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2 Introducció
Els sistemes de comunicació a la industria requereixen d'unes condicions de robustesa especials. 
Les distàncies entre els diferents elements i la presència de interferències per la gran quantitat de 
maquinaria,  fa  molt  important  l'elecció  del  bus  de  comunicació,  així  com  el  protocol  de 
comunicació.

Al  nostre  Treball  Fi  de  Carrera  (TFC),  treballarem  amb  un  bus  estàndard  RS-485  que  ens 
proporciona eines per a contrarestar els problemes descrits en sistemes industrials. RS-485 és un 
estàndard  que  permet  distàncies  de  fins  a  1200m,  gràcies  entre  altres  coses,  a  l'ús  de  línies 
balancejades que redueixen l'efecte de les interferències sobre el bus.  

D'altra banda,  l'estàndard RS-485 no incorpora definit  cap protocol de comunicació.  S'utilitzarà 
ModBus RTU, ja que és un protocol molt estès, obert i capaç de  suportar comunicacions amb els  
PLC.

Les conversions entre estàndards estan també molt esteses i el mercat disposa de convertidors, com 
per exemple entre RS-232 i RS-485, que permeten la comunicació entre un mòdul RS-485 i un PC.

2.1 Objectius

Els objectius que volem assolir amb aquest TFC es poden dividir en dos grups: 

• Objectius de l'assignatura.

• Objectius del TFC

2.1.1 Objectius de l'assignatura

El que pretén aquest TFC és aconseguir, en la mesura del possible, reflectir part dels coneixements 
que hem anat adquirint al llarg dels estudis d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions. En concret 
aquelles assignatures que tenen una relació més directe amb les aplicacions electromagnètiques i 
electròniques, com poden ser Fonaments Tecnològics 2 i Sistemes Electrònics Digitals.

D'altre  banda,  tenim  uns  objectius  més  tangibles,  com  són  la  entrega  d'una  serie  de  proves 
d'avaluació que demostrin la capacitat de planificació, estructuració d'una feina proposada i que 
culmini amb l'entrega d'una memòria i una presentació.

2.1.2 Objectius del TFC

L'objectiu  final  del TFC és aconseguir  dissenyar  un mòdul  expansor que ens permeti  gestionar 
quatre entrades analògiques i dos sortides analògiques, la gestió d'aquestes senyals les haurem de 
dur a terme amb un microprocessador ( PIC), convenientment programat. Per altra banda aquestes 
senyals s'hauran d'adaptar a les característiques del nostre mòdul i les especificacions referides a 
l'enunciat del TFC.

Resumint, podríem dividir l'objectiu del TFC en cinc grans parts:

• Estudiar  i  aplicar  les  funcions  pròpies  del  protocol  de  comunicacions  ModBus  i  el  bus 
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RS485.

• Estudiar i dissenyar circuits que permetin adaptar els diferents senyals d'entrada i sortida a 
les característiques pròpies del sistema, així com la font d'alimentació òptima per el sistema.

• Estudiar  i  programar  un  microprocessador  i  definir-hi  els  diferents  mapes  de  memòria 
( dades i control).

• Estudiar i utilitzar el software de disseny i simulació de circuits que podem trobar al mercat.

• Estudiar i dissenyar el layout de la placa PCB.

2.2 Planificació

La temporització anirà lligada a 4 grans fites,  com son les entregues de les diferents PAC i la 
entrega final, que inclou la memòria i la presentació.

2.2.1 Tasques

Tasques Precedents Durada 

 1  Estudi del bus RS-485

 1.1  Estudi del comportament físic 3h

 2  Estudi del protocol ModBus

 2.1  Estudi de la relació entre el protocol i el bus 1.1 3h

 2.2  Estudi lògic i especificitats de les trames RTU 1.2 4h

 3  Estudi dels circuits d'adaptació

 3.1  Estudi dels senyals d'entrada 0-10V 4h

 3.2  Estudi dels senyals d'entrada 4-20mA 3.1 4h

 3.3  Estudi dels senyals de sortida 0-10V 3.2 4h

 4  Instal·lació del programari de simulació de circuits 3 3h

 5  Tractament dels senyals 

 5.1  Estudi de convertidors A/D i D/A 11h

 5.2  Adaptació dels senyals a les tensions del sistema 5.1 8h

 5.3  Disseny dels circuits d'adaptació 3,5.2 12h

 6  Estudi de la font d'alimentació

 6.1  Estudi de les diferents tensions del circuit 4h

 6.2  Disseny de la font d'alimentació 3,6.1 14h

 7  Lliurament esborrany de la PAC 2 6

 8  Correcció i lliurament de la PAC2 7 3h

 9  Definició del mapa de memòria ModBus

 9.1  Adaptar els senyals al mapa de memòria 8 6h
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Tasques Precedents Durada

 9.2  Redactar el mapa de memòria 9.1 12h

 10  Programa de control del PIC

 10.1  Elecció del PIC més adient 2h

 10.2  Elecció del transductor RS-485 2h

 10.3  Proves de programació amb el programari de referència 10.1 15h

 10.4  Simulacions amb les entrades i sortides 10.2 14h

 11  Disseny de la placa PCB

 11.1  Disseny del layout de la placa 10 7h

 12  Lliurament esborrany de la PAC 3 11

 13  Correcció i lliurament de la PAC3 12 2h

 14  Elaboració de l'esborrany de la memòria 13 14h

 15  Elaboració de la presentació 13 14h

 16  Lliurament esborrany de la memòria 14

 17  Correcció i lliurament de la memòria i la presentació 16 5h

TOTAL hores 170h

Taula 1: Tasques a realitzar

2.2.2 Fites

La majoria  de  fites  estan  prefixades  pel  calendari  del  pla  docent  i  les  més  flexibles  han estat  
adaptades al nostre calendari. 

Fita Data

Lliurament esborrany pla de treball 27/09/2012

Lliurament pla de treball 30/09/2012

Lliurament esborrany PAC 2 05/11/2012

Lliurament PAC 2 11/11/2012

Lliurament esborrany PAC 3 10/12/2012

Lliurament PAC 3 17/12/2012

Lliurament esborrany memòria 23/12/2012

Lliurament memòria i presentació 07/01/2013

Taula 2: Fites importants
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2.2.3 Calendari

El principal entrebanc a l'hora de planificar la dedicació són els horaris a la feina, que en moltes  
ocasions m'obliguen a sortir de viatge i  no sempre hi ha disponibilitats tècniques per continuar 
treballant. Però aquesta situació ha estat així al llarg de la carrera, per tant distribuirem les hores de 
dedicació de la següent manera: 

• vermell: 2 hores
• blau: 1.5 hores
• fons groc: fites

Setembre Octubre

L M X J V S D L M X J V S D

19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7

24 25 26 27 28 29 30 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Novembre Desembre

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

Gener

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7

Taula 3: Calendari
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El repartiment d'hores al calendari ens dona el següent resum per mesos.

Setembre 11,5 hores

Octubre 46 hores

Novembre 49 hores

Desembre 51,5 hores

Gener 11,5 hores

TOTAL 169,5 hores

Taula 4: Dedicació horària per mesos
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2.2.4 Diagrama de Gannt
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Figura 1: Diagrama de Gantt Pla de treball

Figura 2: Diagrama de Gantt estudi del protocol i circuits adaptació



Disseny d'un expansor d'entrades i sortides analògiques
per ModBus RTU sobre RS-485                                                                                                                                                                            José García Luzón  

Pàgina 10

Figura 3: Diagrama de Gantt disseny font alimentació

Figura 4: Diagrama de Gantt mapa de memòria i implementació del programa de control
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Figura 5: Diagrama de Gantt placa PCB

Figura 6: Diagrama de Gantt memòria i presentació
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2.3 Avaluació del material necessari 

Per poder dur a terme el TFC necessitarem una sèrie de material, tant físic com de programari, que 
ens permeti desenvolupar amb èxit el nostre projecte.

2.3.1 Maquinari

En quant al maquinari, utilitzarem un punt de treball estàndard com el que hem treballat fins ara a la 
UOC i un portàtil que ens permeti avançar quan siguem fora per feina. Descriurem una mica els dos 
punts.

• Un PC amb sistema operatiu  Ubuntu  11.04 instal·lat,  amb una CPU de  2Gb i  2Gb de 
memòria  RAM.  També  tenim  virtualitzat  el  sistema  operatiu  Windows  XP  SP3  amb 
VirtualBox de Oracle.

• El mini portàtil HP te un arranc dual amb el sistema operatiu Windows 7 i Ubuntu 11.04, 
una CPU de 1,66Gb i 1Gb de memòria RAM

2.3.2 Software

Disposem del software habitual d'ofimàtica de OpenOffice i l'eina MicrosoftProject que haurem 
d'executar  des  de  la  nostra  màquina  virtual.  En  quan  al  software  específic  de  l'assignatura 
utilitzarem dintre del possible el recomanat a l'enunciat.

