el sistema de control dels sensors per aconseguir el disseny
final de tot el projecte i donar més funcionalitats al sistema Interface Block.
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I. Avaluació econòmica del projecte
L’avaluació econòmica del projecte es divideix en dues parts: el cost dels materials adquirits i
el nombre d’hores dedicades.
Com a mena d’observació al desglossament dels materials només s’ha comptabilitzat els que
s’han necessitat per la realització del projecte sense tindre en compte els equips o materials de
caràcter general com ordinadors o altres elements d’instrumentació ja disponibles amb
anterioritat.
El material adquirit pel desenvolupament del projecte són els següents:

Concepte

Quantitat

Preu unitari (€)

Total (€)

6

6.66

40

2

80

160

1

64.95

60
64.95

2

24.95

49.9

Fabricació PCBs prova drivers
(10x10 mm)
Fabricació PCB Interface Block
(230x250 mm)
Material
Programador i debugador PICKit3
Plaques d’evaluació PIC32 Cap
Touch
Total

374.85

La quantificació del recursos humans s’han calculat de la següent manera: suposant que el sou
mensual d’un enginyer junior és de 2200 €/mes tenint en compte que la jornada laboral és de
40 hores/setmana, tenim que el sou en hores és de 13.75 €/hora.
Per la realització d’aquest projecte s’han comptabilitzat aproximadament un total
aproximadament de 650 hores. De les quals són 150 hores d’estudi i preparació del tema, 400
hores per realitzar el producte i 100 hores per generar la documentació.

Concepte

Quantitat (hores)

Preu unitari (€/hora)

Total (€)

Estudi i preparació
Producció
Documentació
Total

150
400
100
650

13.75
13.75
13.75
13.75

2062.5
5500
1375
8937.5

El total d’aquest projecte, sumant les dues parts anteriors, ha sigut de 9312.35 Euros.
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BOM del subsistema Interface Block
Comment

Description

Designator

Quantity

Value

Preu/unitat

Cost

0,09

0,9

Cap Semi

Capacitor (Semiconductor SIM Model)

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10

10

1uF

Cap CASE A

Polarized Capacitor (Surface Mount)

CA1, CA2, CA3

3

?F

GRM21BR71H104KA01L

Capacitor (Semiconductor SIM Model)

CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CK1, CK2, CK3, CK4,
CM3, CM4, CM5, CM6

16

100nF

0,16

2,61

lab

Capacitor (Semiconductor SIM Model)

CK5

1

1uF

0,09

0,09

lab

Capacitor (Semiconductor SIM Model)

CL1

1

10nF

0,01

0,00825

TR3B106K010C0800

Polarized Capacitor (Surface Mount)

CM1

1

10uF

0,96

0,959

GRM21BR71H104KA01L

Capacitor (Semiconductor SIM Model)

CM2

1

6.8uF

0,16

0,163

SESD0402S-005-054

ESD Protector - Overvoltage Protection Device

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8

8

0,34

2,736

KP-3216SURC

Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED

FPWR1, M1, M2

3

0,13

0,393

42410-6168

Vertical, Standard Profile, Flush Mount, for .062" PCB
Jack

J1

1

1,12

1,12

MOLEX 56579-0576

USB On-The-Go (OTG) Mini-B Receptacle, Right
Angle, SMT

J2

1

2,70

2,7

MOLEX 49225-0821

microSD

J4

1

3,72

3,72

N25Q128A13ESE40F

128 Mb (x1/x2/x4) Serial NOR Flash Memory

J5

1

1,99

1,99

DTSM-32S-B

Switch

MK1, MRST1

2

0,56

1,126

0
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B2P-VH

Header, 2-Pin

P1, P8, P9

3

0,18

0,54

Header 12

Header, 12-Pin

P2

1

0,00

0

Header 6

Header, 6-Pin

P3

1

0,00

0

CO1420C

Header, 10-Pin, Dual row

P4, P5, P6, P7

4

0,87

3,48

Header 6

Header, 6-Pin

P10

1

0,00

0

Header 5

Header, 5-Pin

P11

1

0,00

0

Res3

Resistor

R1, R4, R5, R8, R9, R12, R13, R16

8

4.7K

0,00

0,01032

Res3

Resistor

R2, R3, R6, R7, R10, R11, R14, R15

8

330

0,00

0,01336

lab

Resistor

RK1, RK3, RK4

3

330

0,00

0,00501

lab

Resistor

RK2

1

50k

0,00

0,00129

Res3

Resistor

RK5, RK6, RK7, RK8, RK9, RK10, RK11, RK12, RK13, RK14, RK15,
RK16, RK17, RK18, RK19, RK20

16

100

0,00

0,03344

lab

Resistor

RL1

1

33

0,00

0,00129

lab

Resistor

RM1

1

10k

0,00

0,00129

lab

Resistor

RM2, RM3

2

470

0,00

0,00258

MCP1702T-5002E/CB

250 mA Low Quiescent Current LDO Regulator

U1, U2, U3, U4

4

0,47

1,884

MCP1702T-3302E/CB

250 mA Low Quiescent Current LDO Regulator

U5

1

0,47

0,471

P82B715_D_8

Imported

U6, U11, U12, U13

4

2,03

8,12

PIC32MX250F128D-

Imported

U7

1

4,62

4,62

U8

1

0,44

0,443

U10, U14

2

0,52

1,032

Y1

1

1,51

1,51

SN74AHC1G126DBVR
SN74HC164D
FXO-HC536R-8

8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register

40,68183
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III.i. Dev_micro:
/******* dev_micro.c *******/
/*** include ***/
#include <plib.h>
/*** pragma config ***/
#pragma config FNOSC = PRI

// Oscillator Selection PRIMARY Osc without PLL

//#pragma config FNOSC = FRC

// Oscillator Selection FAST RC Osc without PLL

#pragma config FPLLIDIV = DIV_2

// PLL Input Divider (PIC32 Starter Kit: use divide by 2 only)

#pragma config FPLLMUL = MUL_20

// PLL Multiplier

#pragma config FPLLODIV = DIV_1

// PLL Output Divider

#pragma config FPBDIV = DIV_1

// Peripheral Clock divisor

#pragma config FWDTEN = OFF

// Watchdog Timer

#pragma config WDTPS = PS1

// Watchdog Timer Postscale

#pragma config FCKSM = CSDCMD

// Clock Switching & Fail Safe Clock Monitor

#pragma config OSCIOFNC = ON

// CLKO Enable

#pragma config POSCMOD = EC

// Primary Oscillator

#pragma config IESO

= OFF

// Internal/External Switch-over

#pragma config FSOSCEN = OFF
#pragma config CP

= OFF

// Secondary Oscillator Enable
// Code Protect

#pragma config BWP

= OFF

// Boot Flash Write Protect

#pragma config PWP

= OFF

// Program Flash Write Protect

#pragma config ICESEL = ICS_PGx1
#pragma config DEBUG = ON

// ICE/ICD Comm Channel Select
// Debugger Disabled for Starter Kit

/*** defines ***/
#define SYS_FREQ

(80000000)

#define MKEY1

mPORTBReadBits(BIT_7)

#define LED1_ON

mPORTASetBits(BIT_0)

#define LED2_ON

mPORTCSetBits(BIT_9)

#define LEDS_ON

mPORTASetBits(BIT_0) | mPORTCSetBits(BIT_9)

#define LED1_OFF

mPORTAClearBits(BIT_0)

#define LED2_OFF

mPORTCClearBits(BIT_9)

#define LEDS_OFF

mPORTAClearBits(BIT_0) | mPORTCClearBits(BIT_9)

#define LED1_TOG

mPORTAToggleBits(BIT_0)

#define LED2_TOG

mPORTCToggleBits(BIT_9)

#define LEDS_TOG

mPORTAToggleBits(BIT_0) | mPORTCToggleBits(BIT_9)

/*** global variables ***/
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/*** functions ***/
void Initboard(void);
/*** main ***/
int main(void)
{
//init
SYSTEMConfig(SYS_FREQ, SYS_CFG_WAIT_STATES | SYS_CFG_PCACHE);
Initboard();
int oldmkey1 = MKEY1;
while(1)
{
if(oldmkey1 != MKEY1){
oldmkey1 = MKEY1;
if (oldmkey1 == 0){
LEDS_TOG;
}
}
};
return 0;
}
void Initboard(void)
{
// configure PORTA pins RA0 and PORTC RC9 as digital outputs
mPORTASetPinsDigitalOut(BIT_0);
mPORTCSetPinsDigitalOut(BIT_9);
// configure PORTB pins RB7 (SW1) as digital input
mPORTBSetPinsDigitalIn(BIT_7);
// initialize these pins low
mPORTAClearBits(BIT_0);
mPORTCSetBits(BIT_9);
}
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III.ii. Comp_microUSB:
/*** comp_microusb.c ***/
/*** include ***/
#include "windows.h"
#include "mpusbapi.h"

// MPUSBAPI Header File

#include <stdio.h>
/*** variables globals ***/
char vid_pid[]= "vid_04d8&pid_000c"; // Default Demo Application Firmware
char out_pipe[]= "\\MCHP_EP1";
char in_pipe[]= "\\MCHP_EP1";
HINSTANCE libHandle;
HANDLE myOutPipe;
HANDLE myInPipe;
/*** prototypes ***/
void LoadDLL(void);
void CheckInvalidHandle(void);
void USBAttach(void);
char com(char caracter);
//--------------------------------------------------------------------------int main(int argc, char* argv[])
{
int bQuit;
char c = 0;
bQuit = 0;
LoadDLL(); // Load DLL when it is necessary, i.e. on start-up!
myOutPipe = myInPipe = INVALID_HANDLE_VALUE; // Always a good idea to initialize the handles
USBAttach();

//Attach USB

printf("Prova USB: comp_microusb\r\n");
printf("=========================\r\n");
while(!bQuit)
{
fflush(stdin); printf("Prem una tecla ('q' per sortir): ");
c = getchar(); fflush(stdin); printf("\t");
if(c == 'q') {
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bQuit = 1;
}
else{
c = com(c);
fflush(stdin); putchar(c); fflush(stdin); printf("\n");
}
}//end while
// Always check to close all handles before exiting!
if (myOutPipe != INVALID_HANDLE_VALUE) MPUSBClose(myOutPipe);
if (myInPipe != INVALID_HANDLE_VALUE) MPUSBClose(myInPipe);
myOutPipe = myInPipe = INVALID_HANDLE_VALUE;
// Always check to close the library too.
if (libHandle != NULL) FreeLibrary(libHandle);
return 0;
}//end main
//--------------------------------------------------------------------------void USBAttach(void)
{
int devices;
while ((devices = MPUSBGetDeviceCount(vid_pid)) == 0){
printf("\tConecta la placa USB\r\n");
getchar();
}
myOutPipe = MPUSBOpen(0,vid_pid,out_pipe,MP_WRITE,0);
myInPipe = MPUSBOpen(0,vid_pid,out_pipe,MP_READ,0);
if(myOutPipe == INVALID_HANDLE_VALUE || myInPipe == INVALID_HANDLE_VALUE){
printf("Failed to open data pipes.\r\n");
}
}
char com(char caracter)
{
char INData[16], OUTData[16];
unsigned long ExpRecLen, RecLen;
ExpRecLen = sizeof(char);
OUTData[0] = caracter;
if(myOutPipe != INVALID_HANDLE_VALUE && myInPipe != INVALID_HANDLE_VALUE)
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{
if(MPUSBWrite(myOutPipe, OUTData, sizeof(char), NULL, 1000))
{
if(MPUSBRead(myInPipe, INData, ExpRecLen, &RecLen, 1000))
{
if(RecLen == ExpRecLen)
{
return INData[0]; // Success!
}
}
else
CheckInvalidHandle();
}
else
CheckInvalidHandle();
}
return 'q';
}
//--------------------------------------------------------------------------void LoadDLL(void)
{
libHandle = NULL;
libHandle = LoadLibrary("mpusbapi");
if(libHandle == NULL)
{
printf("Error loading mpusbapi.dll\r\n");
}
else
{
MPUSBGetDLLVersion=(DWORD(*)(void))\
GetProcAddress(libHandle,"_MPUSBGetDLLVersion");
MPUSBGetDeviceCount=(DWORD(*)(PCHAR))\
GetProcAddress(libHandle,"_MPUSBGetDeviceCount");
MPUSBOpen=(HANDLE(*)(DWORD,PCHAR,PCHAR,DWORD,DWORD))\
GetProcAddress(libHandle,"_MPUSBOpen");
MPUSBWrite=(DWORD(*)(HANDLE,PVOID,DWORD,PDWORD,DWORD))\
GetProcAddress(libHandle,"_MPUSBWrite");
MPUSBRead=(DWORD(*)(HANDLE,PVOID,DWORD,PDWORD,DWORD))\
GetProcAddress(libHandle,"_MPUSBRead");
MPUSBReadInt=(DWORD(*)(HANDLE,PVOID,DWORD,PDWORD,DWORD))\

113

III. Codi dels programes desenvolupats
GetProcAddress(libHandle,"_MPUSBReadInt");
MPUSBClose=(BOOL(*)(HANDLE))GetProcAddress(libHandle,"_MPUSBClose");
MPUSBSetConfiguration=(DWORD(*)(HANDLE,USHORT))\
GetProcAddress(libHandle,"_MPUSBSetConfiguration");
MPUSBGetStringDescriptor = \
(DWORD(*)(HANDLE,UCHAR,USHORT,PVOID,DWORD,PDWORD))\
GetProcAddress(libHandle,"_MPUSBGetStringDescriptor");
MPUSBGetConfigurationDescriptor = \
(DWORD(*)(HANDLE,UCHAR,PVOID,DWORD,PDWORD))\
GetProcAddress(libHandle,"_MPUSBGetConfigurationDescriptor");
MPUSBGetDeviceDescriptor = (DWORD(*)(HANDLE,PVOID,DWORD,PDWORD))\
GetProcAddress(libHandle,"_MPUSBGetDeviceDescriptor");
if((MPUSBGetDeviceCount == NULL) || (MPUSBOpen == NULL) ||
(MPUSBWrite == NULL) || (MPUSBRead == NULL) ||
(MPUSBClose == NULL) || (MPUSBGetDLLVersion == NULL) ||
(MPUSBReadInt == NULL) || (MPUSBSetConfiguration == NULL) ||
(MPUSBGetStringDescriptor == NULL) ||
(MPUSBGetConfigurationDescriptor == NULL) ||
(MPUSBGetDeviceDescriptor == NULL))
printf("GetProcAddress Error\r\n");
}//end if else
}//end LoadDLL
//--------------------------------------------------------------------------void CheckInvalidHandle(void)
{
if(GetLastError() == ERROR_INVALID_HANDLE)
{
// Most likely cause of the error is the board was disconnected.
MPUSBClose(myOutPipe);
MPUSBClose(myInPipe);
myOutPipe = myInPipe = INVALID_HANDLE_VALUE;
}//end if
else
printf("Error Code \r\n",GetLastError());
}//end CheckInvalidHandle
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III.iii. Dev_microUSB:
Main.c:
/********************************************************************
FileName:

main.c

/** INCLUDES *******************************************************/
#include "USB/usb.h"
#include "USB/usb_function_generic.h"
#include "user.h"

// Modifiable

#include "HardwareProfile.h"
/** CONFIGURATION **************************************************/
#pragma config FNOSC = PRIPLL // Oscillator Selection: Primary oscillator (XT, HS, EC) w/ PLL
//#pragma config FNOSC = FRCPLL // Oscillator Selection
#pragma config FPLLIDIV = DIV_2 // PLL Input Divider: Divide by 2
#pragma config FPLLMUL = MUL_20 // PLL Multiplier: Multiply by 20
#pragma config FPLLODIV = DIV_2 // PLL Output Divider: Divide by 2
#pragma config POSCMOD = HS

// Primary Oscillator: HS oscillator

//#pragma config POSCMOD = EC

// Primary Oscillator

#pragma config FCKSM = CSDCMD // Clock Switching & Fail Safe Monitor: Clock Switching Disabled, Clock
Monitoring Disabled
#pragma config OSCIOFNC = OFF
#pragma config IESO

= OFF

// CLKO Enable: Disabled

// Internal/External Switch-over: Disabled

#pragma config FSOSCEN = OFF

// Secondary Oscillator Enable: Disabled

#pragma config FPBDIV = DIV_1 // Peripheral Clock divisor: Divide by 1
#pragma config UPLLEN = ON

// USB PLL Enabled

#pragma config UPLLIDIV = DIV_2 // USB PLL Input Divider
#pragma config FWDTEN = OFF

// Watchdog Timer: Disabled

#pragma config WDTPS = PS1

// Watchdog Timer Postscale: 1:1

#pragma config CP

= OFF

// Code Protect: OFF

#pragma config BWP

= OFF

// Boot Flash Write Protect: OFF

#pragma config PWP

= OFF

// Program Flash Write Protect: OFF

#pragma config ICESEL = ICS_PGx1 // ICE/ICD Comm Channel Select: ICE pins shared with PGC1,PGD1
#pragma config DEBUG = OFF

// Background Debugger Enable: OFF
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/** VARIABLES ******************************************************/
#pragma udata
extern USB_HANDLE USBGenericOutHandle;
extern USB_HANDLE USBGenericInHandle;
extern BYTE INPacket[USBGEN_EP_SIZE];
extern BYTE OUTPacket[USBGEN_EP_SIZE];
/** PRIVATE PROTOTYPES *********************************************/
static void InitializeSystem(void);
void Initboard(void);
void USBDeviceTasks(void);
void YourHighPriorityISRCode(void);
void YourLowPriorityISRCode(void);
/** DECLARATIONS ***************************************************/
#pragma code
#define SYS_FREQ

(80000000)

#define MKEY1

mPORTBReadBits(BIT_7)

#define LED1_ON

mPORTASetBits(BIT_0)

#define LED2_ON

mPORTCSetBits(BIT_9)

#define LEDS_ON

mPORTASetBits(BIT_0) | mPORTCSetBits(BIT_9)

#define LED1_OFF

mPORTAClearBits(BIT_0)

#define LED2_OFF

mPORTCClearBits(BIT_9)

#define LEDS_OFF

mPORTAClearBits(BIT_0) | mPORTCClearBits(BIT_9)

#define LED1_TOG

mPORTAToggleBits(BIT_0)

#define LED2_TOG

mPORTCToggleBits(BIT_9)

#define LEDS_TOG

mPORTAToggleBits(BIT_0) | mPORTCToggleBits(BIT_9)

/*** main ***/
int main(void)
{
int i =0;
int oldmkey1 = MKEY1;
// Initalize global interrupt enable
INTEnableSystemMultiVectoredInt();
//init
SYSTEMConfig(SYS_FREQ, SYS_CFG_WAIT_STATES | SYS_CFG_PCACHE);
Initboard();
for(i=0 ; i<10000000 ; i++ )
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{
}
InitializeSystem();
USBDeviceInit();

//usb_device.c. Initializes USB module SFRs and firmware
//variables to known states.

