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Resum 
 
Actualment l’exigència i la competitivitat del mercat, obliguen les industries a 
modernitzar-se i automatitzar tots els seus processos productius. En aquests processos 
les dades i paràmetres de control són dades fonamentals a verificar. Amb aquest treball 
final de carrera, es pretén realitzar un mòdul d’entrades digitals, per tal de gestionar les 
dades rebudes d’un procés automatitzat.  
 
L’objectiu d’aquest TFC ha estat dissenyar un mòdul d’entrades digitals capaç de 
gestionar dades de qualsevol tipus de procés automatitzat i transmetre-les a un mestre 
mitjançant un bus de comunicació Modbus. El projecte però, s’ha centrat en el cas 
específic d’un procés automatitzat per al tractament de la fusta. 
 
El desenvolupament d’aquest sistema, comprèn el disseny del circuit, la realització de la 
placa, el software de lectura de dades i la implementació del protocol Modbus. Tot el 
mòdul d’entrades està controlat per un microcontrolador PIC 18F4520. 
 
El disseny és un sistema multiplataforma per tal d’adaptar-se a qualsevol procés 
automàtic i algunes de les seves característiques més rellevants són: entrades aïllades 
multitensió, control de fugues, sortides a relé, i memòria externa de dades, entre altres.  
 
Com a conclusions cal dir que s’han assolit els objectius proposats amb èxit. S’ha 
aconseguit un disseny robust, fiable, polivalent i altament competitiu en el mercat. A 
nivell acadèmic, s’han ampliat els coneixements en el camp del disseny i de la 
programació. 
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Abstract 
  
Nowadays requirements and market competence are forcing industries to robotize all 
their productive processes. In this processes, all data and control parameters are 
fundamental to be verified. With this final project we expect to produce a digital inputs 
module able to manage received data from a robotized process. 
 
The aim of this final project is to produce a digital input module able to manage 
different types of information in an automatized process able to communicate with a 
master using the Modbus Communications Protocol. Despite thinking of a polyvalent 
system, the project has been focused on an automatized process on wood treatment. 
 
The development of this system includes the circuit design, the integrated circuit 
manufacturation, the data software management and the implementation of the Modbus 
protocol. All the inputs module are controlled by a microcontroller PIC 18F4520. 
 
The design is a multiplatform system able to adapt to any kind of automatic system. 
Some of the most important characteristics of this project are: the isolated multitension 
inputs, having control when power decreases, relay outputs, an extern data memory 
between others. 
 
To sum up, it’s necessary to know that all the goals that were set have been achieved. It 
has been possible to obtain a solid, reliable, polyvalent and a high competitive design. 
Due to this project, my personal knowledge in designing and programmes fields have 
improved. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 
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1.1. Antecedents 
 

Actualment, en tot procés automatitzat cal tenir molt presents les mesures de control i 

seguretat pertinents. Amb aquest projecte, es pretén realitzar un mòdul d’entrades 

digitals, per tal de gestionar les dades rebudes d’un procés automatitzat d’autoclau per al 

tractament de fusta. Considerant la perillositat dels elements químics emprats en el 

tractament, cal tenir precaució i mantenir sota control diferents paràmetres ( Controls de 

nivell de líquid, controls de pressió...). L’aplicació a desenvolupar ha de capturar les 

entrades de tot tipus de sensors d’un procés industrialitzat, i ha de preparar-les per ser 

enviades mitjançant un bus de comunicació cap a un autòmat. 

 

El projecte inclou el disseny del circuit imprès que permetrà crear el mòdul d’entrades 

digitals, la programació de la intel·ligència que gestionarà les comunicacions, la lectura 

de dades i finalment la seva integració conjuntament amb un PLC industrial. 

 

La utilització d’un bus de dades Modbus, permetrà la comunicació amb un autòmat, en 

el qual s’està treballant de forma paral·lela en un altre projecte. El motiu pel qual s’ha 

escollit aquest tipus de bus com a sistema de comunicació amb l’autòmat, és que el 

protocol Modbus és un bus de comunicacions estandaritzat de la industria amb moltes 

possibilitats d’aplicació, d’un funcionament bàsic i d’econòmica implementació.  

 

1.2. Objectius 
 

El principal objectiu és realitzar el disseny de la placa electrònica, desenvolupar el 

software per gestionar les dades rebudes i preparar el sistema perquè es comuniqui  amb 

protocol Modbus. A més es crearà el prototip per obtenir-ne un disseny final i 

posteriorment produir-ne el disseny en sèrie.  