• TINA-TI (simulacions i disseny)

• Proteus ( simulacions, disseny i creació del layout PCB)

• MPLAB ( programació del microprocessador)

• MicroCProPic ( programació en C de PIC)

2.4 Avaluació d'incidències i riscos

Hi  ha  diferents  motius  que  poden  fer  fracassar  un  projecte,  és  per  això  que  avaluar-los  amb 
antelació pot ajudar a enfrontar-s'hi amb més garanties d'èxit. Detallem els possibles riscos que hi 
poden sorgir. 

2.4.1 Laborals

Existeix un risc alt de no poder complir el calendari, per qüestions de feina, de totes formes he estat 
prudent a l'hora de establir el temps de dedicació. Si no viatjo tinc alguna hora més per a dedicar-hi 
entre setmana i també puc ampliar la dedicació els caps de setmana, gràcies a la comprensió que 
sempre han tingut durant aquests anys la meva dona i els meus fills.

L'únic problema pot sorgir si ens trobem davant d'una entrega important que coincideix amb un 
excés de feina, fet que ens obligarà a avançar els terminis i ser molt previsors.
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2.4.2 Tècnics 

Els riscos tècnics els hem dividit en dos grups:

• Pèrdua de dades:   Aquesta incidència la resoldrem generant copies de seguretat de forma 
regular  per  mitjà  d'una  memòria  USB.  També  tindrem  el  més  actualitzada  possible  la 
informació al  portàtil,  per poder disminuir  els riscos.  També hem obert  un comte a una 
pàgina d'emmagatzemament de dades, concretament a Dropbox, que ens permet sincronitzar 
en tot moment la nostra feina al PC i Portàtil, amb una connexió a Internet.

• Averia punt de treball:   Per suplir aquesta incidència tenim el portàtil, però tot i això hem 
instal·lat el mateix programari al portàtil de la meva filla, per més seguretat. Per tant crec 
que és una incidència prou coberta. 

2.4.3 Personals

Els compromisos personals han estat reduïts al mínim. Una possible malaltia sempre hi és present, 
però difícilment previsible. Esperem doncs, que una planificació amb marge com la que he fet, em 
permeti complir amb els objectius del TFC.
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3 Protocol ModBus i bus RS-485

3.1 El bus RS-485

L'estàndard RS-485 segueix els preceptes de la norma que el defineix, la norma TIA/EIA RS-485. 
És un estàndard de comunicació que pertany a la capa física de OSI. El bus com a tal no defineix 
cap protocol de comunicació i permet doncs, utilitzar qualsevol altre protocol estàndard.

3.1.1 Avantatges del bus RS-485

El RS-485 presenta una sèrie d'avantatges respecte a altres busos de comunicació sèrie, com poden 
ser el RS-232. En podem destacar entre les més importants:

• Robustesa en front dels ambients sorollosos. Aquest fet el fa un bus de comunicació molt 
adient pel sector industrial.  Aquesta robustesa l'aconsegueix principalment gràcies l'ús de 
transmissions balancejades, seguint les especificacions elèctriques de l'estàndard RS-422.

• Augmenta considerablement el nombre de dispositius que es poden interconnectar entre si, 
fins a 32 en un únic fil, seguint una arquitectura mestre-esclau, on les transmissions són 
iniciades pel mestre.

• La longitud a la que es poden interconnectar els equips i la velocitat de transmissió també 
augmenta, poden arribar fins als 1200m i 10 Mbits per segon a distàncies més curtes.

3.1.2 Requeriments físics del bus RS-485

L'estàndard RS-485 pot transmetre a llargues distàncies i ho fa gràcies a l'ús de línies balancejades.  
Utilitza un parell de cables trenats per l'intercanvi de dades amb una diferència entre les línies que 
pot estar entre  ±12v i±4v sent el més habitual de  ±6v . Hem de tenir en compte,  que la 
diferència entre les línies hauria de ser almenys de 1.5V.

A les interconnexions entre dispositius la norma estableix l'ús de resistències de polarització, amb 
valors compresos entre 80 i 200 Ohms, sent el més habitual una resistència de 120 ohms. Aquestes 
resistències tenen la  funció de forçar a les  línies de dades a restar  en repòs.  Podem veure una 
connexió típica half-duplex, amb un integrat com el MAX4871, de Maxim Integrated.

1 Enllaç:http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/1111
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Figura 7: Connexió half-duplex

3.2 El protocol ModBus

ModBus és un protocol de comunicacions que permet establir connexions entre servidor i client que 
es trobin connectats  a diferents busos i  xarxes.  Es considera un estàndard dintre  dels busos de 
comunicació a la industria, entre altres coses, perquè és un protocol d'ús públic.

Quan parlem d'una comunicació mestre-esclau, el protocol ModBus estableix que és el mestre qui 
controla l'accés al medi, en aquesta situació existeixen dues formes d'accedir-hi:

• Punt a punt, on el mestre fa una sol·licitud i esperem una resposta de l'esclau.

• Difusió del missatge, on el mestre estableix una comunicació unidireccional cap a tots els 
esclaus, sense resposta per aquest últims. Es sol fer servir per a enviar dades comunes a tots 
els esclaus, com poden ser dades de configuració.

3.2.1 Característiques físiques ModBus

El protocol ModBus permet connexions semidúplex o dúplex, depenent del tipus de bus o sistema 
de connexió elèctrica que fem servir. Per tant les característiques tècniques dependran molt del bus 
que utilitzem.

Presenta un tipus de comunicació asíncrona, que pot treballar amb un ampli rang de velocitats de 
transmissió, aquestes dependran de les característiques dels equips, però poden anar des de 75bauds 
fins a 56.700bauds.

3.2.2 Característiques lògiques ModBus

ModBus presenta dos possibles formes de codificar les trames, en mode ASCII i RTU (Remote 
Transmission Unit) . Nosaltres utilitzarem aquesta última ja que és més eficient.
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3.2.2.1 ModBus RTU

El  format  RTU  representa  les  dades  en  binari  pur.  RTU  comprova  les  dades  realitzant  una 
verificació de redundància cíclica de control (CRC), i a diferència del mode ASCII, utilitza una 
fórmula polinòmica en comptes d'un complement a 16. Hem de tenir  en compte també, que el 
format RTU s'ha de transmetre de forma continua. 

3.2.2.1.1 Estructura de la trama

La trama del protocol ModBus RTU segueix el següent esquema:

Figura 8: Trama ModBus RTU

Número d'esclau (1byte):  A cada equip se li  assigna un número de dispositiu de 1 a 247, les 
adreces 248 a 256 queden reservades, per tant el nombre màxim d'esclaus que permet el protocol 
són  247, tots amb una adreça única, i s'admet només un  mestre. El codi 00 queda reservat per 
difusió de missatges. 

Codi d'operació (1byte): Ens permet transmetre ordres als esclaus, aquestes poden ser de lectura o 
escriptura als registres de l'esclau i ordres de control del propi esclau. Es poden assignar funcions de 
la 1 a la 127, quedant exclòs el codi 0 i reservats del 127-255.

Subfuncions i dades (n bytes): Les dades són una resposta al codi d'operació sol·licitat a l'apartat 
anterior, estaran estructurades en N* 8 bits, amb un màxim de 256 bytes, tot i això, la limitació 
original de ModBus per a RS-485 no permet més de 256 bytes per trama, deixant 253 bytes útils.

Control d'errors CRC (2 bytes): És el control d'errors per redundància cíclica. Es calculat pel 
mestre i afegit al missatge. Aquest valor es calculat de nou quan el rep l'esclau, que donarà un error 
si no coincideixen.

3.2.2.1.2 Tipus de dades

ModBus suporta quatre tipus de dades, que es mapegen en un rang de memòria concret.

• Sortides digitals (@ 1-9999): Requereixen un bit per adreça que pot prendre els valors 0 
desactivat o un 1 activat. Permeten accés de lectura i escriptura. Són sortides discretes.

• Entrades digitals (@10001-19999):  Requereixen un bit  per  adreça  que  pot  prendre  els 
valors 0 desactivat o un 1 activat. Permeten accés de lectura. Són entrades discretes.

• Entrades analògiques (@30001-39999): Requereixen 16 bits per adreça amb l'estat de les 
entrades analògiques. Es poden fer servir  dos registres consecutius que ens permetrien llegir 
fins a 32bits. Permeten accés de lectura.

• Sortides  analògiques (@40001-49999):  Requereixen  16  bits  amb  els  registres  de  les 
sortides analògiques. Permeten accés de lectura i escriptura.
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Cada taula de memòria disposa de 9999 possibles valors, cada contacte és un bit i  assigna una 
adreça compresa entre 0000 i 270E. D'altra banda cada registre és una paraula de 16bits o 2Bytes i  
també té una adreça compresa entre 0000 i 270E

A la següent imatge podem veure un resum de l'adreçament de dades.