USBDeviceAttach();
while(1)
{
if(oldmkey1 != MKEY1)
{
oldmkey1 = MKEY1;
if (oldmkey1 == 0)
{
LEDS_TOG;
}
}
// Application-specific tasks.
ProcessIO();
}//end while
}//end main
void Initboard(void)
{
// configure PORTA pins RA0 and PORTC RC9 as digital outputs
mPORTASetPinsDigitalOut(BIT_0);
mPORTCSetPinsDigitalOut(BIT_9);
// configure PORTB pins RB7 (SW1) as digital input
mPORTBSetPinsDigitalIn(BIT_7);
// initialize these pins low
mPORTAClearBits(BIT_0);
mPORTCClearBits(BIT_9);
}
/********************************************************************
* Function:

static void InitializeSystem(void)

* PreCondition: None
* Input:
* Output:

None
None

* Side Effects: None
* Overview:

InitializeSystem is a centralize initialization
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*

routine. All required USB initialization routines

*

are called from here.

*
*

User application initialization routine should

*

also be called from here.

*
* Note:

None

*******************************************************************/
static void InitializeSystem(void)
{
//

The USB specifications require that USB peripheral devices must never source

//

current onto the Vbus pin. Additionally, USB peripherals should not source

//

current on D+ or D- when the host/hub is not actively powering the Vbus line.

//

When designing a self powered (as opposed to bus powered) USB peripheral

//

device, the firmware should make sure not to turn on the USB module and D+

//

or D- pull up resistor unless Vbus is actively powered. Therefore, the

//

firmware needs some means to detect when Vbus is being powered by the host.

//

A 5V tolerant I/O pin can be connected to Vbus (through a resistor), and

//

can be used to detect when Vbus is high (host actively powering), or low

//

(host is shut down or otherwise not supplying power). The USB firmware

//

can then periodically poll this I/O pin to know when it is okay to turn on

//

the USB module/D+/D- pull up resistor. When designing a purely bus powered

//

peripheral device, it is not possible to source current on D+ or D- when the

//

host is not actively providing power on Vbus. Therefore, implementing this

//

bus sense feature is optional. This firmware can be made to use this bus

//

sense feature by making sure "USE_USB_BUS_SENSE_IO" has been defined in the

//

HardwareProfile.h file.
#if defined(USE_USB_BUS_SENSE_IO)
tris_usb_bus_sense = INPUT_PIN; // See HardwareProfile.h
#endif

//

If the host PC sends a GetStatus (device) request, the firmware must respond

//

and let the host know if the USB peripheral device is currently bus powered

//

or self powered. See chapter 9 in the official USB specifications for details

//

regarding this request. If the peripheral device is capable of being both

//

self and bus powered, it should not return a hard coded value for this request.

//

Instead, firmware should check if it is currently self or bus powered, and

//

respond accordingly. If the hardware has been configured like demonstrated

//

on the PICDEM FS USB Demo Board, an I/O pin can be polled to determine the

//

currently selected power source. On the PICDEM FS USB Demo Board, "RA2"
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//

is used for

this purpose. If using this feature, make sure "USE_SELF_POWER_SENSE_IO"

//

has been defined in HardwareProfile - (platform).h, and that an appropriate I/O pin

// has been mapped

to it.

#if defined(USE_SELF_POWER_SENSE_IO)
tris_self_power = INPUT_PIN; // See HardwareProfile
#endif
//UserInit();
}//end InitializeSystem
// ******************************************************************************************************
// ************** USB Callback Functions ****************************************************************
// ******************************************************************************************************
// The USB firmware stack will call the callback functions USBCBxxx() in response to certain USB related
// events. For example, if the host PC is powering down, it will stop sending out Start of Frame (SOF)
// packets to your device. In response to this, all USB devices are supposed to decrease their power
// consumption from the USB Vbus to <2.5mA each. The USB module detects this condition (which according
// to the USB specifications is 3+ms of no bus activity/SOF packets) and then calls the USBCBSuspend()
// function. You should modify these callback functions to take appropriate actions for each of these
// conditions. For example, in the USBCBSuspend(), you may wish to add code that will decrease power
// consumption from Vbus to <2.5mA (such as by clock switching, turning off LEDs, putting the
// microcontroller to sleep, etc.). Then, in the USBCBWakeFromSuspend() function, you may then wish to
// add code that undoes the power saving things done in the USBCBSuspend() function.
// The USBCBSendResume() function is special, in that the USB stack will not automatically call this
// function. This function is meant to be called from the application firmware instead. See the
// additional comments near the function.
/******************************************************************************
* Function:

void USBCBSuspend(void)

* PreCondition: None
* Input:
* Output:

None
None

* Side Effects: None
* Overview:
* Note:

Call back that is invoked when a USB suspend is detected
None

*****************************************************************************/
void USBCBSuspend(void)
{
// Insert appropriate code here for the desired
// application behavior. If the microcontroller will be put to sleep, a
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// process similar to that shown below may be used:
/* Example power saving code.
ConfigureIOPinsForLowPower();
SaveStateOfAllInterruptEnableBits();
DisableAllInterruptEnableBits();
// Should enable at least USBActivityIF as a wake source
EnableOnlyTheInterruptsWhichWillBeUsedToWakeTheMicro();
Sleep();
// Preferrably, this should be done in the USBCBWakeFromSuspend() function instead.
RestoreStateOfAllPreviouslySavedInterruptEnableBits();
// Preferrably, this should be done in the USBCBWakeFromSuspend() function instead.
RestoreIOPinsToNormal();
// IMPORTANT NOTE: Do not clear the USBActivityIF (ACTVIF) bit here. This bit is
// cleared inside the usb_device.c file. Clearing USBActivityIF here will cause
// to not work as intended.
*/
}
/******************************************************************************
* Function:

void USBCBWakeFromSuspend(void)

* PreCondition: None
* Input:
* Output:

None
None

* Side Effects: None
* Overview:

The host may put USB peripheral devices in low power

*

suspend mode (by "sending" 3+ms of idle). Once in suspend

*

mode, the host may wake the device back up by sending non-

*

idle state signalling.

*
*

This call back is invoked when a wakeup from USB suspend

*

is detected.

*
* Note:

None

*****************************************************************************/
void USBCBWakeFromSuspend(void)
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{
// If clock switching or other power savings measures were taken when
// executing the USBCBSuspend() function, now would be a good time to
// switch back to normal full power run mode conditions. The host allows
// a few milliseconds of wakeup time, after which the device must be
// fully back to normal, and capable of receiving and processing USB
// packets. In order to do this, the USB module must receive proper
// clocking (IE: 48MHz clock must be available to SIE for full speed USB
// operation).
}
/********************************************************************
* Function:

void USBCB_SOF_Handler(void)

* PreCondition: None
* Input:
* Output:

None
None

* Side Effects: None
* Overview:

The USB host sends out a SOF packet to full-speed

*

devices every 1 ms. This interrupt may be useful

*

for isochronous pipes. End designers should

*

implement callback routine as necessary.

*
* Note:

None

*******************************************************************/
void USBCB_SOF_Handler(void)
{
// No need to clear UIRbits.SOFIF to 0 here.
// Callback caller is already doing that.
}
/*******************************************************************
* Function:

void USBCBErrorHandler(void)

* PreCondition: None
* Input:
* Output:

None
None

* Side Effects: None
* Overview:

The purpose of this callback is mainly for

*

debugging during development. Check UEIR to see

*

which error causes the interrupt.

*
* Note:

None

121

III. Codi dels programes desenvolupats
*******************************************************************/
void USBCBErrorHandler(void)
{
// No need to clear UEIR to 0 here.
// Callback caller is already doing that.
// Typically, user firmware does not need to do anything special
// if a USB error occurs. For example, if the host sends an OUT
// packet to your device, but the packet gets corrupted (ex:
// because of a bad connection, or the user unplugs the
// USB cable during the transmission) this will typically set
// one or more USB error interrupt flags. Nothing specific
// needs to be done however, since the SIE will automatically
// send a "NAK" packet to the host. In response to this, the
// host will normally retry to send the packet again, and no
// data loss occurs. The system will typically recover
// automatically, without the need for application firmware
// intervention.
// Nevertheless, this callback function is provided, such as
// for debugging purposes.
}
/*******************************************************************
* Function:

void USBCBCheckOtherReq(void)

* PreCondition: None
* Input:
* Output:

None
None

* Side Effects: None
* Overview:

When SETUP packets arrive from the host, some

*

firmware must process the request and respond

*

appropriately to fulfill the request. Some of

*

the SETUP packets will be for standard

*

USB "chapter 9" (as in, fulfilling chapter 9 of

*

the official USB specifications) requests, while

*

others may be specific to the USB device class

*

that is being implemented. For example, a HID

*

class device needs to be able to respond to

*

"GET REPORT" type of requests. This

*

is not a standard USB chapter 9 request, and

*

therefore not handled by usb_device.c. Instead
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*

this request should be handled by class specific

*

firmware, such as that contained in usb_function_hid.c.

*
* Note:

None

*****************************************************************************/
void USBCBCheckOtherReq(void)
{
}//end
/*******************************************************************
* Function:

void USBCBStdSetDscHandler(void)

* PreCondition: None
* Input:
* Output:

None
None

* Side Effects: None
* Overview:

The USBCBStdSetDscHandler() callback function is

*

called when a SETUP, bRequest: SET_DESCRIPTOR request

*

arrives. Typically SET_DESCRIPTOR requests are

*

not used in most applications, and it is

*

optional to support this type of request.

*
* Note:

None

*****************************************************************************/
void USBCBStdSetDscHandler(void)
{
// Must claim session ownership if supporting this request
}//end
/******************************************************************************
* Function:

void USBCBInitEP(void)

* PreCondition: None
* Input:
* Output:

None
None

* Side Effects: None
* Overview:
*

This function is called when the device becomes
initialized, which occurs after the host sends a

*

SET_CONFIGURATION (wValue not = 0) request. This

*

callback function should initialize the endpoints

*

for the device's usage according to the current

*

configuration.

*
* Note:

None
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*****************************************************************************/
void USBCBInitEP(void)
{
USBEnableEndpoint(USBGEN_EP_NUM,USB_OUT_ENABLED|USB_IN_ENABLED|USB_HANDSHAKE_ENAB
LED|USB_DISALLOW_SETUP);
USBGenericOutHandle = USBGenRead(USBGEN_EP_NUM,(BYTE*)&OUTPacket,USBGEN_EP_SIZE);
}
/********************************************************************
* Function:

void USBCBSendResume(void)

* PreCondition: None
* Input:
* Output:

None
None

* Side Effects: None
*
* Overview:

The USB specifications allow some types of USB

*

peripheral devices to wake up a host PC (such

*

as if it is in a low power suspend to RAM state).

*

This can be a very useful feature in some

*

USB applications, such as an Infrared remote

*

control

*

button on a remote control, it is nice that the

*

IR receiver can detect this signalling, and then

*

send a USB "command" to the PC to wake up.

receiver. If a user presses the "power"

*
*

The USBCBSendResume() "callback" function is used

*

to send this special USB signalling which wakes

*

up the PC. This function may be called by

*

application firmware to wake up the PC. This

*

function should only be called when:

*
*

1. The USB driver used on the host PC supports

*

the remote wakeup capability.

*

2. The USB configuration descriptor indicates

*

the device is remote wakeup capable in the

*

bmAttributes field.

*

3. The USB host PC is currently sleeping,

*

and has previously sent your device a SET

*

FEATURE setup packet which "armed" the
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*

remote wakeup capability.

*
*

This callback should send a RESUME signal that

*

has the period of 1-15ms.

*
* Note:

Interrupt vs. Polling

*

-Primary clock

*

-Secondary clock ***** MAKE NOTES ABOUT THIS *******

*

> Can switch to primary first by calling USBCBWakeFromSuspend()

*

The modifiable section in this routine should be changed

*

to meet the application needs. Current implementation

*

temporary blocks other functions from executing for a

*

period of 1-13 ms depending on the core frequency.

*
*

According to USB 2.0 specification section 7.1.7.7,

*

"The remote wakeup device must hold the resume signaling

*

for at lest 1 ms but for no more than 15 ms."

*

The idea here is to use a delay counter loop, using a

*

common value that would work over a wide range of core

*

frequencies.

*

That value selected is 1800. See table below:

*

==========================================================

*

Core Freq(MHz)

*

==========================================================

*

48

12

*

4

1

MIP

RESUME Signal Period (ms)

1.05
12.6

*

==========================================================

*

* These timing could be incorrect when using code

*

optimization or extended instruction mode,

*

or when having other interrupts enabled.

*

Make sure to verify using the MPLAB SIM's Stopwatch

*

and verify the actual signal on an oscilloscope.

*******************************************************************/
void USBCBSendResume(void)
{
static WORD delay_count;
USBResumeControl = 1;

// Start RESUME signaling
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delay_count = 1800U;

// Set RESUME line for 1-13 ms

do
{
delay_count--;
}while(delay_count);
USBResumeControl = 0;
}
/*******************************************************************
* Function:

BOOL USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER(

*

USB_EVENT event, void *pdata, WORD size)

* PreCondition: None
* Input:

USB_EVENT event - the type of event

*

void *pdata - pointer to the event data

*

WORD size - size of the event data

* Output:

None

* Side Effects: None
* Overview:

This function is called from the USB stack to

*

notify a user application that a USB event

*

occured. This callback is in interrupt context

*

when the USB_INTERRUPT option is selected.

*
* Note:

None

*******************************************************************/
BOOL USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER(USB_EVENT event, void *pdata, WORD size)
{
switch(event)
{
case EVENT_CONFIGURED:
USBCBInitEP();
break;
case EVENT_SET_DESCRIPTOR:
USBCBStdSetDscHandler();
break;
case EVENT_EP0_REQUEST:
USBCBCheckOtherReq();
break;
case EVENT_SOF:
USBCB_SOF_Handler();
break;
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case EVENT_SUSPEND:
USBCBSuspend();
break;
case EVENT_RESUME:
USBCBWakeFromSuspend();
break;
case EVENT_BUS_ERROR:
USBCBErrorHandler();
break;
case EVENT_TRANSFER:
Nop();
break;
default:
break;
}
return TRUE;
}
/** EOF main.c ***************************************************************/
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HardwareProfile.h:
/********************************************************************
FileName:

HardwareProfile.h

Dependencies: See INCLUDES section
Company:

Microchip Technology, Inc.

Software License Agreement:
The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
(the “Company”) for its PIC® Microcontroller is intended and
supplied to you, the Company’s customer, for use solely and
exclusively on Microchip PIC Microcontroller products. The
software is owned by the Company and/or its supplier, and is
protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
civil liability for the breach of the terms and conditions of this
license.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO WARRANTIES,
WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
********************************************************************/
#ifndef HARDWARE_PROFILE_H
#define HARDWARE_PROFILE_H
/*******************************************************************/
/******** USB stack hardware selection options *********************/
/*******************************************************************/
//This section is the set of definitions required by the MCHPFSUSB
// framework. These definitions tell the firmware what mode it is
// running in, and where it can find the results to some information
// that the stack needs.
//These definitions are required by every application developed with
// this revision of the MCHPFSUSB framework. Please review each
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// option carefully and determine which options are desired/required
// for your application.
//#define USE_SELF_POWER_SENSE_IO
#define tris_self_power
#define self_power

TRISAbits.TRISA2 // Input
1

//#define USE_USB_BUS_SENSE_IO
#define tris_usb_bus_sense TRISBbits.TRISB5 // Input
#define USB_BUS_SENSE

1

/*******************************************************************/
/*******************************************************************/
/*******************************************************************/
/******** Application specific definitions *************************/
/*******************************************************************/
/*******************************************************************/
/*******************************************************************/
/** Board definition ***********************************************/
//These defintions will tell the main() function which board is
// currently selected. This will allow the application to add
// the correct configuration bits as wells use the correct
// initialization functions for the board. These defitions are only
// required in the stack provided demos. They are not required in
// final application design.
#define DEMO_BOARD PIC32_USB_STARTER_KIT
/** LED ************************************************************/
#define mInitAllLEDs()

LATD &= 0xFFF8; TRISD &= 0xFFF8;

#define mLED_1

LATDbits.LATD0

#define mLED_2

LATDbits.LATD1

#define mLED_3

LATDbits.LATD2

#define mGetLED_1()

mLED_1

#define mGetLED_2()

mLED_2

#define mGetLED_3()

mLED_3

#define mLED_1_On()

mLED_1 = 1;

#define mLED_2_On()

mLED_2 = 1;
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#define mLED_3_On()

mLED_3 = 1;

#define mLED_1_Off()

mLED_1 = 0;

#define mLED_2_Off()

mLED_2 = 0;

#define mLED_3_Off()

mLED_3 = 0;

#define mLED_1_Toggle()

mLED_1 = !mLED_1;

#define mLED_2_Toggle()

mLED_2 = !mLED_2;

#define mLED_3_Toggle()

mLED_3 = !mLED_3;

#endif //HARDWARE_PROFILE_H
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USB_config.h:
/********************************************************************
FileName:

usb_config.h

Dependencies:

Always: GenericTypeDefs.h, usb_device.h

Situational: usb_function_hid.h, usb_function_cdc.h, usb_function_msd.h, etc.
Company:

Microchip Technology, Inc.