 

El mòdul d’entrades que es vol dissenyar ha de ser  un sistema multiplataforma útil per 

a diferents aplicacions, disposar d’unes prestacions flexibles, i  permetre la comunicació 

amb qualsevol dispositiu compatible amb aquest bus. 
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1.3. Descripció funcional del sistema 
 

El sistema plantejat s’alimenta a 24 V CC i consta de 2 blocs de 6 entrades digitals, 

permetent així la possibilitat de configurar cada un dels blocs en modes de treball 

diferents. Les entrades poden admetre senyals multitensió de 0 fins a 220V AC sense 

haver de realitzar cap modificació en el sistema. En la configuració normal, les entrades 

s’activen a 10 V sigui quina sigui la seva entrada. El sistema a més, disposa d’una 

configuració per controlar activacions involuntàries degudes a errors d’aïllament. Amb 

aquest control activat les entrades a 220 V no s’activen fins que s’arriba a una tensió 

d’entrada de 70 V. Per activar aquest control de fugues s’utilitza un switch per cada un 

dels blocs d’entrades. Les entrades es troben aïllades de la resta del circuit ja que el 

circuit treballa  a diferent tensió que les entrades. 

 

El sistema disposa també de dues sortides a relé per tal d’alimentar una altre circuit si és 

necessari, i monitorizar-ne el seu estat.  

 

La intel·ligència del mòdul d’entrades es gestiona amb un microcontrolador PIC, i la 

comunicació amb el mestre es realitza utilitzant el protocol Modbus. La utilització 

d’aquest bus  permet al mòdul situar-se en una ubicació remota de l’autòmat. 

 

 
Figura 1.3.1. – Esquema del sistema 
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1.4. Estructura de la memòria 
 

Per la realització de la memòria s’ha dividit el projecte en els apartats que es detallen a 

continuació: 

 

Apartat 2: Fonaments teòrics: 

En Aquest primer apartat, es donen a conèixer els fonaments necessaris sobre el 

protocol de comunicació Modbus i les estructures d’enviament de trames.  Seguidament 

es presenten els programes que s’han utilitzat per realitzar el disseny de tot el sistema i 

s’expliquen els passos necessaris per poder treballar amb aquests. En aquest mateix 

apartat es detalla breument el funcionament del procés d’autoclau per tractar la fusta. 

 

Apartat 3: Realització del Hardware 

Aquest és l’apartat més important del projecte ja que és on s’explica el procediment 

d’elaboració del hardware del sistema. En aquest s’especifiquen les característiques del 

sistema, es detallen cadascun dels blocs que el formen, es justifica el disseny i es 

realitzen els càlculs necessaris per el desenvolupament del mòdul d’entrades digitals. 

Aquest apartat inclou també la simulació del funcionament de les entrades digitals, i les 

proves que s’han realitzat per comprovar el funcionament del hardware. 

 

Apartat 4: Realització del Software  

En Aquest apartat es presenten els pseudocodis del programa que s’ha realitzat per 

gestionar les comunicacions i entrades de dades. 

 

Apartat 5: Conclusions 

S’exposen les conclusions del projecte i les possibles millores del sistema. 

 

 

1.5. Metodologia de treball 
 

1. Estudi de les necessitats: Primerament es va pensar com havia de ser el 

dispositiu a desenvolupar, les característiques que havia de complir i les 

prestacions que havia d’oferir el disseny. Es van prendre les decisions sobre 
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tipus de bus a utilitzar, tipus de microcontrolador, i tots el recursos que serien 

necessaris. 

 

2. Timing del projecte: Es va crear un calendari del projecte per poder organitzar 

totes les tasques a fer i poder finalitzar aquest projecte en el temps establert. 

 

3. Recopilació d’Informació: Es va realitzar una cerca bibliogràfica per poder 

començar a realitzar tot el disseny del circuit. 

 

4. Proves de simulació: Per tal de realitzar el disseny de les entrades digitals 

complint les especificacions desitjades, es van dur a terme una sèrie de 

simulacions mitjançant un programa especialitzat per poder comprovar-ne el 

funcionament  

 

5. Disseny del circuit: Un cop es va tenir l’esquema de les entrades dissenyat es va 

realitzar la resta del circuit, i es va fer tot el traçat de les pistes. 

 

6. Dimensionament de tots els components: Es van realitzar tots els càlculs de 

components, per tal que la placa funcionés correctament. 

 

7. Insolació de la placa: Es van crear els arxius Gerber i es va enviar la placa a 

insolar en una empresa especialitzada. 

 

8. Muntatge del circuit: Un cop es va tenir el circuit imprès insolat i els 

components necessaris es va soldar tota la placa, i es van realitzar unes proves 

de hardware i software. 

 

9. Programació: Es va desenvolupar el software del sistema que comprèn la 

intel·ligència de la placa i la comunicació. 