Figura 9: Adreçament de dades ModBus

3.2.2.1.3 Funcions principals 

El protocol ModBus presenta una sèrie de funcions estàndards, que han de complir els dispositius 
programats sota la seva norma. Aquestes funcions venen determinades per uns codis, a la següent 
imatge podem veure una relació amb el nom i la descripció. 
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Per a la nostra aplicació utilitzarem dues d'aquestes funcions:

1. La funció de lectura d'entrades analògiques (0x04).  

Ens permetrà demanar la lectura del valor, al nostre cas, de fins a quatre entrades 
analògiques. Presenta les següents estructures de trama:

Nº esclau
Codi 
funció Adreça 

inici Hi
Adreça 
inici Lo

Nombre de 
registres a 
llegir Hi

Nombre de 
registres a 
llegir Lo

1 byte 
error check

2 byte 
error check

(1-247) 0x04

           Capçalera                                      Cos               CRC

Taula 5: Trama petició de lectura

Nº 
esclau

Codi 
funció 

Nombre 
de bytes 
de dades 
llegits

Dada 0 
Hi

Dada 0 
Lo

----------
Dada fi 
Hi

Dada fi 
Lo

1 byte 
error 
check

2 byte 
error 
check(1-247) 0x04

           Capçalera
                                     Cos

              CRC

Taula 6: Trama resposta de lectura

2. La funció d'escriptura a un registre determinat(0x06). 

Ens permet escriure dades als registres de l'esclau, hem de comunicar on volem escriure i 
quina dada volem escriure. Tenen les següents estructures de trama:

Nº esclau
Codi 
funció 

Posició 
inici 
escriptura 
Hi

Posició 
inici 
escriptura 
Lo

Valor a 
escriure Hi

Valor a 
escriure Lo

1 byte 
error check

2 byte 
error check

(1-247) 0x06

           Capçalera                                      Cos               CRC

Taula 7: Trama escriptura d'un registre

Nº esclau
Codi 
funció 

Posició 
inici 
escriptura 
Hi

Posició 
inici 
escriptura 
Lo

Valor 
escrit Hi

Valor 
escrit Lo

1 byte 
error check

2 byte 
error check

(1-247) 0x06

           Capçalera                                      Cos               CR

Taula 8: Trama resposta d'escriptura d'un registre
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En cas de produir-se un error, l'esclau envia al màster una trama amb el nombre de l'esclau, el codi 
de funció, el codi d'error i el CRC que correspongui. Els codis d'error són els següents.

01 Codi de funció no disponible a l'esclau.

02 L'adreça indicada a la trama no es correspon amb cap de l'esclau.

03 El valor enviat a l'esclau no és valid.

04 L'esclau ha rebut la trama, però no ha pogut processar-la.

05 L'esclau avisa al màster que no activi el timeout.

06 L'esclau està ocupat i no pot atendre la petició del mestre.
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4 Disseny del circuit d'adaptació
Al mercat tenim una gran varietat de sensors, tots ells amb unes característiques pròpies, ja siguin 
de temperatura, resistius, capacitius, etc. Quan rebem un senyal extern des de qualsevol tipus de 
sensor, hem d'adaptar aquest senyal a les característiques físiques del nostre sistema de control.

El nostre disseny ha d'admetre dos tipus de senyals d'entrada analògica de 0-10V i de 4-20mA, 
considerarem que els sensors disposen de la seva pròpia font d'alimentació si fos necessària. També 
haurem d'adaptar les sortides, aquestes proporcionaran un senyal de 0-10V i han de donar un màxim 
de 200mA de corrent.

4.1 Entrades analògiques 0-10V

El mòdul expansor admet dos entrades analògiques de 0-10V, aquests senyals els adaptarem de 
manera que ens proporcionin un rang de 0-5V a les entrades analògiques del microprocessador.

Per fer-ho farem servir un divisor de tensió. Afegirem al circuit uns amplificadors operacionals, en 
aquest  cas  el  model  LM7412,  que  actuarà  com  a  seguidor  de  tensió.  Podem  dir  que  és  un 
operacional de guany unitat, per tant la tensió de sortida de l'operacional serà igual a la d'entrada. És 
molt útil quan tenim entrades de baixa potència, com poden ser senyals de sensors. 

La sortida dels amplificadors operacionals, V out  estarà compresa entre la tensió que hi apliquem 
als terminals d'alimentació, + V cc i −V cc

El càlcul del divisor de tensió queda com segueix:

V out=V⋅(
R2

(R2+ R1)
) , donem un valor de mercat a R1=1k Ω

5v=10v⋅(
R2

( R2+ 10³Ω)
) , dóna com a resultat esperat R2=1kΩ

Veiem a la següent imatge el circuit:

Figura 10: Entrada analògica 0-10V

2 Enllaç: http://www.ti.com/product/lm741
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4.2 Entrades analògiques 4-20mA

El sistema admet també dos entrades analògiques de 4-20mA, aquests senyals els adaptarem de 
manera que ens proporcionin també una tensió de 0-5V. Bàsicament estem construint un convertidor 
de corrent a voltatge.  

Per fer-ho el primer que farem és passar aquest senyal de corrent a voltatge, això ho aconseguim 
fent circular el corrent per una resistència. Presenta però una impedància diferent de zero a la font 
de corrent d'entrada, aquest fet el minimitzem amb les característiques físiques del operacional. 
Com que volem 5V a la sortida podem aplicar la llei d'Ohm3.

I =
V
R

; R=
5v

(0,2 A)
=250Ω

Podem veure a la següent captura que la sortida per a 20mA és de 5V com volem, però també veiem 
que per a 4mA és de 1V quan nosaltres volem adaptar el senyal per a 0-5V.

Figura 11: Adaptació entrada corrent de 1-5V

Per  solucionar  aquest  problema  utilitzarem  un  amplificador  operacional  no  inversor,  que  ens 
proporcioni un guany positiu de 1.25. Això ens permetrà a la sortida d'aquest amplificador una 
tensió que variarà entre 1.25V i 6.25V. Ho podem veure als següents càlculs.

V out=V i⋅(
(R2+ R3)

R2

) ; 
(R2+ R3)

R2

=1,25 si fixem R2=1kΩ llavors R3=250Ω

Figura 12: Principi funcionament amplificador inversor (U1) i diferencial (U2)

3 La llei d'Ohm estableix la relació matemàtica entre tensió(V), intensitat(I) i resistència(R) 

Pàgina 21 



Disseny d'un expansor d'entrades i sortides analògiques
per ModBus RTU sobre RS-485                                                                                    José García Luzón  

Ara només ens queda utilitzar un amplificador diferencial que ens permeti restar els 1,25V, per tal  
que la sortida sigui de 0-5V. Per poder-ho fer necessitarem una tensió de 1.25V que restarem a la  
que ens prové de l'operacional inversor, es a dir del sensor. La tensió de 1.25V ens la proporcionarà 
un divisor de tensió amb un operacional seguidor de tensió.

Els càlculs per a les resistències de l'amplificador diferencial queden com segueix.

V out=
R7

R5

⋅(V 4−V 5) ; tenint en compte que el guany serà unitari, les resistències seran iguals.

El divisor de tensió tindrà el següent càlcul, prenent R9=1k Ω  i V=15v

V out=V⋅(
R9

(R9+ R8)
) ;

1,25
15

=
1

(1+ R8)
; R8=11k Ω

A la següent captura podem veure com queda el circuit final.

Figura 13: Entrada analògica 4-20mA
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4.3 Sortides analògiques 0-10V

El microprocessador ens proporcionarà un senyal PWM ( Pulse Width Modulation ). Aquest  és un 
pols d'ona quadrada que commutarà per a simular voltatges entre 0V i 5V. Aquest senyal no deixar 
de ser un senyal digital, el que farem és convertir aquestes formes d'ona en senyals analògics fent-
les passar per un filtre RC.

Si volem evitar la presència d'harmònics al nostre senyal, el filtre haurà de tenir una freqüència amb 
un ample de banda molt menor que la freqüència del senyal PWM, podem considerar mínim unes 
10 vegades menor, tot i que, quan més gran sigui aquest valor més estable serà la sortida.

La fórmula que relaciona la freqüència del senyal  i  la  freqüència de tall  del filtre depèn d'una 
constant.

F PWM =K⋅F BW
4

Si considerem que F PWM =20kHz i apliquem una constant de K=10 la freqüència de tall serà 

F BW =
20kHz

10
=2KHz

Fixant el valor del condensador a 100nF podem calcular el valor de la resistència.

f =
1

(2π RC)
=2kHz ; R=795,77Ω

Tindrem una resistència de mercat de R=820Ω

La sortida serà un senyal analògic de 0-5V, però necessitem un senyal de 0-10V. El que farem és  
col·locar a la sortida un amplificador seguidor de tensió i un amplificador no inversor de guany dos. 
En aquest cas, on hem de garantir una càrrega de 50Ω , utilitzarem un amplificador seguidor de 
tensió LM741 i un amplificador model AD80175 que pot donar corrents de 270mA.