Software License Agreement:
The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
(the “Company”) for its PIC® Microcontroller is intended and
supplied to you, the Company’s customer, for use solely and
exclusively on Microchip PIC Microcontroller products. The
software is owned by the Company and/or its supplier, and is
protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
civil liability for the breach of the terms and conditions of this
license.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO WARRANTIES,
WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
********************************************************************
File Description:
Change History:
Rev Date

Description

1.0 11/19/2004 Initial release
2.1 02/26/2007 Updated for simplicity and to use common
coding style
*******************************************************************/
/*********************************************************************
* Descriptor specific type definitions are defined in: usbd.h
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********************************************************************/
//#ifndef USBCFG_H
#define USBCFG_H
/** DEFINITIONS ****************************************************/
#define USB_EP0_BUFF_SIZE

8

// Valid Options: 8, 16, 32, or 64 bytes.
// Using larger options take more

SRAM, but
// does not provide much advantage in
most types
// of applications. Exceptions to this,

are applications

// that use EP0 IN or OUT for sending
large amounts of
// application related data.
#define USB_MAX_NUM_INT
#define USB_MAX_EP_NUMBER

1 // For tracking Alternate Setting
1

//Device descriptor - if these two definitions are not defined then
// a ROM USB_DEVICE_DESCRIPTOR variable by the exact name of device_dsc
// must exist.
#define USB_USER_DEVICE_DESCRIPTOR &device_dsc
#define USB_USER_DEVICE_DESCRIPTOR_INCLUDE extern ROM USB_DEVICE_DESCRIPTOR device_dsc
//Configuration descriptors - if these two definitions do not exist then
// a ROM BYTE *ROM variable named exactly USB_CD_Ptr[] must exist.
#define USB_USER_CONFIG_DESCRIPTOR USB_CD_Ptr
#define USB_USER_CONFIG_DESCRIPTOR_INCLUDE extern ROM BYTE *ROM USB_CD_Ptr[]
//Make sure only one of the below "#define USB_PING_PONG_MODE"
//is uncommented.
//#define USB_PING_PONG_MODE USB_PING_PONG__NO_PING_PONG
#define USB_PING_PONG_MODE USB_PING_PONG__FULL_PING_PONG
//#define USB_PING_PONG_MODE USB_PING_PONG__EP0_OUT_ONLY
//#define USB_PING_PONG_MODE USB_PING_PONG__ALL_BUT_EP0
is not supported in PIC18F4550 family rev A3 devices

//NOTE: This mode

//#define USB_POLLING
#define USB_INTERRUPT
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/* Parameter definitions are defined in usb_device.h */
#define USB_PULLUP_OPTION USB_PULLUP_ENABLE
//#define USB_PULLUP_OPTION USB_PULLUP_DISABLED
#define USB_TRANSCEIVER_OPTION USB_INTERNAL_TRANSCEIVER
//External Transceiver support is not available on all product families. Please
// refer to the product family datasheet for more information if this feature
// is available on the target processor.
//#define USB_TRANSCEIVER_OPTION USB_EXTERNAL_TRANSCEIVER
#define USB_SPEED_OPTION USB_FULL_SPEED
//#define USB_SPEED_OPTION USB_LOW_SPEED //(not valid option for PIC24F devices)
#define USB_SUPPORT_DEVICE
#define USB_NUM_STRING_DESCRIPTORS 3
//#define USB_INTERRUPT_LEGACY_CALLBACKS
#define USB_ENABLE_ALL_HANDLERS
//#define USB_ENABLE_SUSPEND_HANDLER
//#define USB_ENABLE_WAKEUP_FROM_SUSPEND_HANDLER
//#define USB_ENABLE_SOF_HANDLER
//#define USB_ENABLE_ERROR_HANDLER
//#define USB_ENABLE_OTHER_REQUEST_HANDLER
//#define USB_ENABLE_SET_DESCRIPTOR_HANDLER
//#define USB_ENABLE_INIT_EP_HANDLER
//#define USB_ENABLE_EP0_DATA_HANDLER
//#define USB_ENABLE_TRANSFER_COMPLETE_HANDLER
/** DEVICE CLASS USAGE *********************************************/
#define USB_USE_GEN
/** ENDPOINTS ALLOCATION *******************************************/
/* Generic */
#define USBGEN_EP_SIZE

64

#define USBGEN_EP_NUM

1

/** DEFINITIONS ****************************************************/
//#endif //USBCFG_H
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USB_descriptors.c:
/********************************************************************
FileName:

usb_descriptors.c

Dependencies:

See INCLUDES section

Company:

Microchip Technology, Inc.

Software License Agreement:
The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
(the “Company”) for its PIC® Microcontroller is intended and
supplied to you, the Company’s customer, for use solely and
exclusively on Microchip PIC Microcontroller products. The
software is owned by the Company and/or its supplier, and is
protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
civil liability for the breach of the terms and conditions of this
license.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO WARRANTIES,
WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
*********************************************************************
-usb_descriptors.c------------------------------------------------------------------Filling in the descriptor values in the usb_descriptors.c file:
------------------------------------------------------------------[Device Descriptors]
The device descriptor is defined as a USB_DEVICE_DESCRIPTOR type.
This type is defined in usb_ch9.h Each entry into this structure
needs to be the correct length for the data type of the entry.
[Configuration Descriptors]
The configuration descriptor was changed in v2.x from a structure
to a BYTE array. Given that the configuration is now a byte array
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each byte of multi-byte fields must be listed individually. This
means that for fields like the total size of the configuration where
the field is a 16-bit value "64,0," is the correct entry for a
configuration that is only 64 bytes long and not "64," which is one
too few bytes.
The configuration attribute must always have the _DEFAULT
definition at the minimum. Additional options can be ORed
to the _DEFAULT attribute. Available options are _SELF and _RWU.
These definitions are defined in the usb_device.h file. The
_SELF tells the USB host that this device is self-powered. The
_RWU tells the USB host that this device supports Remote Wakeup.
[Endpoint Descriptors]
Like the configuration descriptor, the endpoint descriptors were
changed in v2.x of the stack from a structure to a BYTE array. As
endpoint descriptors also has a field that are multi-byte entities,
please be sure to specify both bytes of the field. For example, for
the endpoint size an endpoint that is 64 bytes needs to have the size
defined as "64,0," instead of "64,"
Take the following example:
// Endpoint Descriptor //
0x07,

//the size of this descriptor //

USB_DESCRIPTOR_ENDPOINT, //Endpoint Descriptor
_EP02_IN,
_INT,
0x08,0x00,
0x02,

//EndpointAddress
//Attributes
//size (note: 2 bytes)
//Interval

The first two parameters are self-explanatory. They specify the
length of this endpoint descriptor (7) and the descriptor type.
The next parameter identifies the endpoint, the definitions are
defined in usb_device.h and has the following naming
convention:
_EP<##>_<dir>
where ## is the endpoint number and dir is the direction of
transfer. The dir has the value of either 'OUT' or 'IN'.
The next parameter identifies the type of the endpoint. Available
options are _BULK, _INT, _ISO, and _CTRL. The _CTRL is not
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typically used because the default control transfer endpoint is
not defined in the USB descriptors. When _ISO option is used,
addition options can be ORed to _ISO. Example:
_ISO|_AD|_FE
This describes the endpoint as an isochronous pipe with adaptive
and feedback attributes. See usb_device.h and the USB
specification for details. The next parameter defines the size of
the endpoint. The last parameter in the polling interval.
------------------------------------------------------------------Adding a USB String
------------------------------------------------------------------A string descriptor array should have the following format:
rom struct{byte bLength;byte bDscType;word string[size];}sdxxx={
sizeof(sdxxx),DSC_STR,<text>};
The above structure provides a means for the C compiler to
calculate the length of string descriptor sdxxx, where xxx is the
index number. The first two bytes of the descriptor are descriptor
length and type. The rest <text> are string texts which must be
in the unicode format. The unicode format is achieved by declaring
each character as a word type. The whole text string is declared
as a word array with the number of characters equals to <size>.
<size> has to be manually counted and entered into the array
declaration. Let's study this through an example:
if the string is "USB" , then the string descriptor should be:
(Using index 02)
rom struct{byte bLength;byte bDscType;word string[3];}sd002={
sizeof(sd002),DSC_STR,'U','S','B'};
A USB project may have multiple strings and the firmware supports
the management of multiple strings through a look-up table.
The look-up table is defined as:
rom const unsigned char *rom USB_SD_Ptr[]={&sd000,&sd001,&sd002};
The above declaration has 3 strings, sd000, sd001, and sd002.
Strings can be removed or added. sd000 is a specialized string
descriptor. It defines the language code, usually this is
US English (0x0409). The index of the string must match the index
position of the USB_SD_Ptr array, &sd000 must be in position
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USB_SD_Ptr[0], &sd001 must be in position USB_SD_Ptr[1] and so on.
The look-up table USB_SD_Ptr is used by the get string handler
function.
------------------------------------------------------------------The look-up table scheme also applies to the configuration
descriptor. A USB device may have multiple configuration
descriptors, i.e. CFG01, CFG02, etc. To add a configuration
descriptor, user must implement a structure similar to CFG01.
The next step is to add the configuration descriptor name, i.e.
cfg01, cfg02,.., to the look-up table USB_CD_Ptr. USB_CD_Ptr[0]
is a dummy place holder since configuration 0 is the un-configured
state according to the definition in the USB specification.
********************************************************************/
/*********************************************************************
* Descriptor specific type definitions are defined in:
* usb_device.h
*
* Configuration options are defined in:
* usb_config.h
********************************************************************/
#ifndef __USB_DESCRIPTORS_C
#define __USB_DESCRIPTORS_C
#define USBGEN_EP_SIZE

64

#define USBGEN_EP_NUM

1

/** INCLUDES *******************************************************/
#include "./USB/usb.h"
/** CONSTANTS ******************************************************/
#if defined(__18CXX)
#pragma romdata
#endif
/* Device Descriptor */
ROM USB_DEVICE_DESCRIPTOR device_dsc=
{
0x12,

// Size of this descriptor in bytes

USB_DESCRIPTOR_DEVICE, // DEVICE descriptor type
0x0200,

// USB Spec Release Number in BCD format

0x00,

// Class Code

0x00,

// Subclass code

0x00,

// Protocol code
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USB_EP0_BUFF_SIZE,

// Max packet size for EP0, see usb_config.h

0x04D8,

// Vendor ID

0x000C,

// Product ID: PICDEM FS USB (DEMO Mode)

0x0000,

// Device release number in BCD format

0x01,

// Manufacturer string index

0x02,

// Product string index

0x00,

// Device serial number string index

0x01

// Number of possible configurations

};
/* Configuration 1 Descriptor */
ROM BYTE configDescriptor1[]={
/* Configuration Descriptor */
0x09,//sizeof(USB_CFG_DSC), // Size of this descriptor in bytes
USB_DESCRIPTOR_CONFIGURATION,
0x20,0x00,

// CONFIGURATION descriptor type

// Total length of data for this cfg

1,

// Number of interfaces in this cfg

1,

// Index value of this configuration

0,

// Configuration string index

_DEFAULT | _SELF,
50,

// Attributes, see usb_device.h

// Max power consumption (2X mA)

/* Interface Descriptor */
0x09,//sizeof(USB_INTF_DSC), // Size of this descriptor in bytes
USB_DESCRIPTOR_INTERFACE,

// INTERFACE descriptor type

0,

// Interface Number

0,

// Alternate Setting Number

2,

// Number of endpoints in this intf

0xFF,

// Class code

0xFF,

// Subclass code

0xFF,

// Protocol code

0,

// Interface string index
/* Endpoint Descriptor */

0x07,

/*sizeof(USB_EP_DSC)*/

USB_DESCRIPTOR_ENDPOINT, //Endpoint Descriptor
_EP01_OUT,
_BULK,

//EndpointAddress
//Attributes

USBGEN_EP_SIZE,0x00,
1,
0x07,

//size

//Interval
/*sizeof(USB_EP_DSC)*/
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USB_DESCRIPTOR_ENDPOINT, //Endpoint Descriptor
_EP01_IN,

//EndpointAddress

_BULK,

//Attributes

USBGEN_EP_SIZE,0x00,
1

//size

//Interval

};
//Language code string descriptor
ROM struct{BYTE bLength;BYTE bDscType;WORD string[1];}sd000={
sizeof(sd000),USB_DESCRIPTOR_STRING,{0x0409}};
//Manufacturer string descriptor
ROM struct{BYTE bLength;BYTE bDscType;WORD string[25];}sd001={
sizeof(sd001),USB_DESCRIPTOR_STRING,
{'M','i','c','r','o','c','h','i','p',' ',
'T','e','c','h','n','o','l','o','g','y',' ','I','n','c','.'
}};
//Product string descriptor
ROM struct{BYTE bLength;BYTE bDscType;WORD string[27];}sd002={
sizeof(sd002),USB_DESCRIPTOR_STRING,
{'M','i','c','r','o','c','h','i','p',' ','C','u','s','t','o','m',
' ','U','S','B',' ','D','e','v','i','c','e'}};
//Array of configuration descriptors
ROM BYTE *ROM USB_CD_Ptr[]=
{
(ROM BYTE *ROM)&configDescriptor1
};
//Array of string descriptors
ROM BYTE *ROM USB_SD_Ptr[]=
{
(ROM BYTE *ROM)&sd000,
(ROM BYTE *ROM)&sd001,
(ROM BYTE *ROM)&sd002
};
/** EOF usb_descriptors.c ***************************************************/
#endif
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User.h
/*********************************************************************
*

Microchip USB C18 Firmware Version 1.0

*********************************************************************
* FileName:

user.h

* Dependencies: See INCLUDES section below
* Company:

Microchip Technology, Inc.

*
* Software License Agreement
*
* The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
* (the “Company”) for its PICmicro® Microcontroller is intended and
* supplied to you, the Company’s customer, for use solely and
* exclusively on Microchip PICmicro Microcontroller products. The
* software is owned by the Company and/or its supplier, and is
* protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
* Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
* user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
* civil liability for the breach of the terms and conditions of this
* license.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO WARRANTIES,
* WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
* TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
* IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
*
********************************************************************/
#ifndef PICDEM_FS_DEMO_H
#define PICDEM_FS_DEMO_H
/** I N C L U D E S **********************************************************/
#include "GenericTypeDefs.h"
#include "usb_config.h"
extern volatile unsigned char usbgen_out[USBGEN_EP_SIZE];
extern volatile unsigned char usbgen_in[USBGEN_EP_SIZE];
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/** D E F I N I T I O N S ****************************************************/
/* PICDEM FS USB Demo Version */
#define MINOR_VERSION 0x00 //Demo Version 1.00
#define MAJOR_VERSION 0x01
typedef enum
{
READ_VERSION = 0x00,
/*
READ_FLASH

= 0x01,

WRITE_FLASH

= 0x02,

ERASE_FLASH

= 0x03,

READ_EEDATA

= 0x04,

WRITE_EEDATA = 0x05,
READ_CONFIG

= 0x06,

WRITE_CONFIG = 0x07,
*/
ID_BOARD

= 0x31,

UPDATE_LED

= 0x32,

SET_TEMP_REAL = 0x33,
RD_TEMP

= 0x34,

SET_TEMP_LOGGING= 0x35,
RD_TEMP_LOGGING = 0x36,
RD_POT
RESET

= 0x37,
= 0xFF

}TYPE_CMD;
/** S T R U C T U R E S ******************************************************/
typedef union DATA_PACKET
{
BYTE _byte[USBGEN_EP_SIZE]; //For byte access
WORD _word[USBGEN_EP_SIZE/2];//For word access(USBGEN_EP_SIZE msut be even)
long _int[USBGEN_EP_SIZE/4];
struct
{
BYTE CMD;
BYTE len;
};
struct
{
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unsigned :8;
BYTE ID;
};
struct
{
unsigned :8;
BYTE led_num;
BYTE led_status;
};
struct
{
unsigned :8;
WORD word_data;
};
} DATA_PACKET;
/** P U B L I C P R O T O T Y P E S *****************************************/
void UserInit(void);
void ProcessIO(void);
#endif //PICDEM_FS_DEMO_H
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User.c:
/********************************************************************
FileName:

user.c

Dependencies:

See INCLUDES section

* Company:

Microchip Technology, Inc.