 
10. Proves de funcionament final. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FONAMENTS TEÒRICS 
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2.1. Bus de comunicació: Modbus 
 

El Modbus és un protocol de comunicacions situat al nivell 7 del model OSI . Està basat 

en l’arquitectura mestre/esclau  dissenyat el 1979 per la firma Modicon per la seva gama 

de controls lògics programables (PLC). Actualment aquesta casa forma part del grup 

Schneider. 

 

El Modbus és doncs un sistema mestre/esclau, amb accés al medi controlat pel mestre. 

El número màxim d’estacions previstes és de 63 esclaus més una de mestre. Aquest 

tipus de bus permet el control d’una xarxa de dispositius, i també s’utilitza per la 

connexió remota d’un sistema a un ordinador o scada.  

 

Uns dels principals motius pels quals s’ha escollit la implementació del protocol 

Modbus, és que aquest, és un bus de comunicacions estandaritzat de la industria que té 

moltes possibilitats d’aplicació, amb un funcionament bàsic i d’econòmica 

implementació.  

 

Altres motius per a l’elecció d’aquest bus són: 

 

- Protocol amb major disponibilitat per a la connexió de dispositius electrònics 

industrials. 

- És un protocol d’us públic. 

- Implementació senzilla i poc desenvolupament. 

 

Pel que fa al medi físic, distingim dos tipus de comunicacions: 

 

– Enllaç half dúplex: Comunicació entre terminals que permeten flux de dades en els 

dos sentits, però mai de forma simultània. Un exemple d’aquest tipus de comunicació és 

el RS-485. 

– Enllaç full dúplex: Comunicació entre terminals que permeten flux de dades en els dos 

sentits simultàniament. Com és el cas del RS-422. 
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Figura 2.1.1. - Enllaços Full duplex i Half duplex 
 

Existeixen dos variants diferents alhora de codificar les dades dins una trama:  

- El Modbus RTU (Remote Transmission Unit) és una representació binaria 

compacte de les dades. Finalitza la trama amb la suma de Control de 

Redundància Cíclica (CRC) 

- El Modbus ASCII és una representació llegible del protocol però menys 

eficient. Aquest format ASCII utilitza una suma de Control de redundància 

longitudinal (LRC). 

 

Trama  en configuració RTU: 

 

Nº Esclau 
Codi 

Operació 

Subfuncions 

Dades 
CRC 

 
Taula 2.1.1. – Esquema trama en configuració RTU 

 

Trama  en configuració ASCII: 

 

Nº Esclau 
Codi 

Operació 

Subfuncions 

Dades 
CRC CR LF 

 
Taula 2.1.2. – Esquema trama en configuració ASCII 
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Numero Esclau 1 Byte Adreçament fins a un màxim de 63 esclaus. (01-3F). 

 

Codi d’operació 1 Byte Cada funció té associat un codi per transmetre ordres o 

dades als esclaus. Els codis vàlids van de 1 fins a 255 

en codi decimal, i el rang de 128 a 255 està reservat 

per excepcions de resposta. El codi de funció 0 no és 

un codi vàlid. 

 

Subfuncions n Bytes Dades o paràmetres necessaris per executar la funció 

indicada en el byte anterior. També serveixen per 

definir accions múltiples. 

 

Control d’errors 2 Bytes És el checksum del missatge. 

 

 El protocol de Modbus pot enviar trames de fins a 60 words, és a dir 120 bytes. La 

representació d’aquests words es realitza enviant primer el byte més significatiu i 

posteriorment el menys significatiu. 

 

MSB LSB 

Byte més 
significatiu 

Byte menys 
significatiu 

 
Taula 2.1.3. – Representació d’un Word 

 
 
Es distingeix entre dos tipus bàsics d’ordre: 

 

- Ordres de lectura/escriptura de dades als registres o a la memòria de l’esclau. 

- Ordres de control de l’esclau i del propi sistema de comunicació (Run/Stop, 

càrrega i descàrrega de programes, verificació de comptadors d’intercanvi etc). 
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En la següent taula es detallen els codis de les principals funcions que permet el 

protocol Modbus.  

 

Nº funció Nom Descripció 
01 (0x01) Read Coils Lectura de n bits de sortida o interns 

02 (0x02) Read Discrete Inputs Lectura de n bits d’entrades 

03 (0x03) Read Holding Registers Lectura de n paraules de sortida o internes 

04 (0x04) Read Input Registers Lectura de n paraules d’entrades 

05 (0x05) Write Single Coil Escriptura de un bit 

06 (0x06) Write Single Register Escriptura de una paraula 

07 (0x07) Read Exception Status Lectura ràpida de 8 bits 

08 (0x08) Diagnostics Control de comptadors de diagnòstic nº 1-8 

11 (0x0B) Get Comm. Event Counter Control de comptador de diagnòstic nº9 

15 (0x0F) Write Multiple Coils Escriptura de n bits 

16 (0x10) Write Multiple Registers Escriptura de n paraules 

17 (0x11) Report Slave id 

Aquesta funció s’utilitza per llegir la 

situació actual, i altre informació del 

dispositiu esclau. 