Per poder simular el sistema hem fet servir un dels generadors que proporciona Proteus – ISE6 
configurat  com a  generador  de  polsos.  A la  següent  captura  podem veure  la  sortida  amb una 
resistència de càrrega. La simulació està feta amb un cicle de treball ( duty cycle) del 100%, això 
vol dir que amb 5V de referència a la entrada a la sortida tindrem 10V, amb un cicle de treball del 
25% obtindríem 2,5V a la sortida.

4 Extret de Aplication Note 538 de Microchip.http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00538c.pdf
5 Enllaç: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8017.pdf
6 Simulador de circuits utilitzat a les simulacions durant el TFC

Pàgina 23 



Disseny d'un expansor d'entrades i sortides analògiques
per ModBus RTU sobre RS-485                                                                                    José García Luzón  

Figura 14: Sortides analògiques 0-10V

4.4 Conversions entre variables analògiques i digitals 

En  les  aplicacions  d'instrumentació,  on  rebem  bàsicament  senyals  elèctrics,  podem  necessitar 
transformar  aquests  senyals  a  un format  digital,  amb diferents  propòsits.  Aquests  poden ser  la 
codificació, comprensió o simplement l'emmagatzematge de la informació. El dispositiu encarregat 
d'aquesta conversió és un convertidor analògic-digital.

Una vegada tractat aquest senyal digital, és possible que necessitem transmetre aquest senyal en 
forma analògica ( senyal elèctrica ), haurem de convertir-lo amb un convertidor digital-analògic.

4.4.1 Convertidors analògic-digital

Bàsicament consisteix en mostrejar una variable analògica, quantificar-la i codificar-la amb n bits.

Figura 15: Procés dels convertidors analògic-digital
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4.4.1.1 Quantificació i codificació

Quantificar un senyal elèctric continu consisteix a representar els seus valors en forma de N nivells, 
ja siguin de tensió o corrent. Quan a cada nivell li correspon un marge d'amplitud igual, parlem de 
quantificador uniforme. Si considerem el fons d'escala(FS), com el màxim valor del rang del senyal 
analògic, podem dir que el pas de quantificació serà:

h=
FS
N

Els nivells N es poden representar com una potència de base 2, N =2n−1 , on n és el nombre de 
bits.  Podem  aproximar  per  els  càlculs  a  N=2n .  Podem  també  expressar  la  resolució  del 
quantificador en funció del nombre de bits, n.

resolució=
1

2n

Cada sortida digital  es  pot  expressar en termes d'estats,  aquests  seran representats  per  N codis 
digitals diferents. Hem de saber que si augmentem el nombre de bits, baixarà la resolució i també 
tindrem un error menor de quantificació.

A la següent taula podem veure la relació entre el nombre de bits, els possibles nombres d'estat i la  
resolució.

Nº bits, n Estats 2n Resolució 

2 4 0,25

4 16 0,0625

8 256 0,00390625

10 1024 0,0009765625

Taula 9: Resolució del quantificador

El microprocessador rep quatre entrades analògiques, una vegada adaptades, amb una tensió de 0-
5V, es a dir amb un fons d'escala FS=5V. El processador rebrà aquest senyal i el digitalitzarà amb 
una resolució de 10bits. Per tant cada codi binari tindrà una precisió de 

resolució=
5V

210
=4,8829 mV

Com exemple:  Si  volem conèixer  el  codi  resultat  d'una  entrada  analògica  de  2,5V,  el  codi  en 

decimal serà: Codi=
(2,5V )

(0,004883 V )
=511,98≈512d=0010 0000 0000b , és lògic que la meitat del 

fons d'escala correspongui a la meitat de la resolució.
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4.4.2 Convertidors digital-analògic

La funció del convertidor D/A és just la contraria del A/D. En aquest cas a partir d'un codi d'entrada  
es transforma en un senyal elèctric, ja sigui de tensió o corrent. El procés consisteix en fer una 
ponderació de cada bit del codi N i sumar el resultat de totes les ponderacions multiplicades pel 
valor de bit associada a cadascuna.

Entre  els  convertidors  d'elements  ponderats  en  binari  tenim  el  convertidor  de  resistències 
ponderades.  Funciona  a  partir  d'una  tensió  de  referència,  una xarxa  de  resistències  ponderades 
(2R,4R...)  i,  si  volem  que  la  sortida  sigui  en  tensió,  un  convertidor  corrent/tensió  amb  un 
operacional. L'esquema bàsic és:

Figura 16: Convertidor amb resistències ponderades

Nosaltres utilitzarem un senyal PWM. El microprocessador ens proporciona un senyal PWM en 
forma d'ona digital binaria.  Ha de poder proporcionar una resolució de 10bits. Aquest fet  entre 
d'altres, condicionarà l'elecció del microprocessador.

Tenim una fórmula que ens permet calcular les freqüències necessàries per aconseguir els 10 bits de 
resolució:

PWM resolucio=
[ log (

F osc

F PWM

)]
[ log (2)]

 

si  prenem  una  freqüència  de  l'oscil·lador  de  20MHz  i  posem  com  a  condició  els  10  bits,  la 
freqüència del PWM serà 19,512KHz. Podem comprovar els càlculs que hem utilitzat per a simular 
la sortida analògica a l'apartat 4.3 Sortides analògiques 0-10V.
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5 Font d'alimentació
La font d'alimentació presenta les següents característiques:

• Entrada de tensió compresa entre 12 i 48V DC

• Sortida de 15V i -15V que ens permetrà alimentar els operacionals

• Sortida de 5V per alimentar el microprocessador

Necessitem un primer pas on convertim les tensions d'entrada en un corrent continu de 15V, que 
més tard tractarem per adaptar a la resta de tensions necessàries. Necessitem doncs per una banda 
reduir les tensions per sobre de 15V i elevar les tensions d'entrada per sota d'aquest 15V. Aquest 
tipus de font són les anomenades reductores-elevadores o Buck-Boost. 

Estem  parlant  doncs,  d'una  font  d'alimentació  commutada;  aquestes  es  basen  en  la  càrrega  i 
descàrrega d'una bobina. Emmagatzemen de manera temporal energia a la bobina, en desconnectar 
la tensió la bobina es comporta com una font de tensió i es descarrega. La tensió produïda serà 
proporcional al temps que s'ha estat carregant. 

Les fonts d'alimentació commutades presenten una sèrie d'avantatges respecte a les fonts lineals. 
Les commutades tenen un rendiment al voltant del 80%, molt per sobre de les lineals. Per contra 
generen emissions electromagnètiques (EMI), però com que estem parlant d'ambients industrials no 
serà un factor en contra tant important per la seva elecció. Les fonts commutades solen generar una 
sortida amb el voltatge invertit, això ho solucionem utilitzant un commutador tipus SEPIC (Single-
ended primary-inductor converter)7.

Quan parlem de commutació ens referim a que variem les condicions d'un interruptor, passant de 
obert a tancat en un cicle o freqüència determinats. Aquest interruptor sol ser un transistor MOSFET 
de potència. Es generen al circuit dos possibles situacions. Amb l'interruptor obert o tancat.

(a)

7 Enllaç:http://en.wikipedia.org/wiki/Single-ended_primary-inductor_converter
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(b)

(c)

Figura 17: SEPIC model teòric font alimentació (a). Transistor tancat(b). Transistor obert(c).

Quan el transistor Q1 és actiu (b), el díode D1 es polaritza en inversa i no condueix durant un cicle 
de treball que podem anomenar D, per tant l'interruptor estarà obert un temps DT. L'inductor L1 
emmagatzema energia i el condensador de sortida C3 es descarrega a través de la resistència de 
càrrega, llavors l'energia es transfereix al inductor L2.

Quan s'obre el transistor (c) , el díode polaritza en directa i condueix, això permet que l'energia que 
hem emmagatzemat als inductors es transfereixi a la càrrega, carregant el condensador de sortida, es 
considera que estarà obert un temps (1-D)T. Podem considerar també un temps durant el qual tant el 
díode com el transistor són oberts, és un temps d'espera anomenat de nou cicle o temps de pausa, en 
aquest temps el condensador C2 es carrega amb el voltatge d'entrada.

El transistor necessita d'un oscil·lador que li permeti generar els intervals obert i tancat. Aquest  
oscil·lador forma part de fet, d'un sistema on intervenen també un operacional control d'errors, que 
rep el senyal de sortida per a comparar amb una tensió de referencia, un comparador i la lògica de  
control.
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Figura 18: Control del regulador de tensió

Texas Instruments disposa d'un integrat que compleix amb les característiques que hem detallat, 
pertany a la família de reguladors DC-DC, concretament és el model LM34788.  La configuració 
que recomana el fabricant entra dins dels rangs de tensions que necessitem per el nostre sistema. En 
condicions de treball constant admet tensions de 2,97V fins a 48V. Amb una tensió de sortida de 
15V i 2A.

El fabricant proporciona recomanacions per a la majoria de components, de totes formes podem 
calcular la part externa que correspon al convertidor SEPIC. Però primer necessitem conèixer la 
freqüència de commutació. Aquesta freqüència es pot ajustar entre 10kHz i 1Mhz per mitjà d'una 
resistència connectada al pin SYN i terra. 