*
* Software License Agreement
The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
(the “Company”) for its PIC® Microcontroller is intended and
supplied to you, the Company’s customer, for use solely and
exclusively on Microchip PIC Microcontroller products. The
software is owned by the Company and/or its supplier, and is
protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
* Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
* user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
* civil liability for the breach of the terms and conditions of this
* license.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO WARRANTIES,
* WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
* TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
* IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
********************************************************************
File Description:
Change History:
Rev Date

Description

1.0 11/19/2004 Initial release
2.1 02/26/2007 Updated for simplicity and to use common
coding style
********************************************************************/
/** INCLUDES *******************************************************/
#include "USB/usb.h"
#include "USB/usb_function_generic.h"
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#include "HardwareProfile.h"
#include "user.h"
/** V A R I A B L E S ********************************************************/
BYTE INPacket[USBGEN_EP_SIZE];
BYTE OUTPacket[USBGEN_EP_SIZE];
USB_HANDLE USBGenericOutHandle = 0;
USB_HANDLE USBGenericInHandle = 0;
/** P R I V A T E P R O T O T Y P E S ***************************************/
void BlinkUSBStatus(void);
void ServiceRequests(void);
/** D E C L A R A T I O N S **************************************************/
void UserInit(void)
{
}//end UserInit
/******************************************************************************
* Function:

void ProcessIO(void)

*
* PreCondition: None *
* Input:
* Output:

None *
None *

* Side Effects: None *
* Overview:
*

This function is a place holder for other user routines.
It is a mixture of both USB and non-USB tasks. *

* Note:

None

*****************************************************************************/
void ProcessIO(void)
{
// User Application USB tasks
if((USBDeviceState < CONFIGURED_STATE)||(USBSuspendControl==1)) return;
//respond to any USB commands that might have come over the bus
ServiceRequests();
}//end ProcessIO

144

III. Codi dels programes desenvolupats

/******************************************************************************
* Function:

void ServiceRequests(void)

*
* PreCondition: None
*
* Input:

None

*
* Output:

None

*
* Side Effects: USB traffic can be generated
*
* Overview:
*

This function takes in the commands from the PC from the
application and executes the commands requested

*
* Note:

None

*****************************************************************************/
void ServiceRequests(void)
{
//Check to see if data has arrived
if(!USBHandleBusy(USBGenericOutHandle))
{
//if the handle is no longer busy then the last
//transmission is complete
mPORTAToggleBits(BIT_0) | mPORTCToggleBits(BIT_9); //LEDS_TOG
//process the command
INPacket[0] = OUTPacket[0] + 1;
if(!USBHandleBusy(USBGenericInHandle))
{
USBGenericInHandle = USBGenWrite(USBGEN_EP_NUM,(BYTE*)&INPacket,sizeof(BYTE));
}
//Re-arm the OUT endpoint for the next packet
USBGenericOutHandle = USBGenRead(USBGEN_EP_NUM,(BYTE*)&OUTPacket,USBGEN_EP_SIZE);
}//end if
}//end ServiceRequests
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III.iv. Dev_microSD:
#include "FSIO.h"
#include "HardwareProfile.h"
#include <plib.h>
char sendBuffer[] = "This is test string 1";
char send2[] = "2";
char receiveBuffer[50];
//#if defined (__PIC32MX__)
// #pragma config FPLLMUL = MUL_20

// PLL Multiplier

// #pragma config FPLLIDIV = DIV_2

// PLL Input Divider

// #pragma config FPLLODIV = DIV_1

// PLL Output Divider

// #pragma config FPBDIV = DIV_2

// Peripheral Clock divisor

// #pragma config FWDTEN = OFF

// Watchdog Timer

// #pragma config WDTPS = PS1

// Watchdog Timer Postscale

// #pragma config FCKSM = CSDCMD

// Clock Switching & Fail Safe Clock Monitor

// #pragma config OSCIOFNC = OFF

// CLKO Enable

// #pragma config POSCMOD = HS

// Primary Oscillator

// #pragma config IESO

= OFF

// Internal/External Switch-over

// #pragma config FSOSCEN = OFF

// Secondary Oscillator Enable (KLO was off)

// #pragma config FNOSC = PRIPLL

// Oscillator Selection

// #pragma config CP

= OFF

// Code Protect

// #pragma config BWP

= OFF

// Boot Flash Write Protect

// #pragma config PWP

= OFF

// Program Flash Write Protect

// #pragma config ICESEL = ICS_PGx1
// #pragma config DEBUG = ON

// ICE/ICD Comm Channel Select
// Background Debugger Enable

//#endif
/*** pragma config ***/
#pragma config FNOSC = PRIPLL
//#pragma config FNOSC = FRC
#pragma config FPLLIDIV = DIV_2
#pragma config FPLLMUL = MUL_20
#pragma config FPLLODIV = DIV_2
#pragma config FPBDIV = DIV_1
#pragma config FWDTEN = OFF
#pragma config WDTPS = PS1
#pragma config FCKSM = CSDCMD

// Oscillator Selection PRIMARY Osc with PLL
// Oscillator Selection FAST RC Osc without PLL
// PLL Input Divider (PIC32 Starter Kit: use divide by 2 only)
// PLL Multiplier
// PLL Output Divider
// Peripheral Clock divisor
// Watchdog Timer
// Watchdog Timer Postscale
// Clock Switching & Fail Safe Clock Monitor
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#pragma config OSCIOFNC = OFF

// CLKO Enable

#pragma config POSCMOD = HS

// Primary Oscillator

#pragma config IESO

= OFF

// Internal/External Switch-over

#pragma config FSOSCEN = OFF
#pragma config CP

= OFF

// Secondary Oscillator Enable
// Code Protect

#pragma config BWP

= OFF

// Boot Flash Write Protect

#pragma config PWP

= OFF

// Program Flash Write Protect

#pragma config ICESEL = ICS_PGx1
#pragma config DEBUG = ON

// ICE/ICD Comm Channel Select
// Debugger Disabled for Starter Kit

void Initboard(void);
#define SYS_FREQ

(80000000)

#define MKEY1

mPORTBReadBits(BIT_7)

#define LED1_OFF

mPORTASetBits(BIT_0)

#define LED2_OFF

mPORTCSetBits(BIT_9)

#define LEDS_OFF

mPORTASetBits(BIT_0) | mPORTCSetBits(BIT_9)

#define LED1_ON

mPORTAClearBits(BIT_0)

#define LED2_ON

mPORTCClearBits(BIT_9)

#define LEDS_ON

mPORTAClearBits(BIT_0) | mPORTCClearBits(BIT_9)

#define LED1_TOG

mPORTAToggleBits(BIT_0)

#define LED2_TOG

mPORTCToggleBits(BIT_9)

#define LEDS_TOG

mPORTAToggleBits(BIT_0) | mPORTCToggleBits(BIT_9)

FSFILE * pointer;
int main(void)
{
int j = 0;
//init
INTEnableSystemMultiVectoredInt();
SYSTEMConfig(GetSystemClock(), SYS_CFG_WAIT_STATES | SYS_CFG_PCACHE);
//mOSCSetPBDIV(OSC_PB_DIV_2);
Initboard();
int oldmkey1 = MKEY1;
for(j=0;j<100000;j++){}
LEDS_TOG;
// Initialize the library FS
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while (!FSInit());
for(j=0;j<100000;j++){}
LEDS_TOG;
for(j=0;j<100000;j++){}
LEDS_TOG;
// Initialize the library FS
while (!FSInit());
for(j=0;j<100000;j++){}
LEDS_TOG;
// Create a file
pointer = FSfopen ("FILE4.TXT", "w");
if (pointer == NULL)
while(1);
for(j=0;j<100000;j++){}
LEDS_TOG;
// Write 21 1-byte objects from sendBuffer into the file
if (FSfwrite (sendBuffer, 1, 21, pointer) != 21)
while(1);
for(j=0;j<100000;j++){}
LEDS_TOG;
// Close the file
if (FSfclose (pointer))
while(1);
for(j=0;j<100000;j++){}
LEDS_TOG;
while(1)
{
if(oldmkey1 != MKEY1){
oldmkey1 = MKEY1;
if (oldmkey1 == 0){
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LEDS_TOG;
}
}
};
return 0;
}
void Initboard(void)
{
ANSELA = 0x0000; // Turn off all ADC analog intput pins
ANSELB = 0x0000; // Turn off all ADC analog intput pins
ANSELC = 0x0000; // Turn off all ADC analog intput pins
PPSInput(3,SDI2,RPC1); //Assign SDI2 to pin RC1
PPSOutput(2,RPB5,SDO2); // Set RB5 pin as output for SDO2
PPSOutput(4,RPC2,SS2); // Set RC2 pin as output for SS2
mPORTCSetPinsDigitalIn(BIT_1);
// configure PORTA pins RA0 and PORTC RC9 as digital outputs
mPORTASetPinsDigitalOut(BIT_0);
mPORTCSetPinsDigitalOut(BIT_9);
// configure PORTB pins RB7 (SW1) as digital input
mPORTBSetPinsDigitalIn(BIT_7); // initialize these pins low
mPORTASetBits(BIT_0); //LED RED OFF
mPORTCClearBits(BIT_9); //LED YELLOW ON
}
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III.v. Interficie_I2C:
I2C_master.c:
/*********************************************************************
*
*

PIC32MX I2C Example

*
*********************************************************************
* FileName:

i2c_master.c

* Dependencies: plib.h
*
* Processor:

PIC32MX

*
* Complier:
*

MPLAB C32
MPLAB IDE

* Company:

Microchip Technology Inc.

*
* Software License Agreement
*
* The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
* (the �
Company�
) for its PIC32MX Microcontroller is intended
* and supplied to you, the Company�
s customer, for use solely and
* exclusively on Microchip Microcontroller products.
* The software is owned by the Company and/or its supplier, and is
* protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
* Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
* user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
* civil liability for the breach of the terms and conditions of this
* license.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN �
AS IS�
CONDITION. NO WARRANTIES,
* WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
* TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
* IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
*********************************************************************
* Change History:
* Name

Date

Changes

* A Rafiq

2/7/07

Initial Version
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* JM

2/7/09

Updated

*
* $Id: i2c_master.c 9558 2008-07-04 10:08:49Z deshmukha $
*
* Demo Code Description:
* This example interfaces with a 24LC256 serial eeprom on
* I2C channel 1. The code writes to a location and then
* verifies the contents of the eeprom. I2C Channel 1 is
* hooked up to 24LC256, while the address lines of the
* eeprom are all tied to Vss.
********************************************************************/
#include <plib.h>
#include <TimeDelay.h>
#if defined (__32MX360F512L__) || (__32MX460F512L__) || (__32MX795F512L__) || (__32MX430F064L__)
// Configuration Bit settings
// SYSCLK = 80 MHz (8MHz Crystal / FPLLIDIV * FPLLMUL / FPLLODIV)
// PBCLK = 80 MHz (SYSCLK / FPBDIV)
// Primary Osc w/PLL (XT+,HS+,EC+PLL)
// WDT OFF
// Other options are don't care
#pragma config FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_1, FWDTEN = OFF
#pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_1
#define SYS_FREQ (80000000L)
#elif defined (__32MX220F032D__) || (__32MX250F128D__)
// Configuration Bit settings
// SYSCLK = 48 MHz (8MHz Crystal / FPLLIDIV * FPLLMUL / FPLLODIV)
// PBCLK = 48 MHz (SYSCLK / FPBDIV)
// Primary Osc w/PLL (XT+,HS+,EC+PLL)
// WDT OFF
// Other options are don't care
#pragma config FPLLMUL = MUL_24, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_2, FWDTEN = OFF
#pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_1
#pragma config ICESEL = ICS_PGx1
#pragma config DEBUG = ON

// ICE/ICD Comm Channel Select
// Debugger Disabled for Starter Kit

#define SYS_FREQ (48000000L)
#endif
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#define GetSystemClock()

(SYS_FREQ)

#define GetPeripheralClock()

(SYS_FREQ/1)

#define GetInstructionClock()

(SYS_FREQ)

#define I2C_CLOCK_FREQ

500000

// EEPROM Constants
#define EEPROM_I2C_BUS

I2C1 //INTERFACE BLOCK channel I2C1

//#define EEPROM_I2C_BUS

I2C2

#define EEPROM_ADDRESS

0x50

//INTERFACE BLOCK channel I2C2
// 0b1010000 Serial EEPROM address

#define MKEY1

mPORTBReadBits(BIT_7)

#define LED1_OFF

mPORTASetBits(BIT_0)

#define LED2_OFF

mPORTCSetBits(BIT_9)

#define LEDS_OFF

mPORTASetBits(BIT_0) | mPORTCSetBits(BIT_9)

#define LED1_ON

mPORTAClearBits(BIT_0)

#define LED2_ON

mPORTCClearBits(BIT_9)

#define LEDS_ON

mPORTAClearBits(BIT_0) | mPORTCClearBits(BIT_9)

#define LED1_TOG

mPORTAToggleBits(BIT_0)

#define LED2_TOG

mPORTCToggleBits(BIT_9)

#define LEDS_TOG

mPORTAToggleBits(BIT_0) | mPORTCToggleBits(BIT_9)

/*******************************************************************************
Function:
BOOL StartTransfer( BOOL restart )
Summary:
Starts (or restarts) a transfer to/from the EEPROM.
Description:
This routine starts (or restarts) a transfer to/from the EEPROM, waiting (in
a blocking loop) until the start (or re-start) condition has completed.
Precondition:
The I2C module must have been initialized.
Parameters:
restart - If FALSE, send a "Start" condition
- If TRUE, send a "Restart" condition
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Returns:
TRUE - If successful
FALSE - If a collision occured during Start signaling
Example:
<code>
StartTransfer(FALSE);
</code>
Remarks:
This is a blocking routine that waits for the bus to be idle and the Start
(or Restart) signal to complete.
*****************************************************************************/
BOOL StartTransfer( BOOL restart )
{
I2C_STATUS status;
// Send the Start (or Restart) signal
if(restart)
{
I2CRepeatStart(EEPROM_I2C_BUS);
}
else
{
// Wait for the bus to be idle, then start the transfer
while( !I2CBusIsIdle(EEPROM_I2C_BUS) );
if(I2CStart(EEPROM_I2C_BUS) != I2C_SUCCESS)
{
DBPRINTF("Error: Bus collision during transfer Start\n");
return FALSE;
}
}
// Wait for the signal to complete
do
{
status = I2CGetStatus(EEPROM_I2C_BUS);
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} while ( !(status & I2C_START) );
return TRUE;
}
/*******************************************************************************
Function:
BOOL TransmitOneByte( UINT8 data )
Summary:
This transmits one byte to the EEPROM.
Description:
This transmits one byte to the EEPROM, and reports errors for any bus
collisions.
Precondition:
The transfer must have been previously started.
Parameters:
data - Data byte to transmit
Returns:
TRUE - Data was sent successfully
FALSE - A bus collision occured
Example:
<code>
TransmitOneByte(0xAA);
</code>
Remarks:
This is a blocking routine that waits for the transmission to complete.
*****************************************************************************/
BOOL TransmitOneByte( UINT8 data )
{
int i = 0;
// Wait for the transmitter to be ready
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while(!I2CTransmitterIsReady(EEPROM_I2C_BUS));
// Transmit the byte
if(I2CSendByte(EEPROM_I2C_BUS, data) == I2C_MASTER_BUS_COLLISION)
{
DBPRINTF("Error: I2C Master Bus Collision\n");
return FALSE;
}
// Wait for the transmission to finish
while(!I2CTransmissionHasCompleted(EEPROM_I2C_BUS));
return TRUE;
}
/*******************************************************************************
Function:
void StopTransfer( void )
Summary:
Stops a transfer to/from the EEPROM.
Description:
This routine Stops a transfer to/from the EEPROM, waiting (in a
blocking loop) until the Stop condition has completed.
Precondition:
The I2C module must have been initialized & a transfer started.
Parameters:
None.
Returns:
None.
Example:
<code>
StopTransfer();
</code>
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Remarks:
This is a blocking routine that waits for the Stop signal to complete.
*****************************************************************************/
void StopTransfer( void )
{
I2C_STATUS status;
// Send the Stop signal
I2CStop(EEPROM_I2C_BUS);
// Wait for the signal to complete
do
{
status = I2CGetStatus(EEPROM_I2C_BUS);
} while ( !(status & I2C_STOP) );
}
// ****************************************************************************
// ****************************************************************************
// Application Main Entry Point
// ****************************************************************************
// ****************************************************************************
int main(void)
{
UINT8

i2cData[10];

I2C_7_BIT_ADDRESS SlaveAddress;
int

Index;

int

DataSz;

UINT32

actualClock;

BOOL

Acknowledged;

BOOL

Success = TRUE;

UINT8

i2cbyte;

int i = 0;
I2C_STATUS status1;
// Initialize debug messages (when supported)

156

III. Codi dels programes desenvolupats
DBINIT();
ANSELA = 0x0000; // Turn off all ADC analog intput pins
ANSELB = 0x0000; // Turn off all ADC analog intput pins
ANSELC = 0x0000; // Turn off all ADC analog intput pins
// configure PORTA pins RA0 and PORTC RC9 as digital outputs
mPORTASetPinsDigitalOut(BIT_0);
mPORTCSetPinsDigitalOut(BIT_9);
// configure PORTB pins RB7 (SW1) as digital input
mPORTBSetPinsDigitalIn(BIT_7);
// initialize these pins low
LED2_ON; //LED RED ON
LED1_ON; //LED YELLOW ON
// Configure Various I2C Options
I2CConfigure(EEPROM_I2C_BUS, 0);
// Set the I2C baudrate
actualClock = I2CSetFrequency(EEPROM_I2C_BUS, GetPeripheralClock(), I2C_CLOCK_FREQ);
if ( abs(actualClock-I2C_CLOCK_FREQ) > I2C_CLOCK_FREQ/10 )
{
DBPRINTF("Error: I2C1 clock frequency (%u) error exceeds 10%%.\n", (unsigned)actualClock);
}
// Enable the I2C bus
I2CEnable(EEPROM_I2C_BUS, TRUE);
//
// Send the data to EEPROM to program one location
//
// Initialize the data buffer
I2C_FORMAT_7_BIT_ADDRESS(SlaveAddress, EEPROM_ADDRESS, I2C_WRITE);
i2cData[0] = SlaveAddress.byte;
i2cData[1] = 0xAA;

// Data to write

DataSz = 2;
//Start the transfer to write data to the EEPROM
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if( !StartTransfer(FALSE) )
{
while(1);
}
// Transmit all data
Index = 0;
while( Success && (Index < DataSz) )
{
// Transmit a byte
if (TransmitOneByte(i2cData[Index]))
{
// Advance to the next byte
Index++;
// Verify that the byte was acknowledged
if(!I2CByteWasAcknowledged(EEPROM_I2C_BUS))
{
DBPRINTF("Error: Sent byte was not acknowledged\n");
Success = FALSE;
}
}
else
{
Success = FALSE;
}
}
// End the transfer (hang here if an error occured)
StopTransfer();
if(!Success)
{
while(1);
}
// Wait for EEPROM to complete write process, by polling the ack status.
Acknowledged = FALSE;
do
{
// Start the transfer to address the EEPROM
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if( !StartTransfer(FALSE) )
{
while(1);
}
// Transmit just the EEPROM's address
if (TransmitOneByte(SlaveAddress.byte))
{
// Check to see if the byte was acknowledged
Acknowledged = I2CByteWasAcknowledged(EEPROM_I2C_BUS);
}
else
{
Success = FALSE;
}
// End the transfer (stop here if an error occured)
StopTransfer();
if(!Success)
{
while(1);
}
} while (Acknowledged != TRUE);
//
// Read the data back from the EEPROM.
//
if( !StartTransfer(TRUE) )
{
while(1);
}
// Transmit the address with the READ bit set
I2C_FORMAT_7_BIT_ADDRESS(SlaveAddress, EEPROM_ADDRESS, I2C_READ);
if (TransmitOneByte(SlaveAddress.byte))
{
// Verify that the byte was acknowledged
if(!I2CByteWasAcknowledged(EEPROM_I2C_BUS))
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{
DBPRINTF("Error: Sent byte was not acknowledged\n");
Success = FALSE;
}
}
else
{
Success = FALSE;
}
// Read the data from the desired address
if(Success)
{
if(I2CReceiverEnable(EEPROM_I2C_BUS, TRUE) == I2C_RECEIVE_OVERFLOW)
{
DBPRINTF("Error: I2C Receive Overflow\n");
Success = FALSE;
}
else
{
while(!I2CReceivedDataIsAvailable(EEPROM_I2C_BUS))
{
}
i2cbyte = I2CGetByte(EEPROM_I2C_BUS);
I2CAcknowledgeByte(EEPROM_I2C_BUS, FALSE); //Send NACK -> end of the read process
}
}
for(i=0; i<100 ; i++){}
//Delay10us();
// End the transfer (stop here if an error occured)
StopTransfer();
if(!Success)
{
LED2_OFF; //RED OFF
LED1_OFF; //YELLOW OFF
while(1);
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}

// Validate the data read
if( i2cbyte != 0xAA )
{
DBPRINTF("Error: Verify failed\n");
LED1_OFF; //YELLOW OFF
}
else
{
DBPRINTF("Success\n");
LED2_OFF; //RED OFF
}
// Example complete
while(1);
}
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I2C_slave.c:
/*********************************************************************
*
*

PIC32MX I2C Example

*
*********************************************************************
* FileName:

i2c_master.c

* Dependencies: plib.h
*
* Processor:

PIC32MX

*
* Complier:
*

MPLAB C32
MPLAB IDE

* Company:

Microchip Technology Inc.