Figura 19: Ajust de la freqüència de commutació.

Les freqüències de commutació altes produeixen variacions de corrent més petites a les bobines, per 
contra massa altes provoquen més pèrdues. Si prenem una freqüència de 25kHz, equivalent a un 
període de commutació de 40μ s podem aplicar la formula proposada pel fabricant per a calcular 
la resistència RFA .

RFA=
22⋅103

25kHz
−5,74=874,26Ω

8 Enllaç: http://www.ti.com/product/lm3481
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Necessitem conèixer també el valor del cicle de treball (duty cycle ), D. Aquest depèn de la relació 
entre les tensions d'entrada i sortida. Si considerem un punt desfavorable d'entrada 12V i sortida 
15V.

V out

V i

=
D

(1−D)
; D=0,6

Calcularem ara el valor del filtre LC, en aquest cas hem de calcular el valor de les dues bobines i el  
condensador de SEPIC (C2 al model teòric). Aquest condensador com hem dit, carregarà la bobina 
L2. El seu valor mínim depèn de la formula.

C sepic=
I o⋅D

(Δ V 0⋅ f )
=

2A⋅0.6
((48−15)V⋅25000Hz)

=1,77μ F ; col·locarem un de 2,2μ F  

Calculem també el condensador de sortida o C3.

C sepic=
V o⋅D

(Δ V 0⋅R⋅f )
=

15V⋅0.6
((48−15)V⋅5Ω⋅25000Hz)

=26,6μ F ; col·locarem un de 33μ F

Falta per calcular el valor de les dues bobines, utilitzarem les següents fórmules. Considerant que el 
corrent mig al inductor d'entrada L1, serà igual al corrent mig d'entrada al circuit i que en un cas 
ideal sense pèrdues la potència d'entrada serà igual a la de sortida.

L1=
V 0⋅(1−D)2

(2DI0 f )
; L1=27μ H

Per a L2

L1=
V 0⋅(1−D)

(2I0 f )
; L2=68μ H
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Seguint el datasheet del fabricant i a partir dels càlculs que hem fet, el circuit de l'integrat quedaria 
com segueix:

Figura 20: Integrat LM3481 amb entrada 12-48V sortida 15V 2A

A partir d'aquesta tensió de sortida de 15V adaptarem la font per tenir sortides de 5V i una tensió 
negativa de -15V per l'alimentació dels operacionals. Els 5 volts els aconseguim amb un convertidor 
reductor DC-DC, concretament el model LM226749, amb tensió fix de sortida 5V i 400mA. A partir 
dels components recomanats pel fabricant. Al model escollit, amb sortida fix, tenim una freqüència 
de commutació de 500kHz. Per el càlcul de la bobina utilitzem la fórmula del  datasheet, amb un 
increment del 30% per a garantir que el corrent a la bobina sigui permanent.

L=
[(V i−V out)⋅V out ]
[ 0,3⋅I out⋅F sw⋅V i ]

=55,55μ H⋅1,3=72,21μ H , el fabricant recomana una de 100μ H

Figura 21: Sortida font alimentació 5V

9 Enllaç: http://www.ti.com/product/lm22674#technicaldocuments
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Els 15 volts negatius que necessitem per alimentar els operacionals els generem amb un integrat 
tipus charge pump de l'empresa Maxim, concretament amb el model MAX76610.  Disposa d'una 
configuració prefixada que ens permet obtenir els -15V a partir de 5V positius. L'integrat permet 
entregar fins a 250mA de corrent de sortida, aquesta és suficient pel consum dels operacionals, que 
es reparteix de la següent forma:

• 7mA cada operacional AD8017 ( per un total de 2)

• 1,7mA cada operacional LM741( per un total de 12)

Figura 22: Sortida font alimentació 15V i -15V

10 Enllaç: http://www.ti.com/product/lm22674#technicaldocuments
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6 Mapa de memòria 
El mapa de memòria o registre proporciona al mestre la informació necessària per a poder iniciar  
una  comunicació  amb  un  esclau.  Al  nostre  cas  l'esclau  serà  l'expansor  d'entrades  i  sortides 
analògiques.

Com que ha de complir  l'estàndard Modbus,  amb el  mapa de memòria hi  donarem les eines  i  
aclariments necessaris per a fer possible la implementació del protocol. Degut a les característiques 
pròpies del dispositiu, no hem d'habilitar totes les funcions de que disposa el protocol, donarem 
solució a les que descrivim als següents apartats.

6.1 Configuració física 

Com a número d'esclau utilitzarem el 0x01. A la següent taula podem veure la configuració física de 
la connexió.

Capa física RS-485

Velocitat 9600bps

Longitud de dades 8bits

Paritat No

Inici/fi Interval de 3,5 paraules

Taula 10: Configuració sèrie de l'expansor

6.2 Codis d'excepció

L'esclau pot respondre amb les següents excepcions:

• Funció no implementada(0x01)

• Adreça de dades incorrecte(0x02)

• Valor de les dades incorrecte(0x03)

A continuació  podem veure  un  exemple  de missatge  d'error  enviat  per  l'esclau  quan el  mestre 
demana llegir un registre i l'adreça de l'esclau és incorrecte. 

Nom del camp Exemple

Adreça esclau 0x02

Codi funció 0x84

Codi error 0x02

CRC Hi 0x53

CRC Lo 0x01
Taula 11: Exemple codi d'excepció.

Pàgina 33 



Disseny d'un expansor d'entrades i sortides analògiques
per ModBus RTU sobre RS-485                                                                                    José García Luzón  

6.3 Funcions implementades

Hem implementat dos funcions bàsiques, llegir els valors de les entrades analògiques ( read input 
registers) i escriure els valors de sortida dels senyals analògics( write single registers).

6.3.1 Llegir registres d'entrada

El que fem es demanar els valors dels registres que emmagatzemen les variables analògiques. De fet 
llegirem el valor de la seva conversió digital.

La taula següent mostre el nombre de registres( de mida 2 bytes) on es guarden els senyals, i una 
descripció amb la relació entre el valor entregat pel registre i el corresponent valor de lectura, ja 
sigui en volts o mil·liamperes.

Numero de registre Descripció Informació

100(0x64) Entrada AN0 L'equivalència de lectura 
correspon a 0V=0 i 10V=1023

101(0x65) Entrada AN1 L'equivalència de lectura 
correspon a 0V=0 i 10V=1023

102(0x66) Entrada AN2 L'equivalència de lectura 
correspon a 4mA=0 i 
20mA=1023

103(0x67) Entrada AN3 L'equivalència de lectura 
correspon a 4mA=0 i 
20mA=1023

Taula 12: Mapa de registres entrades analògiques

Al següent exemple el mestre ens demana poder llegir el valor de les quatre entrades analògiques, 
que és el màxim permès per el nostre equip. Amb aquest fi ens demana el valor del primer registre, 
100(0x64) i ens diu que vol llegir quatre registres amb aquest inclòs.

Nom del camp Valor en hexadecimal

Adreça esclau 0x01

Codi funció 0x04

Inici lectura Hi 0x00

Inici lectura Lo 0x64

Registres a llegir Hi 0x00

Registres a llegir Lo 0x04

CRC Hi 0xB4

CRC Lo 0x17

Taula 13: Sol·licitud per part del màster del valor de les entrades analògiques
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A la següent taula veiem la resposta de l'esclau, sense errors. Ens informa del nombre de bytes de 
dades que envia (4 registres x 2bytes=8bytes), i ens proporciona les dades a continuació.

Nom del camp Valor en hexadecimal

Adreça esclau 0x01

Codi funció 0x04

Nombre bytes de dades 0x08

Valor llegit 100 Hi 0x00

Valor llegit 100 Lo 0x00(0V)

Valor llegit 101 Hi 0x00

Valor llegit 101 Lo 0xFA(2,44V)

Valor llegit 102 Hi 0x01

Valor llegit 102 Lo 0xFF(5V)

Valor llegit 103 Hi 0x03

Valor llegit 103 Lo 0xFF(10V)

CRC Hi 0x3C

CRC Lo BF

Taula 14: Resposta de l'esclau amb els valors de les entrades

6.3.2 Escriure registres de sortida

El mestre demana escriure als registres de les sortides analògiques, ens proporcionarà un valor entre 
0 i 1023 que utilitzarem per configurar el duty(cicle de treball)  del senyal PWM.

La taula següent mostra el mapa de registres de les sortides.

Numero de registre Descripció Informació

104(0x68) Sortida analògica 1 L'equivalència d'escriptura 
correspon a 0V=0 i 10V=1023

105(0x69) Sortida analògica 2 L'equivalència d'escriptura 
correspon a 0V=0 i 10V=1023

Taula 15: Mapa de registres sortides analògiques

Veurem  també  amb  un  exemple  el  funcionament.  El  mestre  vol  escriure  a  un  dels  registres, 
concretament al  104, un valor de 10V, per tant ens ha de donar com a dada el  registre on vol 
escriure i el nombre 1023 equivalent a 10V.
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Nom del camp Valor en hexadecimal

Adreça esclau 0x01

Codi funció 0x06

Registre a escriure Hi 0x00

Registre a escriure Lo 0x68

Dades a escriure Hi 0x03

Dades a escriure Lo 0xFF

CRC Hi 0x48

CRC Lo 0xA6

Taula 16: El mestre demana escriure al registre

En aquest tipus de funció la resposta de l'esclau és bàsicament un clon de la pregunta, ja que només 
confirma que ell(01), per mitjà de la funció (06) ha escrit correctament al registre (104) el valor 
demanat pel mestre (1023). Per tant a mode d'exemple el missatge és el mateix que envia el mestre.
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7 Microprocessador i Programes de control
L'elecció de microprocessador PIC depèn molt  dels  requeriments del nostre sistema, per aquest 
motiu,  a l'hora d'escollir  el  microprocessador hem tingut en compte que disposés dels següents 
aspectes bàsics:

• Convertidor analògic-digital de precisió 10bits

• Dos sortides PWM pel convertidor digital-analògic de precisió 10bits

• Mínim de quatre entrades analògiques

• UART o USART per a la connexió i gestió del transductor RS485

• Possibilitat de noves implementacions

7.1 Microprocessador PIC

Entre l'extensa gama que presenta el catàleg de Microchip, i tenint en compte els condicionants del 
nostre projecte, hem optat per escollir el processador PIC18f455011. Tot i que durant l'estudi de 
l'elecció del processador vam contemplar l'opció del pic 16F877A, que també cobria els nostres 
requeriments,  ens  vam  decantar  pel  primer  entre  altres  coses,  perquè  el  preu  era  inclús  més 
econòmic  i  donava  més  possibilitats  de  creixement  del  producte  final,  com  per  exemple  la 
incorporació d'un bus USB, oscil·lador intern, més memòria RAM i Flash, més instruccions, etc.

El  nostre  microprocessador  presenta  una  arquitectura  de  40  pins,  distribuïts  segons  la  següent 
figura:

Figura 23: Arquitectura PIC18f4550

11 ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39632c.pdf
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Com es pot veure, el microprocessador s'estructura bàsicament en ports d'entrada i sortida. De tal 
manera que podem operar sobre ells de forma individual, o tractant-los com a grup de ports. A la 
següent figura podem veure com queden desglossats els ports del PIC18f4550.

Figura 24: Ports entrada-sortida 

Un altre factor a tenir en compte és l'elecció de l'oscil·lador o senyal de rellotge que necessita el 
microcontrolador  pel  seu funcionament.  Aquest oscil·lador  ens  generarà una ona quadrada,  que 
s'utilitza per a sincronitzar totes les funcions o requeriments del PIC. 

El  microprocessador  permet  la  connexió  de  diferents  tipus  de  rellotges,  però  al  nostre  cas 
treballarem  amb  un  oscil·lador  de  20Mhz  i  el  datasheet recomana  la  utilització  d'un  cristall 
ressonador d'alta velocitat (HS)

La freqüència i  les característiques de l'oscil·lador condicionaran doncs, el  temps que trigarà el 
microprocessador  per  a  dur  a  terme  cada  instrucció.  Aquest  temps  es  calcula  sabent  que  cada 
instrucció equival a quatre cicles de rellotge. Per tant el temps que triga a fer cada instrucció és:

T=
4

20Mhz
=200ns

Aquest temps és molt important per el càlcul del cicle de treball(duty cicle) que necessitem per a 
generar les sortides analògiques, que com ja sabem han de tenir una precisió de 10bits.

Per aquesta funció el PIC18f4550 disposa d'un mòdul temporitzador, concretament el TIMER2, que 
incorpora les següents característiques:

• 8bits per els registres de temps i període (TMR2 i PR2 respectivament). Ens permet tant 
escriure com llegir els dos registres.

• Possibilitat  de  programar  el  prescaler amb les  configuracions  1:1,1:4,1:16.  per  exemple 
podem dividir la freqüència en el cicle d'instruccions per 1,4 i 16.

• Possibilitat de programar el postscaler, tot i que per la funció PWM no és necessari.

• El Timer2 també es pot utilitzar per a controlar interrupcions programables.
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A la següent imatge podem veure el diagrama de blocs del mòdul PWM:

Figura 25: Diagrama de blocs mòdul PWM

El període de treball ens el marca el registre PR2, que com hem dit és de 8 bits, per tant tots els  
càlculs que fem per a aconseguir els 10bits dependran directament de que el valor del registre PR2 
sigui igual o inferior a 255.

La configuració ens la proporciona el fabricant del microprocessador, i la configurarem en el nostre 
codi a partir de la instrucció: “setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,255,1);”. Podem veure les diferents 
configuracions per un oscil·lador de 20Mhz:

Figura 26: Freqüència PWM amb resolució de 10bits

A la següent imatge podem veure com quedarien configurades les entrades i sortides del nostre PIC, 
a més veiem dos condensadors connectats a terra de 15pF, segons les recomanacions del fabricant.
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Figura 27: Configuració ports PIC18f4550 

7.2 Transductor RS485

Necessitem comunicar el microprocessador ( que al nostre cas es comportarà com esclau) amb un 
altre dispositiu extern ( que actuarà com a mestre). Per poder dur a terme aquesta tasca hem de 
traduir  els  senyals  ens  arribaran  sota  el  comportament  de  la  capa  física  RS-485,  ja  tractada  a 
l'apartat  3.1.2  Requeriments  físics  del  bus  RS-485.  Utilitzarem  doncs  un  xip  per  a  busos  de 
comunicació  RS-485 ,  en  concret  el  model  MAX487.  Cada  encapsulat  conté  un  emissor  i  un 
receptor.

Del  datasheet del fabricant podem veure les característiques de connexió, que ens serviran per a 
configurar tant  la  interconnexió entre el  transductor  i  el  pic,  com les consideracions a  tenir  en 
compte a l'hora de programar el microprocessador. 

 

Figura 28: Pins transductor MAX487

Com que la nostra comunicació és  half-duplex, haurem d'unir els pins  d'enable (RE-DE), aquests 
pins es connectaran al microprocessador, a través del PIN_D2, de manera que el podem fer treballar 
com a receptor i com a emissor. El primer que farem serà deixar a zero aquest pin, ja que l'esclau no 
inicia mai una connexió. Com que el flux de dades d'entrada i sortida no es produeix al mateix 
temps, farem servir les dues portes tri-states que ens permetran transmetre (Tx) i rebre(Rx).

Pàgina 40 



Disseny d'un expansor d'entrades i sortides analògiques
per ModBus RTU sobre RS-485                                                                                    José García Luzón  

Figura 29: Connexió MAX487 amb el PIC18f4550

7.3 Disseny del programa de control

L'algoritme de programació per a la gestió dels diferents processos l'hem escrit en llenguatge C. 
Aquest  llenguatge  facilita  molt  l'ús  de  registres,  ja  que  la  majoria  d'instruccions  no necessiten 
explicitar  sobre  quin  registre  estem actuant,  i  podem cridar  directament  la  funció  d'una de  les 
llibreries que estigui ja prèviament programada.

Nosaltres hem fet servir CCS12 com a IDE per a escriure el codi, i fer la compilació, de manera que 
generem un arxiu hexadecimal .hex, que haurem de carregar al microprocessador.

Al següent codi tenim la implementació del programa de control (software),  veiem la capçalera 
13122012.h

#include <18F4550.h> 
#device adc=10 // resolució de 10 bits 

#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer 
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz 
for PCD) 
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset 
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or 
B5(PIC18) used for I/O 

#use delay(clock=20000000) //rellotge de 20Mhz

Y el programa principal 13122012.c

///////////////////////////////////////////////////////////// 
// TFC José García Luzón // 
// // 
// Disseny d'un expansor d'entrades i sortides analògiques // 
// per ModBus RTU sobre RS485 // 
// // 

12 http://www.ccsinfo.com/
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// 2012-2013 1er semestre consultor: Carlos Pacheco // 
///////////////////////////////////////////////////////////// 

#include <13122012.h> 

#define MODBUS_TYPE MODBUS_TYPE_SLAVE // definim com a esclau el 
tipus de dispositiu modbus 
#define MODBUS_SERIAL_RX_BUFFER_SIZE 255 // habilitem el bufer per 
al màxim permès per modbus 255 
#define MODBUS_SERIAL_BAUD 9600 // la comunicació es produirà a una 
velocitat de 9600bps 
#define MODBUS_SERIAL_TX_PIN PIN_C6   // Data transmit pin 
#define MODBUS_SERIAL_RX_PIN PIN_C7   // Data receive pin 
#define MODBUS_SERIAL_ENABLE_PIN PIN_D2     // Controls DE pin for 
RS485 