*
* Software License Agreement
*
* The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
* (the �
Company�
) for its PIC32MX Microcontroller is intended
* and supplied to you, the Company�
s customer, for use solely and
* exclusively on Microchip Microcontroller products.
* The software is owned by the Company and/or its supplier, and is
* protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
* Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
* user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
* civil liability for the breach of the terms and conditions of this
* license.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN �
AS IS�
CONDITION. NO WARRANTIES,
* WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
* TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
* IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
*********************************************************************
* Change History:
* Name

Date

Changes

* A Rafiq

2/7/07

Initial Version

* JM

2/7/09

Updated
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*
* $Id: i2c_master.c 9558 2008-07-04 10:08:49Z deshmukha $
*
* Demo Code Description:
* This example interfaces with a 24LC256 serial eeprom on
* I2C channel 1. The code writes to a location and then
* verifies the contents of the eeprom. I2C Channel 1 is
* hooked up to 24LC256, while the address lines of the
* eeprom are all tied to Vss.
********************************************************************/
#include <plib.h>
#if defined (__32MX360F512L__) || (__32MX460F512L__) || (__32MX795F512L__) || (__32MX430F064L__)
// Configuration Bit settings
// SYSCLK = 80 MHz (8MHz Crystal / FPLLIDIV * FPLLMUL / FPLLODIV)
// PBCLK = 80 MHz (SYSCLK / FPBDIV)
// Primary Osc w/PLL (XT+,HS+,EC+PLL)
// WDT OFF
// Other options are don't care
#pragma config FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_1, FWDTEN = OFF
#pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_1
#define SYS_FREQ (80000000L)
#elif defined (__32MX220F032D__) || (__32MX250F128D__)
// Configuration Bit settings
// SYSCLK = 48 MHz (8MHz Crystal / FPLLIDIV * FPLLMUL / FPLLODIV)
// PBCLK = 48 MHz (SYSCLK / FPBDIV)
// Primary Osc w/PLL (XT+,HS+,EC+PLL)
// WDT OFF
// Other options are don't care
#pragma config FPLLMUL = MUL_24, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_2, FWDTEN = OFF
#pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_1
#pragma config ICESEL = ICS_PGx1
#pragma config DEBUG = ON

// ICE/ICD Comm Channel Select
// Debugger Disabled for Starter Kit

#define SYS_FREQ (48000000L)
#endif
#define GetSystemClock()

(SYS_FREQ)
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#define GetPeripheralClock()

(SYS_FREQ/1)

#define GetInstructionClock()

(SYS_FREQ)

#define I2C_CLOCK_FREQ

500000

// I2C Constants
#define MASTER_I2C_BUS

I2C1

#define SLAVE_I2C_BUS

I2C2

//STARTER KIT

//#define SLAVE_I2C_BUS

I2C1

//INTERFACE BLOCK

#define SLAVE_ADDRESS

0x50

// 0b1010000 Serial EEPROM address

/#define SLAVE_ADDRESS

0x52

// 0b1010000 Serial EEPROM address

#define INIT_TRISB_VALUE (0xFFFF & ~( (1<<5)|(1<<7)|(1<<8)|(1<<9) ) )
#define PORTB_COL_NIL

(1<<5|1<<7|1<<8)

#define PORTC_COL_NIL (1<<9)
#define PORTB_ROW_NIL ( 0 )
#define PORTC_ROW_NIL ( 0 )
// Added RC5 as output to provide ground on pin 1 of J2, rest are for LEDs
#define INIT_TRISC_VALUE (0xFFFF & ~( (1<<5) | (1<<6)|(1<<7)|(1<<8)|(1<<9) ) )
#define INIT_PORTB_VALUE PORTB_ROW_NIL | PORTB_COL_NIL
#define INIT_PORTC_VALUE PORTC_ROW_NIL | PORTC_COL_NIL
#define PORTB_ROW_ALL (1<<9)
#define PORTC_ROW_ALL
#define PORTB_COL_ALL

(1<<6)|(1<<7)|(1<<8)
(0<<5|0<<7|0<<8)

#define PORTC_COL_ALL (0<<9)
/*******************************************************************************
Function:
BOOL StartTransfer( BOOL restart )
Summary:
Starts (or restarts) a transfer to/from the EEPROM.
Description:
This routine starts (or restarts) a transfer to/from the EEPROM, waiting (in
a blocking loop) until the start (or re-start) condition has completed.

164

III. Codi dels programes desenvolupats
Precondition:
The I2C module must have been initialized.
Parameters:
restart - If FALSE, send a "Start" condition
- If TRUE, send a "Restart" condition
Returns:
TRUE - If successful
FALSE - If a collision occured during Start signaling
Example:
<code>
StartTransfer(FALSE);
</code>
Remarks:
This is a blocking routine that waits for the bus to be idle and the Start
(or Restart) signal to complete.
*****************************************************************************/
BOOL StartTransfer( BOOL restart )
{
I2C_STATUS status;
// Send the Start (or Restart) signal
if(restart)
{
I2CRepeatStart(MASTER_I2C_BUS);
}
else
{
// Wait for the bus to be idle, then start the transfer
while( !I2CBusIsIdle(MASTER_I2C_BUS) );
if(I2CStart(MASTER_I2C_BUS) != I2C_SUCCESS)
{
DBPRINTF("Error: Bus collision during transfer Start\n");
return FALSE;
}
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}
// Wait for the signal to complete
do
{
status = I2CGetStatus(MASTER_I2C_BUS);
} while ( !(status & I2C_START) );
return TRUE;
}
/*******************************************************************************
Function:
BOOL TransmitOneByte( UINT8 data )
Summary:
This transmits one byte to the EEPROM.
Description:
This transmits one byte to the EEPROM, and reports errors for any bus
collisions.
Precondition:
The transfer must have been previously started.
Parameters:
data - Data byte to transmit
Returns:
TRUE - Data was sent successfully
FALSE - A bus collision occured
Example:
<code>
TransmitOneByte(0xAA);
</code>
Remarks:
This is a blocking routine that waits for the transmission to complete.
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*****************************************************************************/
BOOL TransmitOneByte( UINT8 data )
{
// Wait for the transmitter to be ready
while(!I2CTransmitterIsReady(MASTER_I2C_BUS));
// Transmit the byte
if(I2CSendByte(MASTER_I2C_BUS, data) == I2C_MASTER_BUS_COLLISION)
{
DBPRINTF("Error: I2C Master Bus Collision\n");
return FALSE;
}
// Wait for the transmission to finish
while(!I2CTransmissionHasCompleted(MASTER_I2C_BUS));
return TRUE;
}

/*******************************************************************************
Function:
void StopTransfer( void )
Summary:
Stops a transfer to/from the EEPROM.
Description:
This routine Stops a transfer to/from the EEPROM, waiting (in a
blocking loop) until the Stop condition has completed.
Precondition:
The I2C module must have been initialized & a transfer started.
Parameters:
None.
Returns:
None.
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Example:
<code>
StopTransfer();
</code>
Remarks:
This is a blocking routine that waits for the Stop signal to complete.
*****************************************************************************/
void StopTransfer( void )
{
I2C_STATUS status;
// Send the Stop signal
I2CStop(MASTER_I2C_BUS);
// Wait for the signal to complete
do
{
status = I2CGetStatus(MASTER_I2C_BUS);
} while ( !(status & I2C_STOP) );
}
void LEDS_ON(void)
{
PORTB = PORTB_ROW_ALL | PORTB_COL_ALL; //Turn on all LEDs
PORTC = PORTC_ROW_ALL | PORTC_COL_ALL;
}
void LEDS_OFF(void)
{
PORTB = PORTB_ROW_NIL | PORTB_COL_NIL; //Turn off all LEDs
PORTC = PORTC_ROW_NIL | PORTC_COL_NIL;
}
// ****************************************************************************
// ****************************************************************************
// Application Main Entry Point
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// ****************************************************************************
// ****************************************************************************
int main(void)
{
UINT8

i2cData[10];

I2C_7_BIT_ADDRESS SlaveAddress;
int

Index;

int

DataSz;

UINT32

actualClock;

BOOL

Acknowledged;

BOOL

Success = TRUE;

UINT8

i2cbyte;

int i=0;
BOOL data_to_send;
BYTE data;
I2C_STATUS status1;
I2C_RESULT result;
// Initialize debug messages (when supported)
DBINIT();
ANSELA = 0x0000; // Turn off all ADC analog intput pins
ANSELB = 0x0000; // Turn off all ADC analog intput pins
ANSELC = 0x0000; // Turn off all ADC analog intput pins
TRISB = INIT_TRISB_VALUE;
TRISC = INIT_TRISC_VALUE;
PORTB = INIT_PORTB_VALUE;
PORTC = INIT_PORTC_VALUE;
// Disable the I2C bus
I2CEnable(SLAVE_I2C_BUS, FALSE);
// Configure Various I2C Options
I2CConfigure(SLAVE_I2C_BUS, I2C_ENABLE_SLAVE_CLOCK_STRETCHING);
//I2CConfigure(SLAVE_I2C_BUS, 0x00000000);
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// Set the I2C baudrate
actualClock = I2CSetFrequency(SLAVE_I2C_BUS, GetPeripheralClock(), I2C_CLOCK_FREQ);
if ( abs(actualClock-I2C_CLOCK_FREQ) > I2C_CLOCK_FREQ/10 )
{
DBPRINTF("Error: I2C2 clock frequency (%u) error exceeds 10%%.\n", (unsigned)actualClock);
}
//Set I2C slave address
I2CSetSlaveAddress(SLAVE_I2C_BUS, SLAVE_ADDRESS, 0,I2C_USE_7BIT_ADDRESS);
// Enable the I2C bus
I2CEnable(SLAVE_I2C_BUS, TRUE);
while(1)
{
status1 = I2CGetStatus(SLAVE_I2C_BUS);
if (I2CReceivedDataIsAvailable(SLAVE_I2C_BUS))
{
I2CAcknowledgeByte(SLAVE_I2C_BUS, FALSE);
data = I2CGetByte(SLAVE_I2C_BUS);
if (I2CReceivedByteIsAnAddress(SLAVE_I2C_BUS))
{
if (I2CSlaveDataReadRequested(SLAVE_I2C_BUS))
{
for(i=0 ; i<300; i++){};
while (!I2CTransmitterIsReady(SLAVE_I2C_BUS));
result = I2CSendByte(SLAVE_I2C_BUS, 0xAA);
/*********************************************************************************************/ //here is the new
code
I2CSlaveClockRelease (I2C2);
//I2CClearStatus(I2C2,I2C_SLAVE_READ);
/*********************************************************************************************/
// Wait for the transmission to finish
while(!I2CTransmissionHasCompleted(SLAVE_I2C_BUS))
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{
I2CSlaveClockRelease (I2C2);
}
//
if(I2CByteWasAcknowledged(SLAVE_I2C_BUS)) //Recibir un NACK significa que master ha
recibido el dato
//

{

//

DBPRINTF("Error: Sent byte was not acknowledged\n");

//

Success = FALSE;

//

}
}
}
else
{
data = I2CGetByte(SLAVE_I2C_BUS);
if (data == 0xAA)
{
LEDS_ON();
}
}
}
if(!Success)
{
while(1);
}
}

}
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III.vi. Interface Block:
Main.c:
/********************************************************************
FileName:

main.c

Dependencies:

See INCLUDES section

Company:

Microchip Technology, Inc.

Software License Agreement:
The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
(the “Company”) for its PIC® Microcontroller is intended and
supplied to you, the Company’s customer, for use solely and
exclusively on Microchip PIC Microcontroller products. The
software is owned by the Company and/or its supplier, and is
protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
civil liability for the breach of the terms and conditions of this
license.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO WARRANTIES,
WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
********************************************************************
File Description:
Change History:
Rev Date

Description

1.0 11/19/2004 Initial release
2.1 02/26/2007 Updated for simplicity and to use common
coding style
********************************************************************/
/** INCLUDES *******************************************************/
#include "USB/usb.h"
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#include "USB/usb_function_generic.h"
#include "userUSB.h"

// Modifiable

#include "HardwareProfile.h"
#include "userI2C.h"
#include "userLEDS.h"
#include "TimeDelay.h"
#include "MDD File System/FSIO.h"
#include <plib.h>
/** CONFIGURATION **************************************************/
#pragma config FNOSC = PRIPLL // Oscillator Selection: Primary oscillator (XT, HS, EC) w/ PLL
//#pragma config FNOSC = FRCPLL // Oscillator Selection
#pragma config FPLLIDIV = DIV_2 // PLL Input Divider: Divide by 2
#pragma config FPLLMUL = MUL_24 // PLL Multiplier: Multiply by 20
#pragma config FPLLODIV = DIV_2 // PLL Output Divider: Divide by 2
#pragma config POSCMOD = HS

// Primary Oscillator: HS oscillator

//#pragma config POSCMOD = EC

// Primary Oscillator

//#pragma config FCKSM = CSDCMD // Clock Switching & Fail Safe Monitor: Clock Switching Disabled, Clock
Monitoring Disabled
//#pragma config OSCIOFNC = OFF
//#pragma config IESO

= OFF

// CLKO Enable: Disabled

// Internal/External Switch-over: Disabled

//#pragma config FSOSCEN = OFF

// Secondary Oscillator Enable: Disabled

#pragma config FPBDIV = DIV_1 // Peripheral Clock divisor: Divide by 1
#pragma config UPLLEN = ON

// USB PLL Enabled

#pragma config UPLLIDIV = DIV_2 // USB PLL Input Divider
#pragma config FWDTEN = OFF

// Watchdog Timer: Disabled

//#pragma config WDTPS = PS1

// Watchdog Timer Postscale: 1:1

#pragma config CP

= OFF

// Code Protect: OFF

#pragma config BWP

= OFF

// Boot Flash Write Protect: OFF

#pragma config PWP

= OFF

// Program Flash Write Protect: OFF

#pragma config ICESEL = ICS_PGx1 // ICE/ICD Comm Channel Select: ICE pins shared with PGC1,PGD1
#pragma config DEBUG = ON
#pragma config JTAGEN = OFF

// Background Debugger Enable: OFF
//JTAG disabled
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/** VARIABLES ******************************************************/
#pragma udata
extern USB_HANDLE USBGenericOutHandle;
extern USB_HANDLE USBGenericInHandle;
extern BYTE INPacket[USBGEN_EP_SIZE];
extern BYTE OUTPacket[USBGEN_EP_SIZE];
/** PRIVATE PROTOTYPES *********************************************/
static void InitializeSystem(void);
void Initboard(void);
void USBDeviceTasks(void);
void YourHighPriorityISRCode(void);
void YourLowPriorityISRCode(void);

/** DECLARATIONS ***************************************************/
#pragma code
#define INIT_TRISB_VALUE (0xFFFF & ~( (1<<5)|(1<<7)|(1<<8)|(1<<9) ) )
#define MKEY1

mPORTBReadBits(BIT_7)

#define LED1_OFF

mPORTASetBits(BIT_0)

#define LED2_OFF

mPORTCSetBits(BIT_9)

#define LEDS_OFF

mPORTASetBits(BIT_0) | mPORTCSetBits(BIT_9)

#define LED1_ON

mPORTAClearBits(BIT_0)

#define LED2_ON

mPORTCClearBits(BIT_9)

#define LEDS_ON

mPORTAClearBits(BIT_0) | mPORTCClearBits(BIT_9)

#define LED1_TOG

mPORTAToggleBits(BIT_0)

#define LED2_TOG

mPORTCToggleBits(BIT_9)

#define LEDS_TOG

mPORTAToggleBits(BIT_0) | mPORTCToggleBits(BIT_9)

#define data2_OFF mPORTBClearBits(BIT_13)
#define data2_ON mPORTBSetBits(BIT_13)
#define data1_OFF mPORTCClearBits(BIT_6)
#define data1_ON mPORTCSetBits(BIT_6)
#define CPU_CT_HZ (SYS_FREQ/2)