#define MODBUS_ADDRESS 0X01// el nostre numero d'identificació a la 
xarxa 
#define MODBUS_SERIAL_INT_SOURCE MODBUS_INT_RDA// activem les 
interrupcions de la UART1 
#define FIRMWARE_VERSION 0X0A 

#include <modbus.c> // incloem les llibreries modbus 

/////////////////////////////////////// 
// inicialitzem les variables globals// 
////////////////////////////////////// 
int16 event_count=0; 
int16 dutyCicle=0; 
int16 entrada=0; 
int16 sortida=0; 
int16 valorAN[5]={0}; 

///////////////////////////////////////////////////////// 
// aquesta funció realitza la configuració del hardware// 
///////////////////////////////////////////////////////// 
void configuracioInicial(){   
   setup_adc_ports(AN0_TO_AN3); // configurem els ports RA0 fins a 
RA3 com entrades al ADC 
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); // fem servir el rellotge intern 
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,255,1); // 
1/20Mhz*4*1*256=51.2us(19,5Khz) 
   setup_ccp1(CCP_PWM); // configurem la sortida ccp1 com a PWM 
   setup_ccp2(CCP_PWM); // configurem la sortida ccp2 com a PWM 
   set_pwm1_duty((int16)0); // inicialitzem a zero el duty del PWM1 
   set_pwm2_duty((int16)0); //inicialitzem a zero el duty del PWM1 
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   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); // inhabilitem la funció comparador 
} 
////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Aquesta funció forma part del calcul per a la funció 0x04// 
// rebem com a paràmetre entrada=primer registre a llegir   // 
// i nReg=nombre de registres a llegir.                     // 
////////////////////////////////////////////////////////////// 
void llegirAn( int16 entrada, int16 nReg){ 
      int16 x=0; 
      int16 n=0; 
      int16 control=entrada; 
      for( n=0; n<=nReg-1; n++){     
      switch(control) 
      { 
      case 0x0064: 
      x=0; 
      break; 
      case 0x0065: 
      x=1;     
      break; 
      case 0x0066: 
      x=2; 
      break; 
      case 0x0067: 
      x=3; 
      break; 
      }      
      set_adc_channel(x); // el canal analògic corresponent es 
selecciona per lectura 
      valorAN[n]=read_ADC(); // es carrega el valor llegit al array 
      control=control+1; // passem a llegir el següent registre 
      } 
} 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Aquesta funció forma part del calcul per a la funció 0x06// 
// rebem com a paràmetre la sortida on volem escriure       // 
// i el valor que hi volem assignar.                        // 
////////////////////////////////////////////////////////////// 
void escriureSortida(int16 sortida, int16 valorDuty){   
   switch(sortida){ 
   case 0x0068: 
   set_pwm1_duty(valorDuty); // carreguem el valor del duty a CCP1 
   break; 
   case 0x0069: 
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   set_pwm2_duty(valorDuty); // carreguem el valor del duty a CCP2 
   break; 
   }   
} 
//programa principal 
void main() 
{ 
   configuracioInicial(); 
   // iniciem la comunicació RS485, Aquesta funció la trobem a la 
font modbus.c 
   // posa el pin enable a cero per a la recepció, crida a la funció 
de recepció 
   // de dades i configura les interrupcions globals 
   modbus_init(); 

   while(TRUE) 
   {  
     
      if(modbus_kbhit()){   // si hem rebut una trama continuem   
      delay_us(50); // esperem 50 microsegons per estabilitzar el 
sistema 
      
      if((modbus_rx.address == MODBUS_ADDRESS) || modbus_rx.address == 0)
{ // comprovem que l'adreça del mestre coincideixi 
      //amb la de l'esclau o que sigui un missatge de difusió i 
continuem 
      
      int16 nReg=0; // per guardar el valor del nombre de registres a 
llegir 
      sortida=make16(modbus_rx.data[0],modbus_rx.data[1]); // guardem 
el valor del registre on volem escriure 
      dutyCicle = make16(modbus_rx.data[2],modbus_rx.data[3]); //guardem 
el valor a escriure a la sortida PWM 
      entrada=make16(modbus_rx.data[0],modbus_rx.data[1]); // guardem 
el valor del primer registre a llegir 
      nReg=make16(modbus_rx.data[2], modbus_rx.data[3]); // guardem el 
nombre de registres a llegir 
           
         switch(modbus_rx.func)// prenem la funció que ens envia com a 
paràmetre 
         {                                 
            case FUNC_READ_INPUT_REGISTERS: // si la funció sol·licitada 
pel mestre és 0x04 fem:            
               if(nReg < 0x0001 || nreg>0x0004){ // comprovem que es compleix 
el limit de registres a llegir 
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modbus_exception_rsp(MODBUS_ADDRESS,modbus_rx.func,ILLEGAL_DATA_AD
DRESS); 
                  } // enviem una resposta amb la excepció codi 0x02 
               else if (entrada < 0x0064 || entrada > 0x0067){ // comprovem que 
es llegeixen els registres correctes 
               
modbus_exception_rsp(MODBUS_ADDRESS,modbus_rx.func,ILLEGAL_DATA_AD
DRESS); 
               } // enviem una resposta amb la excepció codi 0x02 

 else if (entrada + nReg > 0x0067){ // comprovem que no ens 
demana un registre fora de rang 
               
modbus_exception_rsp(MODBUS_ADDRESS,modbus_rx.func,ILLEGAL_DATA_AD
DRESS); 
       } // enviem una resposta amb la excepció codi 0x02 

               else 
               {  
                  llegirAN(entrada,nReg); // llegim els valors de les entrades 
analògiques demanades i ho guardem a valorAN 
                  modbus_read_input_registers_rsp(MODBUS_ADDRESS,
(modbus_rx.data[3]*2),valorAN); // enviem el valor 
                  // de les entrades analògiques 
                  event_count++; 
               } 
               break;               
            case FUNC_WRITE_SINGLE_REGISTER: //si la funció sol·licitada 
pel mestre és 0x06 fem:                        
               if(dutyCicle<0x0000 || dutyCicle>0x03FF){ // comprovem que el 
valor a escriure esta entre 0-1023 
               
modbus_exception_rsp(MODBUS_ADDRESS,modbus_rx.func,ILLEGAL_DATA_VA
LUE); 
               } // si no  llancem la excepció codi 0x03 
               else if(sortida < 0x0068 || sortida > 0x0069){ // comprovem que 
es respecten els registres a escriure 
                  
modbus_exception_rsp(MODBUS_ADDRESS,modbus_rx.func,ILLEGAL_DATA_AD
DRESS);                  
                  } //enviem una resposta amb la excepció codi 0x02 
               else 
               {                  
                  escriureSortida(sortida,dutyCicle); 
                  modbus_write_single_register_rsp(MODBUS_ADDRESS, 
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                               make16(modbus_rx.data[0],modbus_rx.data[1]), 
                               make16(modbus_rx.data[2],modbus_rx.data[3])); //enviem 
una resposta echo segons el protocol modbus 
                               event_count++;               } 
               break;                                        
            default:    // si no suportem cap de les funcions sol·licitades 
enviem excepció 0x01 
               
modbus_exception_rsp(MODBUS_ADDRESS,modbus_rx.func,ILLEGAL_FUNCTIO
N); 
         } 
      } 
  }  
} 
} 

7.3.1 Simulacions programa de control

Per a poder fer les simulacions introduïm una trama exemple al programa i carreguem l'arxiu .hex al 
simulador Proteus.

Imaginem que el mestre vol carregar a la sortida 2 ( sortida analògica 2) el valor 511 (5V). Per fer-
ho ens envia la següent trama, seguint el mapa de memòria que li hem subministrat a l'apartat 6.3.2
Escriure registres de sortida

[01][06][00][69][01][FF][18][06]

Primer el  programa comprova que som l'esclau 01. Si és així prendrem el valor de la funció i 
comprovem que coincideix amb una de les que tenim programades com a 0x04 o 0x06. En aquest 
cas demana escriure a un registre “ FUNC_WRITE_SINGLE_REGISTER”.

El programa comprova que les dades que vol escriure es troben entre les permeses( 0 i 1023) i a 
més que el registre on es vol escriure, el sistema el reconegui com a vàlid (0x68 i 0x69). Comprova 
que el CRC és correcte i escriu al registre el valor demanat.

En  aquest  cas  demana  escriure  511,  aquest  valor  és  assignat  al  duty  Cicle. 
“set_pwm2_duty(valorDyty)"

És el valor que ens permetrà generar una ona quadrada al 50% del cicle de treball. Per tant seràn 
2,5V a la sortida del microprocessador una vegada passat pel filtre pasabaix, tal com vam comentar 
a l'apartat 4.3 Sortides analògiques 0-10V.

A la següent imatge podem veure al display el valor demanat a escriure pel mestre i com la sortida 
que tindrem es correspon amb els 5V esperats. I aquesta serà la resposta de l'esclau.