// CPU CoreTimer in Hz

#define US_TO_CT_TICKS (CPU_CT_HZ/1000000UL) // uS to CoreTimer Ticks
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#define DelayCount US_TO_CT_TICKS*10000000
FSFILE * pointer;
char fileName[] = "FILE1.txt";
SearchRec file;
unsigned char attributes = ATTR_HIDDEN | ATTR_SYSTEM | ATTR_READ_ONLY | ATTR_VOLUME
|ATTR_ARCHIVE;
BOOL firstTime = TRUE;
/*** main ***/
int main(void)
{
UINT32 StartTime;
int i =0, j=0;
int oldmkey1 = MKEY1;
BOOL boardsActive[16];
BOOL saveMicroSD = FALSE;
// Initalize global interrupt enable
INTEnableSystemMultiVectoredInt();
//init
SYSTEMConfig(SYS_FREQ, SYS_CFG_WAIT_STATES | SYS_CFG_PCACHE);
Initboard();
//

for(j=0;j<100000;j++){}

//

LEDS_TOG;

//
//

// Initialize the library FS

//

while (!FSInit());

//
//

for(j=0;j<100000;j++){}

//

LEDS_TOG;
configure_I2C1();
configure_I2C2();

//

I2CEnable(I2C2, FALSE);

//
//

for(j=0;j<100000;j++){}
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//

LEDS_TOG;

//

// Initialize the library FS

//

while (!FSInit());

//
//

for(j=0;j<100000;j++){}

//

LEDS_TOG;
//Check what boards are connected and enabled
checkBoards( boardsActive );
//Enable leds in function of the connected boards
enableLEDS( boardsActive );
//Enable usb connection
InitializeSystem();
USBDeviceInit();
//usb_device.c. Initializes USB module SFRs and firmware
//variables to known states.
USBDeviceAttach();
StartTime = ReadCoreTimer();

// Get CoreTimer value for StartTime

while(1)
{
if( (ReadCoreTimer()-StartTime)>DelayCount )
{
//Check what boards are connected and enabled
checkBoards( boardsActive );
//Enable leds in function of the connected boards
enableLEDS( boardsActive );
StartTime = ReadCoreTimer();

// Get CoreTimer value for StartTime

}

if(oldmkey1 != MKEY1)
{
oldmkey1 = MKEY1;
if (oldmkey1 == 0)
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{
LEDS_TOG;
}
}
// Application-specific tasks.
ProcessIO( boardsActive, pointer, &saveMicroSD, fileName, &firstTime);
}//end while
}//end main
void Initboard(void)
{
ANSELA = 0x0000; // Turn off all ADC analog intput pins
ANSELB = 0x0000; // Turn off all ADC analog intput pins
ANSELC = 0x0000; // Turn off all ADC analog intput pins
PPSInput(3,SDI2, RPC1); //Assign SDI2 to pin RC1
PPSOutput(2,RPB5,SDO2); // Set RB5 pin as output for SDO2
PPSOutput(4,RPC2,SS2); // Set RC2 pin as output for SS2
mPORTCSetPinsDigitalIn(BIT_1);
// configure PORTA pins RA0 and PORTC RC9 as digital outputs
mPORTASetPinsDigitalOut(BIT_0);
mPORTCSetPinsDigitalOut(BIT_9);
// configure PORTB pins RB7 (SW1) as digital input
mPORTBSetPinsDigitalIn(BIT_7);
// configure pins RA7, RA10, RB13, RC6, RC7 and RC8 (Data, CLK and CLR of Shift Register 1 and 2)
mPORTASetPinsDigitalOut(BIT_7);
mPORTASetPinsDigitalOut(BIT_10);
mPORTBSetPinsDigitalOut(BIT_13);
mPORTCSetPinsDigitalOut(BIT_6);
mPORTCSetPinsDigitalOut(BIT_7);
mPORTCSetPinsDigitalOut(BIT_8);
// initialize these pins low
mPORTAClearBits(BIT_0);

//LED RED ON

mPORTCClearBits(BIT_9);

//LED YELLOW ON
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// initialize these pins
mPORTCSetBits(BIT_8);

//CLK1 ON

mPORTASetBits(BIT_7);

//CLK2 ON

mPORTCSetBits(BIT_7);

//CLR1 HIGH

mPORTCSetBits(BIT_7);

//CLR2 HIGH

mPORTCClearBits(BIT_6);

//Data1 LOW

mPORTBClearBits(BIT_13); //Data2 LOW
}
/********************************************************************
* Function:

static void InitializeSystem(void)

*
* PreCondition: None
*
* Input:

None

*
* Output:

None

*
* Side Effects: None
*
* Overview:

InitializeSystem is a centralize initialization

*

routine. All required USB initialization routines

*

are called from here.

*
*

User application initialization routine should

*

also be called from here.

*
* Note:

None

*******************************************************************/
static void InitializeSystem(void)
{
//

The USB specifications require that USB peripheral devices must never source

//

current onto the Vbus pin. Additionally, USB peripherals should not source

//

current on D+ or D- when the host/hub is not actively powering the Vbus line.

//

When designing a self powered (as opposed to bus powered) USB peripheral

//

device, the firmware should make sure not to turn on the USB module and D+

//

or D- pull up resistor unless Vbus is actively powered. Therefore, the

//

firmware needs some means to detect when Vbus is being powered by the host.

//

A 5V tolerant I/O pin can be connected to Vbus (through a resistor), and

//

can be used to detect when Vbus is high (host actively powering), or low
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//

(host is shut down or otherwise not supplying power). The USB firmware

//

can then periodically poll this I/O pin to know when it is okay to turn on

//

the USB module/D+/D- pull up resistor. When designing a purely bus powered

//

peripheral device, it is not possible to source current on D+ or D- when the

//

host is not actively providing power on Vbus. Therefore, implementing this

//

bus sense feature is optional. This firmware can be made to use this bus

//

sense feature by making sure "USE_USB_BUS_SENSE_IO" has been defined in the

//

HardwareProfile.h file.
#if defined(USE_USB_BUS_SENSE_IO)
//tris_usb_bus_sense = INPUT_PIN; // See HardwareProfile.h
#endif

//

If the host PC sends a GetStatus (device) request, the firmware must respond

//

and let the host know if the USB peripheral device is currently bus powered

//

or self powered. See chapter 9 in the official USB specifications for details

//

regarding this request. If the peripheral device is capable of being both

//

self and bus powered, it should not return a hard coded value for this request.

//

Instead, firmware should check if it is currently self or bus powered, and

//

respond accordingly. If the hardware has been configured like demonstrated

//

on the PICDEM FS USB Demo Board, an I/O pin can be polled to determine the

//

currently selected power source. On the PICDEM FS USB Demo Board, "RA2"

//

is used for

//

has been defined in HardwareProfile - (platform).h, and that an appropriate I/O pin

// has been mapped

this purpose. If using this feature, make sure "USE_SELF_POWER_SENSE_IO"
to it.

#if defined(USE_SELF_POWER_SENSE_IO)
tris_self_power = INPUT_PIN; // See HardwareProfile
#endif
//UserInit();

}//end InitializeSystem
// ******************************************************************************************************
// ************** USB Callback Functions ****************************************************************
// ******************************************************************************************************
// The USB firmware stack will call the callback functions USBCBxxx() in response to certain USB related
// events. For example, if the host PC is powering down, it will stop sending out Start of Frame (SOF)
// packets to your device. In response to this, all USB devices are supposed to decrease their power
// consumption from the USB Vbus to <2.5mA each. The USB module detects this condition (which according
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// to the USB specifications is 3+ms of no bus activity/SOF packets) and then calls the USBCBSuspend()
// function. You should modify these callback functions to take appropriate actions for each of these
// conditions. For example, in the USBCBSuspend(), you may wish to add code that will decrease power
// consumption from Vbus to <2.5mA (such as by clock switching, turning off LEDs, putting the
// microcontroller to sleep, etc.). Then, in the USBCBWakeFromSuspend() function, you may then wish to
// add code that undoes the power saving things done in the USBCBSuspend() function.
// The USBCBSendResume() function is special, in that the USB stack will not automatically call this
// function. This function is meant to be called from the application firmware instead. See the
// additional comments near the function.
/******************************************************************************
* Function:

void USBCBSuspend(void)

*
* PreCondition: None
*
* Input:

None

*
* Output:

None

*
* Side Effects: None
*
* Overview:

Call back that is invoked when a USB suspend is detected

*
* Note:

None

*****************************************************************************/
void USBCBSuspend(void)
{
// Insert appropriate code here for the desired
// application behavior. If the microcontroller will be put to sleep, a
// process similar to that shown below may be used:
/* Example power saving code.
ConfigureIOPinsForLowPower();
SaveStateOfAllInterruptEnableBits();
DisableAllInterruptEnableBits();
// Should enable at least USBActivityIF as a wake source
EnableOnlyTheInterruptsWhichWillBeUsedToWakeTheMicro();
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Sleep();
// Preferrably, this should be done in the USBCBWakeFromSuspend() function instead.
RestoreStateOfAllPreviouslySavedInterruptEnableBits();
// Preferrably, this should be done in the USBCBWakeFromSuspend() function instead.
RestoreIOPinsToNormal();
// IMPORTANT NOTE: Do not clear the USBActivityIF (ACTVIF) bit here. This bit is
// cleared inside the usb_device.c file. Clearing USBActivityIF here will cause
// to not work as intended.
*/
}
/******************************************************************************
* Function:

void USBCBWakeFromSuspend(void)

*
* PreCondition: None
*
* Input:

None

*
* Output:

None

*
* Side Effects: None
*
* Overview:

The host may put USB peripheral devices in low power

*

suspend mode (by "sending" 3+ms of idle). Once in suspend

*

mode, the host may wake the device back up by sending non-

*

idle state signalling.

*
*

This call back is invoked when a wakeup from USB suspend

*

is detected.

*
* Note:

None

*****************************************************************************/
void USBCBWakeFromSuspend(void)
{
// If clock switching or other power savings measures were taken when
// executing the USBCBSuspend() function, now would be a good time to
// switch back to normal full power run mode conditions. The host allows
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// a few milliseconds of wakeup time, after which the device must be
// fully back to normal, and capable of receiving and processing USB
// packets. In order to do this, the USB module must receive proper
// clocking (IE: 48MHz clock must be available to SIE for full speed USB
// operation).
}
/********************************************************************
* Function:

void USBCB_SOF_Handler(void)

*
* PreCondition: None
*
* Input:

None

*
* Output:

None

*
* Side Effects: None
*
* Overview:

The USB host sends out a SOF packet to full-speed

*

devices every 1 ms. This interrupt may be useful

*

for isochronous pipes. End designers should

*

implement callback routine as necessary.

*
* Note:

None

*******************************************************************/
void USBCB_SOF_Handler(void)
{
// No need to clear UIRbits.SOFIF to 0 here.
// Callback caller is already doing that.
}
/*******************************************************************
* Function:

void USBCBErrorHandler(void)

*
* PreCondition: None
*
* Input:

None

*
* Output:

None

*
* Side Effects: None
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*
* Overview:

The purpose of this callback is mainly for

*

debugging during development. Check UEIR to see

*

which error causes the interrupt.

*
* Note:

None

*******************************************************************/
void USBCBErrorHandler(void)
{
// No need to clear UEIR to 0 here.
// Callback caller is already doing that.
// Typically, user firmware does not need to do anything special
// if a USB error occurs. For example, if the host sends an OUT
// packet to your device, but the packet gets corrupted (ex:
// because of a bad connection, or the user unplugs the
// USB cable during the transmission) this will typically set
// one or more USB error interrupt flags. Nothing specific
// needs to be done however, since the SIE will automatically
// send a "NAK" packet to the host. In response to this, the
// host will normally retry to send the packet again, and no
// data loss occurs. The system will typically recover
// automatically, without the need for application firmware
// intervention.
// Nevertheless, this callback function is provided, such as
// for debugging purposes.
}
/*******************************************************************
* Function:

void USBCBCheckOtherReq(void)

*
* PreCondition: None
*
* Input:

None

*
* Output:

None

*
* Side Effects: None
*
* Overview:

When SETUP packets arrive from the host, some
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*

firmware must process the request and respond

*

appropriately to fulfill the request. Some of

*

the SETUP packets will be for standard

*

USB "chapter 9" (as in, fulfilling chapter 9 of

*

the official USB specifications) requests, while

*

others may be specific to the USB device class

*

that is being implemented. For example, a HID

*

class device needs to be able to respond to

*

"GET REPORT" type of requests. This

*

is not a standard USB chapter 9 request, and

*

therefore not handled by usb_device.c. Instead

*

this request should be handled by class specific

*

firmware, such as that contained in usb_function_hid.c.

*
* Note:

None

*****************************************************************************/
void USBCBCheckOtherReq(void)
{
}//end
/*******************************************************************
* Function:

void USBCBStdSetDscHandler(void)

*
* PreCondition: None
*
* Input:

None

*
* Output:

None

*
* Side Effects: None
*
* Overview:

The USBCBStdSetDscHandler() callback function is

*

called when a SETUP, bRequest: SET_DESCRIPTOR request

*

arrives. Typically SET_DESCRIPTOR requests are

*

not used in most applications, and it is

*

optional to support this type of request.

*
* Note:

None

*****************************************************************************/
void USBCBStdSetDscHandler(void)
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{
// Must claim session ownership if supporting this request
}//end
/******************************************************************************
* Function:

void USBCBInitEP(void)

*
* PreCondition: None
*
* Input:

None

*
* Output:

None

*
* Side Effects: None
*
* Overview:
*

This function is called when the device becomes
initialized, which occurs after the host sends a

*

SET_CONFIGURATION (wValue not = 0) request. This

*

callback function should initialize the endpoints

*

for the device's usage according to the current

*

configuration.

*
* Note:

None

*****************************************************************************/
void USBCBInitEP(void)
{
USBEnableEndpoint(USBGEN_EP_NUM,USB_OUT_ENABLED|USB_IN_ENABLED|USB_HANDSHAKE_ENAB
LED|USB_DISALLOW_SETUP);
USBGenericOutHandle = USBGenRead(USBGEN_EP_NUM,(BYTE*)&OUTPacket,USBGEN_EP_SIZE);
}
/********************************************************************
* Function:

void USBCBSendResume(void)

*
* PreCondition: None
*
* Input:

None

*
* Output:

None
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*
* Side Effects: None
*
* Overview:

The USB specifications allow some types of USB

*

peripheral devices to wake up a host PC (such

*

as if it is in a low power suspend to RAM state).

*

This can be a very useful feature in some

*

USB applications, such as an Infrared remote

*

control

*

button on a remote control, it is nice that the

*

IR receiver can detect this signalling, and then

*

send a USB "command" to the PC to wake up.

receiver. If a user presses the "power"

*
*

The USBCBSendResume() "callback" function is used

*

to send this special USB signalling which wakes

*

up the PC. This function may be called by

*

application firmware to wake up the PC. This

*

function should only be called when:

*
*

1. The USB driver used on the host PC supports

*

the remote wakeup capability.

*

2. The USB configuration descriptor indicates

*

the device is remote wakeup capable in the

*

bmAttributes field.

*

3. The USB host PC is currently sleeping,

*

and has previously sent your device a SET

*

FEATURE setup packet which "armed" the

*

remote wakeup capability.

*
*
*

This callback should send a RESUME signal that
has the period of 1-15ms.

*
* Note:

Interrupt vs. Polling

*

-Primary clock

*

-Secondary clock ***** MAKE NOTES ABOUT THIS *******

*

> Can switch to primary first by calling USBCBWakeFromSuspend()

*

The modifiable section in this routine should be changed

*

to meet the application needs. Current implementation

*

temporary blocks other functions from executing for a
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*

period of 1-13 ms depending on the core frequency.

*
*

According to USB 2.0 specification section 7.1.7.7,

*

"The remote wakeup device must hold the resume signaling

*

for at lest 1 ms but for no more than 15 ms."

*

The idea here is to use a delay counter loop, using a

*

common value that would work over a wide range of core

*

frequencies.

*

That value selected is 1800. See table below:

*

==========================================================

*

Core Freq(MHz)

*

==========================================================

*

48

12

*

4

1

MIP

RESUME Signal Period (ms)

1.05
12.6

*

==========================================================

*

* These timing could be incorrect when using code

*

optimization or extended instruction mode,

*

or when having other interrupts enabled.

*

Make sure to verify using the MPLAB SIM's Stopwatch

*

and verify the actual signal on an oscilloscope.

*******************************************************************/
void USBCBSendResume(void)
{
static WORD delay_count;
USBResumeControl = 1;
delay_count = 1800U;

// Start RESUME signaling
// Set RESUME line for 1-13 ms

do
{
delay_count--;
}while(delay_count);
USBResumeControl = 0;
}
/*******************************************************************
* Function:

BOOL USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER(

*

USB_EVENT event, void *pdata, WORD size)

*
* PreCondition: None
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*
* Input:

USB_EVENT event - the type of event

*

void *pdata - pointer to the event data

*

WORD size - size of the event data

*
* Output:

None

*
* Side Effects: None
*
* Overview:

This function is called from the USB stack to

*

notify a user application that a USB event

*

occured. This callback is in interrupt context

*

when the USB_INTERRUPT option is selected.

*
* Note:

None

*******************************************************************/
BOOL USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER(USB_EVENT event, void *pdata, WORD size)
{
switch(event)
{
case EVENT_CONFIGURED:
USBCBInitEP();
break;
case EVENT_SET_DESCRIPTOR:
USBCBStdSetDscHandler();
break;
case EVENT_EP0_REQUEST:
USBCBCheckOtherReq();
break;
case EVENT_SOF:
USBCB_SOF_Handler();
break;
case EVENT_SUSPEND:
USBCBSuspend();
break;
case EVENT_RESUME:
USBCBWakeFromSuspend();
break;
case EVENT_BUS_ERROR:
USBCBErrorHandler();
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break;
case EVENT_TRANSFER:
Nop();
break;
default:
break;
}
return TRUE;
}
/** EOF main.c ***************************************************************/
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Hardware profil·le.h
/********************************************************************
FileName:

HardwareProfile.h

Dependencies: See INCLUDES section
Company:

Microchip Technology, Inc.

Software License Agreement:
The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
(the “Company”) for its PIC® Microcontroller is intended and
supplied to you, the Company’s customer, for use solely and
exclusively on Microchip PIC Microcontroller products. The
software is owned by the Company and/or its supplier, and is
protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
civil liability for the breach of the terms and conditions of this
license.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO WARRANTIES,
WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
********************************************************************/
#ifndef HARDWARE_PROFILE_H
#define HARDWARE_PROFILE_H
/*******************************************************************/
/******** USB stack hardware selection options *********************/
/*******************************************************************/
//This section is the set of definitions required by the MCHPFSUSB
// framework. These definitions tell the firmware what mode it is
// running in, and where it can find the results to some information
// that the stack needs.
//These definitions are required by every application developed with
// this revision of the MCHPFSUSB framework. Please review each
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// option carefully and determine which options are desired/required
// for your application.
//#define USE_SELF_POWER_SENSE_IO
#define tris_self_power
#define self_power

TRISAbits.TRISA2 // Input
1

//#define USE_USB_BUS_SENSE_IO
#define tris_usb_bus_sense TRISBbits.TRISB5 // Input
#define USB_BUS_SENSE

1

/*******************************************************************/
/*******************************************************************/
/*******************************************************************/
/******** Application specific definitions *************************/
/*******************************************************************/
/*******************************************************************/
/*******************************************************************/
/** Board definition ***********************************************/
//These defintions will tell the main() function which board is
// currently selected. This will allow the application to add
// the correct configuration bits as wells use the correct
// initialization functions for the board. These defitions are only
// required in the stack provided demos. They are not required in
// final application design.
#define DEMO_BOARD PIC32_USB_STARTER_KIT
/** LED ************************************************************/
#define mInitAllLEDs()

LATD &= 0xFFF8; TRISD &= 0xFFF8;

#define mLED_1

LATDbits.LATD0

#define mLED_2

LATDbits.LATD1

#define mLED_3

LATDbits.LATD2

#define mGetLED_1()

mLED_1

#define mGetLED_2()

mLED_2

#define mGetLED_3()

mLED_3
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#define mLED_1_On()

mLED_1 = 1;

#define mLED_2_On()

mLED_2 = 1;

#define mLED_3_On()

mLED_3 = 1;

#define mLED_1_Off()

mLED_1 = 0;

#define mLED_2_Off()

mLED_2 = 0;

#define mLED_3_Off()

mLED_3 = 0;

#define mLED_1_Toggle()

mLED_1 = !mLED_1;

#define mLED_2_Toggle()

mLED_2 = !mLED_2;

#define mLED_3_Toggle()

mLED_3 = !mLED_3;

#define SYS_FREQ (48000000L)
#define GetSystemClock()

(SYS_FREQ)

#define GetPeripheralClock()

(SYS_FREQ/1)

#define GetInstructionClock()

(SYS_FREQ)

#define I2C_CLOCK_FREQ

100000

#endif //HARDWARE_PROFILE_H
#define USE_SD_INTERFACE_WITH_SPI
#ifdef USE_SD_INTERFACE_WITH_SPI
// Registers for the SPI module you want to use
//#define MDD_USE_SPI_1
#define MDD_USE_SPI_2
//SPI Configuration
#define SPI_START_CFG_1
SPI_CKE_ON | SPI_SMP_ON)
#define SPI_START_CFG_2

(PRI_PRESCAL_64_1 | SEC_PRESCAL_8_1 | MASTER_ENABLE_ON |
(SPI_ENABLE)

// Define the SPI frequency
#define SPI_FREQUENCY

(20000000)

#if defined MDD_USE_SPI_1
// Description: SD-SPI Chip Select Output bit
#define SD_CS

LATBbits.LATB1

// Description: SD-SPI Chip Select TRIS bit
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#define SD_CS_TRIS

TRISBbits.TRISB1

// Description: SD-SPI Card Detect Input bit
#define SD_CD

PORTFbits.RF0

// Description: SD-SPI Card Detect TRIS bit
#define SD_CD_TRIS

TRISFbits.TRISF0

// Description: SD-SPI Write Protect Check Input bit
#define SD_WE

PORTFbits.RF1

// Description: SD-SPI Write Protect Check TRIS bit
#define SD_WE_TRIS

TRISFbits.TRISF1

// Description: The main SPI control register
#define SPICON1

SPI1CON

// Description: The SPI status register
#define SPISTAT

SPI1STAT

// Description: The SPI Buffer
#define SPIBUF

SPI1BUF

// Description: The receive buffer full bit in the SPI status register
#define SPISTAT_RBF

SPI1STATbits.SPIRBF

// Description: The bitwise define for the SPI control register (i.e. _____bits)
#define SPICON1bits

SPI1CONbits

// Description: The bitwise define for the SPI status register (i.e. _____bits)
#define SPISTATbits

SPI1STATbits

// Description: The enable bit for the SPI module
#define SPIENABLE

SPICON1bits.ON

// Description: The definition for the SPI baud rate generator register (PIC32)
#define SPIBRG

SPI1BRG

// Tris pins for SCK/SDI/SDO lines
// Tris pins for SCK/SDI/SDO lines
#if defined(__32MX460F512L__)
// Description: The TRIS bit for the SCK pin
#define SPICLOCK

TRISDbits.TRISD10

// Description: The TRIS bit for the SDI pin
#define SPIIN

TRISCbits.TRISC4

// Description: The TRIS bit for the SDO pin
#define SPIOUT
#else

TRISDbits.TRISD0
// example: PIC32MX360F512L
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// Description: The TRIS bit for the SCK pin
#define SPICLOCK

TRISFbits.TRISF6

// Description: The TRIS bit for the SDI pin
#define SPIIN

TRISFbits.TRISF7

// Description: The TRIS bit for the SDO pin
#define SPIOUT

TRISFbits.TRISF8

#endif
//SPI library functions
#define putcSPI

putcSPI1

#define getcSPI

getcSPI1

#define OpenSPI(config1, config2) OpenSPI1(config1, config2)
#elif defined MDD_USE_SPI_2
// Description: SD-SPI Chip Select Output bit
//#define SD_CS

LATCbits.LATC0

// Description: SD-SPI Chip Select TRIS bit
//#define SD_CS_TRIS
#define SD_CS

TRISCbits.TRISC0
LATCbits.LATC2

#define SD_CS_TRIS

TRISCbits.TRISC2

//

// Description: SD-SPI Card Detect Input bit

//

#define SD_CD

//

// Description: SD-SPI Card Detect TRIS bit

//

#define SD_CD_TRIS

PORTBbits.RB5
TRISBbits.TRISB5

//
//

// Description: SD-SPI Write Protect Check Input bit

//

#define SD_WE

//

// Description: SD-SPI Write Protect Check TRIS bit

//

#define SD_WE_TRIS

PORTCbits.RC1
TRISCbits.TRISC1

// Description: SD-SPI Card Detect Input bit
#define SD_CD

0

// Description: SD-SPI Card Detect TRIS bit
#define SD_CD_TRIS

NULL

// Description: SD-SPI Write Protect Check Input bit
#define SD_WE

0

// Description: SD-SPI Write Protect Check TRIS bit
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#define SD_WE_TRIS

NULL

// Description: The main SPI control register
#define SPICON1

SPI2CON

// Description: The SPI status register
#define SPISTAT

SPI2STAT

// Description: The SPI Buffer
#define SPIBUF

SPI2BUF

// Description: The receive buffer full bit in the SPI status register
#define SPISTAT_RBF

SPI2STATbits.SPIRBF

// Description: The bitwise define for the SPI control register (i.e. _____bits)
#define SPICON1bits

SPI2CONbits

// Description: The bitwise define for the SPI status register (i.e. _____bits)
#define SPISTATbits

SPI2STATbits

// Description: The enable bit for the SPI module
#define SPIENABLE

SPI2CONbits.ON

// Description: The definition for the SPI baud rate generator register (PIC32)
#define SPIBRG

SPI2BRG

// Tris pins for SCK/SDI/SDO lines
// Description: The TRIS bit for the SCK pin
#define SPICLOCK

TRISBbits.TRISB15

// Description: The TRIS bit for the SDI pin
#define SPIIN

TRISCbits.TRISC1

// Description: The TRIS bit for the SDO pin
#define SPIOUT

TRISBbits.TRISB5

//SPI library functions
#define putcSPI

putcSPI2

#define getcSPI

getcSPI2

#define OpenSPI(config1, config2) OpenSPI2(config1, config2)
#endif
// Will generate an error if the clock speed is too low to interface to the card
#if (GetSystemClock() < 100000)
#error Clock speed must exceed 100 kHz
#endif
#endif //USE_SD_INTERFACE_WITH_SPI
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UserI2C.h
/*
* File: userI2C.h
* Author: albert.muñoz
*
* Created on 16 de octubre de 2013, 14:36
*/
#ifndef USERI2C_H
#define

USERI2C_H

BOOL StartTransfer_I2C1( BOOL restart );
BOOL StartTransfer_I2C2( BOOL restart );
BOOL TransmitOneByte_I2C1( UINT8 data );
BOOL TransmitOneByte_I2C2( UINT8 data );
void StopTransfer_I2C1( void );
void StopTransfer_I2C2( void );
void configure_I2C1 ( void );
void configure_I2C2 ( void );
void write_I2C1 ( UINT8 address, UINT8 value );
void write_I2C2 ( UINT8 address, UINT8 value );
UINT8 read_I2C1 (UINT8 address);
UINT8 read_I2C2 (UINT8 address);
UINT8 runI2C( UINT8 address, UINT8 value);
void checkBoards (BOOL *boardsActive);
#endif

/* USERI2C_H */
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UserI2C.c
#include <plib.h>
#include "TimeDelay.h"
#include "HardwareProfile.h"
#include "userI2C.h"

// EEPROM Constants
#define I2C_BUS1

I2C1 //INTERFACE BLOCK channel I2C1

#define I2C_BUS2

I2C2 //INTERFACE BLOCK channel I2C1

//#define EEPROM_I2C_BUS

I2C2

#define EEPROM_ADDRESS

0x50

//INTERFACE BLOCK channel I2C2
// 0b1010000 Serial EEPROM address

#define MKEY1

mPORTBReadBits(BIT_7)

#define LED1_OFF

mPORTASetBits(BIT_0)

#define LED2_OFF

mPORTCSetBits(BIT_9)

#define LEDS_OFF

mPORTASetBits(BIT_0) | mPORTCSetBits(BIT_9)

#define LED1_ON

mPORTAClearBits(BIT_0)

#define LED2_ON

mPORTCClearBits(BIT_9)

#define LEDS_ON

mPORTAClearBits(BIT_0) | mPORTCClearBits(BIT_9)

#define LED1_TOG

mPORTAToggleBits(BIT_0)

#define LED2_TOG

mPORTCToggleBits(BIT_9)

#define LEDS_TOG

mPORTAToggleBits(BIT_0) | mPORTCToggleBits(BIT_9)

/*******************************************************************************
Function:
BOOL StartTransfer( BOOL restart )
Summary:
Starts (or restarts) a transfer to/from the EEPROM.
Description:
This routine starts (or restarts) a transfer to/from the EEPROM, waiting (in
a blocking loop) until the start (or re-start) condition has completed.
Precondition:
The I2C module must have been initialized.
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Parameters:
restart - If FALSE, send a "Start" condition
- If TRUE, send a "Restart" condition
Returns:
TRUE - If successful
FALSE - If a collision occured during Start signaling
Example:
<code>
StartTransfer(FALSE);
</code>
Remarks:
This is a blocking routine that waits for the bus to be idle and the Start
(or Restart) signal to complete.
*****************************************************************************/
BOOL StartTransfer_I2C1( BOOL restart )
{
I2C_STATUS status;
// Send the Start (or Restart) signal
if(restart)
{
I2CRepeatStart(I2C_BUS1);
}
else
{
// Wait for the bus to be idle, then start the transfer
while( !I2CBusIsIdle(I2C_BUS1) );
if(I2CStart(I2C_BUS1) != I2C_SUCCESS)
{
DBPRINTF("Error: Bus collision during transfer Start\n");
return FALSE;
}
}
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// Wait for the signal to complete
do
{
status = I2CGetStatus(I2C_BUS1);
} while ( !(status & I2C_START) );
return TRUE;
}
BOOL StartTransfer_I2C2( BOOL restart )
{
I2C_STATUS status;
// Send the Start (or Restart) signal
if(restart)
{
I2CRepeatStart(I2C_BUS2);
}
else
{
// Wait for the bus to be idle, then start the transfer
while( !I2CBusIsIdle(I2C_BUS2) );
if(I2CStart(I2C_BUS2) != I2C_SUCCESS)
{
DBPRINTF("Error: Bus collision during transfer Start\n");
return FALSE;
}
}
// Wait for the signal to complete
do
{
status = I2CGetStatus(I2C_BUS2);
} while ( !(status & I2C_START) );
return TRUE;
}
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/*******************************************************************************
Function:
BOOL TransmitOneByte( UINT8 data )
Summary:
This transmits one byte to the EEPROM.
Description:
This transmits one byte to the EEPROM, and reports errors for any bus
collisions.
Precondition:
The transfer must have been previously started.
Parameters:
data - Data byte to transmit
Returns:
TRUE - Data was sent successfully
FALSE - A bus collision occured
Example:
<code>
TransmitOneByte(0xAA);
</code>
Remarks:
This is a blocking routine that waits for the transmission to complete.
*****************************************************************************/
BOOL TransmitOneByte_I2C1( UINT8 data )
{
int i = 0;
// Wait for the transmitter to be ready
while(!I2CTransmitterIsReady(I2C_BUS1));
// Transmit the byte
// if(I2CSendByte(I2C_BUS1, data) == I2C_MASTER_BUS_COLLISION)
// {
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//

DBPRINTF("Error: I2C Master Bus Collision\n");

//

return FALSE;

// }
I2CSendByte(I2C_BUS1, data);
// Wait for the transmission to finish
while(!I2CTransmissionHasCompleted(I2C_BUS1));
return TRUE;
}
BOOL TransmitOneByte_I2C2( UINT8 data )
{
int i = 0;
// Wait for the transmitter to be ready
while(!I2CTransmitterIsReady(I2C_BUS2));
// Transmit the byte
if(I2CSendByte(I2C_BUS2, data) == I2C_MASTER_BUS_COLLISION)
{
DBPRINTF("Error: I2C Master Bus Collision\n");
return FALSE;
}
// Wait for the transmission to finish
while(!I2CTransmissionHasCompleted(I2C_BUS2));
return TRUE;
}
/*******************************************************************************
Function:
void StopTransfer( void )
Summary:
Stops a transfer to/from the EEPROM.
Description:
This routine Stops a transfer to/from the EEPROM, waiting (in a
blocking loop) until the Stop condition has completed.
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Precondition:
The I2C module must have been initialized & a transfer started.
Parameters:
None.
Returns:
None.
Example:
<code>
StopTransfer();
</code>
Remarks:
This is a blocking routine that waits for the Stop signal to complete.
*****************************************************************************/
void StopTransfer_I2C1( void )
{
I2C_STATUS status;
// Send the Stop signal
I2CStop(I2C_BUS1);
// Wait for the signal to complete
do
{
status = I2CGetStatus(I2C_BUS1);
} while ( !(status & I2C_STOP) );
}
void StopTransfer_I2C2( void )
{
I2C_STATUS status;
// Send the Stop signal
I2CStop(I2C_BUS2);
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// Wait for the signal to complete
do
{
status = I2CGetStatus(I2C_BUS2);
} while ( !(status & I2C_STOP) );
}
void configure_I2C1 ( void )
{
UINT32

actualClock;

// Configure Various I2C Options
I2CConfigure(I2C_BUS1, 0);
// Set the I2C baudrate
actualClock = I2CSetFrequency(I2C_BUS1, GetPeripheralClock(), I2C_CLOCK_FREQ);
if ( abs(actualClock-I2C_CLOCK_FREQ) > I2C_CLOCK_FREQ/10 )
{
DBPRINTF("Error: I2C1 clock frequency (%u) error exceeds 10%%.\n", (unsigned)actualClock);
}
// Enable the I2C bus
I2CEnable(I2C_BUS1, TRUE);
}
void configure_I2C2 ( void )
{
UINT32

actualClock;

// Configure Various I2C Options
I2CConfigure(I2C_BUS2, 0);
// Set the I2C baudrate
actualClock = I2CSetFrequency(I2C_BUS2, GetPeripheralClock(), I2C_CLOCK_FREQ);
if ( abs(actualClock-I2C_CLOCK_FREQ) > I2C_CLOCK_FREQ/10 )
{
DBPRINTF("Error: I2C2 clock frequency (%u) error exceeds 10%%.\n", (unsigned)actualClock);
}
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// Enable the I2C bus
I2CEnable(I2C_BUS2, TRUE);
}
void write_I2C1 ( UINT8 address, UINT8 value )
{
UINT8

i2cData[10];

I2C_7_BIT_ADDRESS SlaveAddress;
int

DataSz;

BOOL

Acknowledged;

BOOL

Success = TRUE;

UINT8

i2cbyte;

int

Index;

//
// Send the data to EEPROM to program one location
//
// Initialize the data buffer
I2C_FORMAT_7_BIT_ADDRESS(SlaveAddress, address, I2C_WRITE);
i2cData[0] = SlaveAddress.byte;
i2cData[1] = value;

// Data to write

DataSz = 2;
//Start the transfer to write data to the EEPROM
if( !StartTransfer_I2C1(FALSE) )
{
while(1);
}
// Transmit all data
Index = 0;
while( Success && (Index < DataSz) )
{
// Transmit a byte
if (TransmitOneByte_I2C1(i2cData[Index]))
{
// Advance to the next byte
Index++;
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// Verify that the byte was acknowledged
if(!I2CByteWasAcknowledged(I2C_BUS1))
{
DBPRINTF("Error: Sent byte was not acknowledged\n");
Success = FALSE;
}
}
else
{
Success = FALSE;
}
}
// End the transfer (hang here if an error occured)
StopTransfer_I2C1();
if(!Success)
{
while(1);
}
}
void write_I2C2 ( UINT8 address, UINT8 value )
{
UINT8

i2cData[10];

I2C_7_BIT_ADDRESS SlaveAddress;
int

DataSz;

BOOL

Acknowledged;

BOOL

Success = TRUE;

UINT8

i2cbyte;

int

Index;

//
// Send the data to EEPROM to program one location
//
// Initialize the data buffer
I2C_FORMAT_7_BIT_ADDRESS(SlaveAddress, address, I2C_WRITE);
i2cData[0] = SlaveAddress.byte;
i2cData[1] = value;