[01][06][00][69][01][FF][18][06]
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Figura 30: Visualització de l'enviament d'una trama funció escriure a un registre 

Ara el mestre vol llegir el valor corresponent a les entrades analògiques AN1 i AN2, en aquest cas 
haurà d'enviar una trama on ens digui que el primer valor a llegir és al registre 101(0x0065) i que  
vol llegir dos registres 0x0002 ( els registres 101 i 102). Ens enviarà doncs la següent trama.

[01][04][00][65][00][02][30][14]

Primer el  programa comprova que som l'esclau 01. Si és així prendrem el valor de la funció i 
comprovem que coincideix amb una de les que tenim programades com a 0x04 o 0x06. En aquest 
cas demana llegir a partir d'un registre “ FUNC_READ_INPUT_REGISTERS”.

El programa comprova que es compleix que només pot demanar la lectura d'un o quatre registres i 
que el primer registre per a llegir  està comprés entre (0x64 i  0x67). Comprova que el CRC és  
correcte i envia les dades sol·licitades, que hem emmagatzemat a l'array int16 valorAN.

Ens proporcionarà els valors que hem afegit primer  valorAN[0] i valorAN[1].

Si veiem a la figura següent els potenciòmetres de les entrades demanades tenen els valors VR2 del 
50%(511) el client ha d'interpretar 5V, i  VR3 del 25%(256) el client ha d'interpretar 8mA. I aquesta 
serà la resposta de l'esclau.

[01][04][04][01][FF][01][00][CB][D8]
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Figura 31: Visualització lectura de dos registres
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8 Disseny placa PCB
Una  vegada  complert  el  circuit  i  fetes  les  simulacions,  podem  començar  a  dissenyar  com  es 
distribuiran els diferents elements que el componen, dins de la PCB (Printed Circuit Board). Per fer-
ho farem servir una de les eines incloses dins del programa Proteus, amb el que hem dissenyat 
també el nostre circuit, es tracta de ARES.

8.1 Llistat de components

Gràcies a la integració dins de Proteus, podem generar una llista dels components( netlist to Ares),  
que utilitzarem a Ares per a col·locar els elements del circuit.

A la següent imatge podem veure el llistat dels components que finalment configuraran el disseny 
de la nostra placa. Podem veure els diferents circuits a l'annex 11.1 Circuits elèctrics.

Figura 32: Llistat de components de la placa PCB
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8.2 Disseny de la placa

Ares disposa d'una eina molt potent per a calcular la posició dels diferents elements, però acostuma 
a col·locar els components en posicions que poden no interessar al nostre disseny. Per tant, hem 
col·locat de forma manual els elements que creiem estratègics. Entre ells, hem col·locat les entrades  
en la mateixa posició a la placa, i les sortides en front. Hem reservat un dels laterals per a la entrada 
i  sortida de les  dades del  connector  RS485. A la  part  externa de la  placa també hem situat  el 
transistor, ja que necessitarà una zona de dissipació de temperatura.

D'altre  banda,  també  hem  tingut  en  compte  col·locar  l'oscil·lador  el  més  a  prop  possible  del  
microprocessador per intentar evitar possibles interferències.

Per poder calcular l'ample de les pistes trobem moltes calculadores online13 per tal efecte. Només 
hem de tenir en compte si les nostres pistes seran exteriors o interiors. Al nostre cas són exteriors, 
per tant l'ample pot ser més petit. A més hem considerat un increment de temperatura màxim de 10 
graus i una temperatura ambient de 40, tot pensant en que en un futur la placa pogués formar part  
d'un mòdul dintre d'un armari elèctric.

Amb el disseny de la placa acabat, hem fet un procés més, que tot i no ser necessari minimitza la  
impedància de les pistes, això ho aconseguim generant una superfície de dissipació.

Aplicant totes aquestes condicions tenim el següent disseny de la placa.

Figura 33: Disseny placa expansor d'entrades i sortides analògiques.

13 http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/
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Un altre funcionalitat que ens proporciona Ares, és la possibilitat de veure el nostre circuit en una 
simulació 3D, on tenim la possibilitat de veure una aproximació al aspecte físic que tindrà el nostre 
disseny. Ho podem veure a la següent captura.

Figura 34: Disseny placa expansor d'entrades i sortides analògiques 3D
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9 Conclusions i aplicacions futures
Conclusions:

Quan vaig  escollir  l'àrea  d'aplicacions  electromagnètiques  per  dur  a  terme el  meu TFC,  ja  era  
conscient de que m'hauria d'enfrontar amb molts temes desconeguts per a mi. De totes formes, creia 
que era la millor forma de conèixer a fons el treball amb microprocessadors i les dificultats de 
trobar solucions al disseny de circuits.

El que no contava, era amb la necessitat de treballar amb un protocol de comunicació i aconseguir  
implementar-ho dins d'un procés de treball. Tot i aquesta dificultat, estic molt satisfet d'haver pogut 
assolir els objectius marcats al començament.

Un dels aspectes on he notat mancances, que he hagut de solucionar durant el desenvolupament del 
TFC, ha estat una pobre planificació prèvia, sobre tot perquè no tenia cap experiència laboral en 
aquest sentit, i vaig ser molt optimista en les meves previsions d'hores de dedicació. Haig de dir al  
meu favor, que he sabut reaccionar a temps, i m'he obligat, tot i les dificultats, a seguir el pla de 
treball de la forma més fidel possible. Crec que gràcies a aquest fet he aconseguit arribar a presentar 
un producte final.

Una possibilitat que es va contemplar durant el pla de treball,  va ser com reaccionar davant de 
possibles incidències, com per exemple problemes amb els equips informàtics. Es va preveure el fet  
de fer copies de seguretat regulars i la utilització de Dropbox, com a còpies al núvol. Aquest gest va 
ser de vital importància, ja que vaig haver de reemplaçar l'equip durant la realització del projecte i  
tenir tota aquesta informació en salvaguarda va ser de gran ajuda.

Crec  que  he assolit  els  objectius  de  l'assignatura,  com aprendre a  elaborar  la  planificació d'un 
projecte, així com aconseguir elaborar un producte a partir de l'anàlisi d'una necessitat o problema 
pràctic.  A més  he  pogut  posar  en  pràctica  molts  dels  coneixements  adquirits  durant  l'etapa  de 
formació de la carrera i afegir-ne de nous.

Aplicacions futures:

Una  vegada  vist  el  producte  final,  veig  que  encara  es  podien  aplicar  algunes  millores,  que 
principalment per falta de temps, no he pogut incorporar. Durant l'elecció del microprocessador, 
vaig contemplar la possibilitat de incorporar al producte una entrada USB, principalment amb la 
intenció de poder actualitzar el firmware de l'expansor de forma senzilla. Aquest es un dels motius 
de l'elecció del PIC18f4550. 

També hauríem d'afegir  al  mapa de memòria una funció on l'expansor proporcionés informació 
sobre quin  firmware fa servir, i que ens permetés conèixer la compatibilitat amb el software de 
control del nostre mestre. 

És evident per altre banda, que el disseny de la placa s'hauria d'adaptar a un producte que es pogués 
incorporar, per exemple, a un riel de suport d'un quadre elèctric. Inclús construir la placa amb un 
recobriment de resina que ens permetés la seva aplicació en entorns de treball humits, o amb un 
grau de corrosió moderat,  o  fins  i  tot  que pogués  complir  amb les  normes ATEX d'atmosferes 
explosives.

També  podríem,  amb  uns  mínims  canvis  al  disseny,  incorporar  uns  interruptors  exteriors,  que 
permetessin commutar entre la possibilitat de rebre els senyals analògics de 0-10V o de 4-20mA en 
totes quatre entrades. I un petit led, que ens informés de forma visual, que s'està enviant o rebent  
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informació via ModBus. No més hauríem d'activar una sortida digital d'un dels ports lliures, per 
exemple del portB, definiríem primer una constant al començament del programa #define LED1 
PIN_B0.  Col·locaríem  dintre  de  la  funció  que  ens  confirma  que  hem  rebut  una  trama 
if(modbus_kbhit()),  el  pin activat  amb la  ordre output_high(LED1). Definim fora del 
bucle del while la sortida desconnectada per defecte output_low(LED1). A nivell de circuit hauríem 
d'afegir una resistència de 100 ohms en sèrie amb el led.

Seria també molt interessant, el fet de desenvolupar en paral·lel un software de gestió de l'expansor, 
on el client pugui veure al PC les lectures, i poder per mitjà de sinòptics veure els nivells d'aquest  
senyals, en funció de l'aplicació prèviament seleccionada. Un nivell d'un dipòsit,  la temperatura 
d'una caldera,  la  pressió d'una instal·lació hidràulica,  etc.  Aquest  icones o dissenys visuals,  els 
podríem programar  amb  labview14,  es  un  programa desenvolupat  per  National  Instruments  que 
permet un tipus de programació eminentment gràfic i recollir els diferents nivells dels senyals per a 
poder ser representats. 

14 http://www.ni.com/labview/esa/
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11 Annex

11.1 Circuits elèctrics
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