// Data to write

DataSz = 2;
//Start the transfer to write data to the EEPROM
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if( !StartTransfer_I2C2(FALSE) )
{
while(1);
}
// Transmit all data
Index = 0;
while( Success && (Index < DataSz) )
{
// Transmit a byte
if (TransmitOneByte_I2C2(i2cData[Index]))
{
// Advance to the next byte
Index++;
// Verify that the byte was acknowledged
if(!I2CByteWasAcknowledged(I2C_BUS2))
{
DBPRINTF("Error: Sent byte was not acknowledged\n");
Success = FALSE;
}
}
else
{
Success = FALSE;
}
}
// End the transfer (hang here if an error occured)
StopTransfer_I2C2();
if(!Success)
{
while(1);
}
}
UINT8 read_I2C1 (UINT8 address)
{
UINT8

i2cData[10];

I2C_7_BIT_ADDRESS SlaveAddress;
int

DataSz;
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BOOL

Acknowledged;

BOOL

Success = TRUE;

UINT8

i2cbyte;

int

Index;

int i = 0;
//
// Read the data back from the EEPROM.
//
if( !StartTransfer_I2C1(TRUE) )
{
while(1);
}
// Transmit the address with the READ bit set
I2C_FORMAT_7_BIT_ADDRESS(SlaveAddress, address, I2C_READ);
if (TransmitOneByte_I2C1(SlaveAddress.byte))
{
// Verify that the byte was acknowledged
if(!I2CByteWasAcknowledged(I2C_BUS1))
{
DBPRINTF("Error: Sent byte was not acknowledged\n");
Success = FALSE;
}
}
else
{
Success = FALSE;
}
// Read the data from the desired address
if(Success)
{
if(I2CReceiverEnable(I2C_BUS1, TRUE) == I2C_RECEIVE_OVERFLOW)
{
DBPRINTF("Error: I2C Receive Overflow\n");
Success = FALSE;
}
else
{
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while(!I2CReceivedDataIsAvailable(I2C_BUS1))
{
}
i2cbyte = I2CGetByte(I2C_BUS1);
I2CAcknowledgeByte(I2C_BUS1, FALSE); //Send NACK -> end of the read process
}
}
for(i=0; i<100 ; i++){}
//Delay10us();
// End the transfer (stop here if an error occured)
StopTransfer_I2C1();
return i2cbyte;
}
UINT8 read_I2C2 (UINT8 address)
{
UINT8

i2cData[10];

I2C_7_BIT_ADDRESS SlaveAddress;
int

DataSz;

BOOL

Acknowledged;

BOOL

Success = TRUE;

UINT8

i2cbyte;

int

Index;

int i = 0;
//
// Read the data back from the EEPROM.
//
if( !StartTransfer_I2C2(TRUE) )
{
while(1);
}
// Transmit the address with the READ bit set
I2C_FORMAT_7_BIT_ADDRESS(SlaveAddress, address, I2C_READ);
if (TransmitOneByte_I2C2(SlaveAddress.byte))
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{
// Verify that the byte was acknowledged
if(!I2CByteWasAcknowledged(I2C_BUS2))
{
DBPRINTF("Error: Sent byte was not acknowledged\n");
Success = FALSE;
}
}
else
{
Success = FALSE;
}
// Read the data from the desired address
if(Success)
{
if(I2CReceiverEnable(I2C_BUS2, TRUE) == I2C_RECEIVE_OVERFLOW)
{
DBPRINTF("Error: I2C Receive Overflow\n");
Success = FALSE;
}
else
{
while(!I2CReceivedDataIsAvailable(I2C_BUS2))
{
}
i2cbyte = I2CGetByte(I2C_BUS2);
I2CAcknowledgeByte(I2C_BUS2, FALSE); //Send NACK -> end of the read process
}
}
for(i=0; i<100 ; i++){}
//Delay10us();
// End the transfer (stop here if an error occured)
StopTransfer_I2C2();
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return i2cbyte;
}
UINT8 runI2C( UINT8 address, UINT8 value)
{
UINT8 answer;
// initialize these pins low
LED2_ON; //LED RED ON
LED1_ON; //LED YELLOW ON
if (address <= 0x10 )
{
write_I2C1(address, value);
answer = read_I2C1(address);
}
else
{
write_I2C2(address, value);
answer = read_I2C2(address);
}
return answer;
}
void checkBoards( BOOL *boardsActive )
{
UINT8 address = 0x08;
int i = 0;
UINT8

i2cData[10];

I2C_7_BIT_ADDRESS SlaveAddress;
int

DataSz;

BOOL

Acknowledged;

BOOL

Success = TRUE;

UINT8

i2cbyte;

int

Index;

while( address < 0x18 )
{
//
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// Send the data to EEPROM to program one location
//
// Initialize the data buffer
I2C_FORMAT_7_BIT_ADDRESS(SlaveAddress, address, I2C_WRITE);
i2cData[0] = SlaveAddress.byte;
DataSz = 1;
//Start the transfer to write data to the EEPROM
if( !StartTransfer_I2C1(FALSE) )
{
while(1);
}
// Transmit all data
Index = 0;
while( Success && (Index < DataSz) )
{
// Transmit a byte
if (TransmitOneByte_I2C1(i2cData[Index]))
{
// Advance to the next byte
Index++;
// Verify that the byte was acknowledged
if(!I2CByteWasAcknowledged(I2C_BUS1))
{
DBPRINTF("Error: Sent byte was not acknowledged\n");
//Success = FALSE;
boardsActive[i] = FALSE;
}
else
{
boardsActive[i] = TRUE;
}
}
else
{
Success = FALSE;
}
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}
// End the transfer (hang here if an error occured)
StopTransfer_I2C1();
i++;
address = address + 0x01;
}
}
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UserLEDS.h
/*
* File: userLEDS.h
* Author: albert.muñoz
*
* Created on 18 de octubre de 2013, 12:07
*/
#ifndef USERLEDS_H
#define

USERLEDS_H

void enableLEDS( BOOL boardsActive[16] );
#endif

/* USERLEDS_H */
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UserLEDS.c
#include <plib.h>
#include "TimeDelay.h"
#include "HardwareProfile.h"
#include "userLEDS.h"
//Register 1
#define CLK1_OFF mPORTCClearBits(BIT_8)
#define CLK1_ON mPORTCSetBits(BIT_8)
#define CLK1_TOG mPORTCToggleBits(BIT_8)
#define data1_OFF mPORTCClearBits(BIT_6)
#define data1_ON mPORTCSetBits(BIT_6)
#define clear1_ON mPORTCClearBits(BIT_7)
#define clear1_OFF mPORTCSetBits(BIT_7)
//Register 2
#define CLK2_OFF mPORTAClearBits(BIT_7)
#define CLK2_ON mPORTASetBits(BIT_7)
#define CLK2_TOG mPORTAToggleBits(BIT_7)
#define data2_OFF mPORTBClearBits(BIT_13)
#define data2_ON mPORTBSetBits(BIT_13)
#define clear2_ON mPORTAClearBits(BIT_10)
#define clear2_OFF mPORTASetBits(BIT_10)
void enableLEDS( BOOL boardsActive[16] )
{
int i = 0;
CLK1_ON;
CLK2_ON;
clear1_ON;
clear2_ON;
Delay1us(1);
clear1_OFF;
clear2_OFF;
for(i = 0; i < 16*2; i++ )
{
if(i>16) //Register 2
{
if(i%2==0)
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{
if(boardsActive[15-(i/2)] == TRUE)
{
data2_ON;
}
else
{
data2_OFF;
}
CLK2_TOG;
}
else
{
CLK2_TOG;
}
}
else

//Register 1

{
if(i%2==0)
{
if(boardsActive[15-(i/2)] == TRUE)
{
data1_ON;
}
else
{
data1_OFF;
}
CLK1_TOG;
}
else
{
CLK1_TOG;
}
}
//Delay1us(1);
}
}
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UserUSB.h
/*********************************************************************
*
*

Microchip USB C18 Firmware Version 1.0

*
*********************************************************************
* FileName:

user.h

* Dependencies: See INCLUDES section below
* Company:

Microchip Technology, Inc.

*
* Software License Agreement
*
* The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
* (the “Company”) for its PICmicro® Microcontroller is intended and
* supplied to you, the Company’s customer, for use solely and
* exclusively on Microchip PICmicro Microcontroller products. The
* software is owned by the Company and/or its supplier, and is
* protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
* Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
* user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
* civil liability for the breach of the terms and conditions of this
* license.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO WARRANTIES,
* WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
* TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
* IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
*
********************************************************************/
#ifndef PICDEM_FS_DEMO_H
#define PICDEM_FS_DEMO_H
/** I N C L U D E S **********************************************************/
#include "GenericTypeDefs.h"
#include "usb_config.h"
#include "MDD File System/FSIO.h"
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extern volatile unsigned char usbgen_out[USBGEN_EP_SIZE];
extern volatile unsigned char usbgen_in[USBGEN_EP_SIZE];
/** D E F I N I T I O N S ****************************************************/
/* PICDEM FS USB Demo Version */
#define MINOR_VERSION 0x00 //Demo Version 1.00
#define MAJOR_VERSION 0x01
typedef enum
{
READ_VERSION = 0x00,
/*
READ_FLASH

= 0x01,

WRITE_FLASH

= 0x02,

ERASE_FLASH

= 0x03,

READ_EEDATA

= 0x04,

WRITE_EEDATA = 0x05,
READ_CONFIG

= 0x06,

WRITE_CONFIG = 0x07,
*/
ID_BOARD

= 0x31,

UPDATE_LED

= 0x32,

SET_TEMP_REAL = 0x33,
RD_TEMP

= 0x34,

SET_TEMP_LOGGING= 0x35,
RD_TEMP_LOGGING = 0x36,
RD_POT
RESET

= 0x37,
= 0xFF

}TYPE_CMD;
/** S T R U C T U R E S ******************************************************/
typedef union DATA_PACKET
{
BYTE _byte[USBGEN_EP_SIZE]; //For byte access
WORD _word[USBGEN_EP_SIZE/2];//For word access(USBGEN_EP_SIZE msut be even)
long _int[USBGEN_EP_SIZE/4];
struct
{
BYTE CMD;
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BYTE len;
};
struct
{
unsigned :8;
BYTE ID;
};
struct
{
unsigned :8;
BYTE led_num;
BYTE led_status;
};
struct
{
unsigned :8;
WORD word_data;
};
} DATA_PACKET;
/** P U B L I C P R O T O T Y P E S *****************************************/
void UserInit(void);
void ProcessIO(BOOL boardsActive[16], FSFILE * pointer, BOOL * saveMicroSD, char *fileName, BOOL
*firstTime);
#endif //PICDEM_FS_DEMO_H
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UserUSB.c
/********************************************************************
FileName:

user.c

Dependencies:

See INCLUDES section

* Company:

Microchip Technology, Inc.

*
* Software License Agreement
The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
(the “Company”) for its PIC® Microcontroller is intended and
supplied to you, the Company’s customer, for use solely and
exclusively on Microchip PIC Microcontroller products. The
software is owned by the Company and/or its supplier, and is
protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
* Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
* user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
* civil liability for the breach of the terms and conditions of this
* license.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO WARRANTIES,
* WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
* TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
* IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
********************************************************************
File Description:
Change History:
Rev Date

Description

1.0 11/19/2004 Initial release
2.1 02/26/2007 Updated for simplicity and to use common
coding style
********************************************************************/
/** INCLUDES *******************************************************/
#include "USB/usb.h"
#include "USB/usb_function_generic.h"
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//#include "HardwareProfile.h"
#include "userUSB.h"
#include "userI2C.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
/** V A R I A B L E S ********************************************************/
BYTE INPacket[USBGEN_EP_SIZE];
BYTE OUTPacket[USBGEN_EP_SIZE];
USB_HANDLE USBGenericOutHandle = 0;
USB_HANDLE USBGenericInHandle = 0;
/** P R I V A T E P R O T O T Y P E S ***************************************/
void BlinkUSBStatus(void);
void ServiceRequests(BOOL boardsActive[16], FSFILE * pointer, BOOL * saveMicroSD, char *fileName, BOOL
*firstTime);
/** D E C L A R A T I O N S **************************************************/
void UserInit(void)
{
//mInitAllLEDs();
PORTB = (1<<9) | (1<<5|1<<7|1<<8);
PORTC = 0;
}//end UserInit
/******************************************************************************
* Function:

void ProcessIO(void)

*
* PreCondition: None
*
* Input:

None

*
* Output:

None

*
* Side Effects: None
*
* Overview:

This function is a place holder for other user routines.
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*

It is a mixture of both USB and non-USB tasks.

*
* Note:

None

*****************************************************************************/
void ProcessIO(BOOL boardsActive[16], FSFILE * pointer, BOOL * saveMicroSD, char *fileName, BOOL
*firstTime)
{
// User Application USB tasks
if((USBDeviceState < CONFIGURED_STATE)||(USBSuspendControl==1)) return;
//respond to any USB commands that might have come over the bus
ServiceRequests( boardsActive, pointer, saveMicroSD, fileName, firstTime);
}//end ProcessIO
/******************************************************************************
* Function:

void ServiceRequests(void)

*
* PreCondition: None
*
* Input:

None

*
* Output:

None

*
* Side Effects: USB traffic can be generated
*
* Overview:
*

This function takes in the commands from the PC from the
application and executes the commands requested

*
* Note:

None

*****************************************************************************/
void ServiceRequests(BOOL boardsActive[16], FSFILE * pointer, BOOL * saveMicroSD, char *fileName, BOOL
*firstTime)
{
int i, j, t = 0;
int position = 0;
UINT8 channel, value = 0;
UINT8 answer;
char channelChar[USBGEN_EP_SIZE], valueChar[USBGEN_EP_SIZE], answerChar[USBGEN_EP_SIZE];
BOOL end = FALSE;
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char string[1024];
int timeout = 0;
BOOL initMicroSD = FALSE;
for(j=0; j<USBGEN_EP_SIZE; j++)
{
channelChar[j] = '\0';
valueChar[j] = '\0';
answerChar[j] = '\0';
}
//Check to see if data has arrived
if(!USBHandleBusy(USBGenericOutHandle))
{
//if the handle is no longer busy then the last
//transmission is complete
//process the command
//memcpy(INPacket, OUTPacket, USBGEN_EP_SIZE);
if( OUTPacket[0] == '?' )
{
for(j=0; j<USBGEN_EP_SIZE; j++)
{
if( (j%2 == 0)&&(j<32) )
{
if(boardsActive[j/2] == TRUE )
{
INPacket[j] = '1';
}
else
{
INPacket[j] = '0';
}
}
else
{
INPacket[j] = '\0';
}
}
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}
else if ( OUTPacket[0] == '$')
{
I2CEnable(I2C2, FALSE);
if ( *saveMicroSD == FALSE )
{
timeout = 0;
// Initialize the library FS and check if microSD is plugged
while ( (timeout<2) && initMicroSD == FALSE )
{
if(!FSInit())
{
initMicroSD = FALSE;
timeout++;
}
else
{
initMicroSD = TRUE;
}
}
if( *firstTime == TRUE )
{
pointer = FSfopen(fileName, "w");
FSfclose(pointer);
*firstTime = FALSE;
}
for(j=0; j<USBGEN_EP_SIZE; j++)
{
if( j == 0 )
{
if(initMicroSD == TRUE)
{
INPacket[0] = 'E';
*saveMicroSD = TRUE;
}
else
{
INPacket[0] = 'X';
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*saveMicroSD = FALSE;
}
}
else
{
INPacket[j] = '\0';
}
}
}
else
{
*saveMicroSD = FALSE;
}
I2CEnable(I2C2, TRUE);
}
else
{
for(j=0; j<USBGEN_EP_SIZE; j=j+2)
{
if(OUTPacket[j] == ' ')
{
i=0;
for(t=position; t< j; t=t+2 )
{
channelChar[i]=OUTPacket[t];
i++;
}
position = j+2;
channel = xtoi(channelChar) + 0x07 ;
}
if(OUTPacket[j] == '\0')
{
i=0;
for(t=position; t< j; t=t+2)
{
valueChar[i]=OUTPacket[t];
i++;
}
value = xtoi(valueChar);
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j = USBGEN_EP_SIZE;
}
}
sprintf(string, "* Channel = ");
sprintf(channelChar, "%d", channel-0x07);
strcat(string, channelChar);
strcat(string, " Value = ");
sprintf(valueChar, "%d", value);
strcat(string, valueChar);
answer = runI2C(channel, value);
//INPacket[0] = answer;
sprintf(answerChar, "%d", answer);
strcat(string, " -> Answer =");
strcat(string, answerChar);
if( *saveMicroSD == TRUE )
{
I2CEnable(I2C2, FALSE);
if(FSInit())
{
pointer = FSfopen (fileName, FS_APPEND);
if (pointer == NULL)
{
}
else
{
FSfseek(pointer, 1, SEEK_END);
FSfwrite (string, 1, strlen(string), pointer);
FSfwrite("\r\n",1,2,pointer);
}
FSfclose (pointer);
}
I2CEnable(I2C2, TRUE);
}
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for(j=0; j<USBGEN_EP_SIZE; j++)
{
if( (j%2 == 0)&&(end==FALSE) )
{
if(answerChar[j/2] == '\0' )
{
end = TRUE;
INPacket[j] = '\0';
}
else
{
INPacket[j] = answerChar[j/2];
}
}
else
{
INPacket[j] = '\0';
}
}
}
if(!USBHandleBusy(USBGenericInHandle))
{
USBGenericInHandle = USBGenWrite(USBGEN_EP_NUM,(BYTE*)&INPacket,USBGEN_EP_SIZE);
}
for(i=0; i< sizeof(OUTPacket); i++)
{
OUTPacket[i] = '\0';
}
//Re-arm the OUT endpoint for the next packet
USBGenericOutHandle = USBGenRead(USBGEN_EP_NUM,(BYTE*)&OUTPacket,USBGEN_EP_SIZE);
}//end if
}//end ServiceRequests
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