20 (0x14) Read File Record 
Serveix per crear un registre d’arxius a 

llegir.  

21 (0x15) Write File Record 
Serveix per crear un registre d’arxius a 

escriure.  

22 (0x16) Write Register 

Aquesta funció serveix per modificar el 

contingut de Holding Registers utilitzant 

mascares AND i OR. 

23 (0x17) 
Read / Write multiple 

Registers  

Aquesta funció és la combinació d’una 

operació de lectura i una operació 

d’escriptura. 

 
Taula 2.1.4. –  Codis de les funcions del protocol Modbus 

 

Per la l’aplicació que es desenvolupa, es necessitarà operar amb les funcions Read 

holding registers, i la funció write single register (Codis 3 i 6). 
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La funció Read Holding registers, s’utilitza per llegir el contingut de holding registers 

d’un dispositiu remot. La sol·licitud de lectura, ha de contenir l’adreça del registre 

d’inici de lectura i el nombre de registres a llegir. La funció Write Single Register, 

s’utilitza per escriure un sol word en un dispositiu remot. Les trames d’aquestes dues 

funcions seguiran els següents esquemes: 

 

a) Ordres de lectura de dades (Read Holding registers) 

 

L’esquema de trama que s’ha d’enviar per fer una petició de lectura en una àrea de 

memòria té la següent estructura: 

 

Byte Nº 
Esclau 

Byte Codi 
Op. petició 

lectura 

Byte Major 
pes del 

Word inici 
lectura 

Byte Menor 
pes del 

Word inici 
lectura 

Byte Major 
pes del Word 
nº registres 

a llegir 

Byte Menor 
pes del Word 
nº registres 

a llegir 

1er 
Byte 

2n 
Byte 

(1-255) 3 
CAPÇALERA COS CRC 

 
Taula  2.1.5. – Trama Petició de Lectura 

 

En una petició de lectura, el cos ha d’indicar la posició inicial de lectura i el nombre de 

paraules que es vulguin llegir. 

 

L’esquema de trama a enviar per resposta a una petició de lectura de dades, té la següent 

estructura: 

 

Byte Nº 
Esclau 

Byte Codi 
Op. petició 

lectura 

Nº bytes 
de dades 

llegits 
retornats 

MSB 
primer 
Word 
llegit 

LSB 
primer 
Word 
llegit 

... 

MSB 
últim 
Word 
llegit 

LSB 
últim 
Word 
llegit 

1er 
Byte 

2n 
Byte 

(1-255) 3 
CAPÇALERA COS CRC 

 
Taula 2.1.6. – Trama de Resposta a una Petició de Lectura 

 

En una resposta de petició de lectura, s’ha d’indicar el numero de bytes que s’han llegit, 

que serà el doble del numero de registres a llegir de la trama de petició de lectura. 



Universitat de Vic  2. Fonaments Teòrics  

Disseny i muntatge d’un mòdul d’entrades digitals per comunicació modbus 20 
 

b) Ordres d’ Escriptura d’un registre (Write Single Register) 

 

Per escriure dades, enviem una trama que conté words que desitgem guardar i 

seguidament rebrem una trama de confirmació d’escriptura. L’estructura d’enviament 

de dades és la següent: 

 

Byte Nº 
Esclau 

Codi 
Op. petició 
escriptura 

MSB 
posició 

inici 
escriptura 

LSB 
posició 

inici 
escriptura 

MSB 
valor a 
escriure 

LSB 
valor  a 
escriure 

1er 
Byte 

2n 
Byte 

(1-255) 6 
CAPÇALERA COS CRC 

 

Taula 2.1.7. – Trama Petició d’Escriptura d’un Registre 
 

La trama de confirmació que es rebrà en el mestre serà: 

 

Byte Nº 
Esclau 

Codi 
Op. petició 
escriptura 

MSB 
posició 

inici 
escriptura 

LSB 
posició 

inici 
escriptura 

MSB 
valor 
escrit 

LSB 
valor 
escrit 

1er 
Byte 

2n 
Byte 

(1-255) 6 
CAPÇALERA COS CRC 

 
Taula 2.1.8. – Trama de Resposta a una Petició d’Escriptura d’un Registre 

 

c) Ordres d’ Escriptura de dades (Write Register) 

 

Per escriure múltiples dades s’utilitza aquesta funció, que segueix l’estructura 
d’enviament següent: 
 

Byte Nº 
Esclau 

Codi 
Op. petició 
escriptura 

MSB 
posició 

inici 
escriptura 

LSB 
posició 

inici 
escriptura 

MSB nº 
registres a 
escriure 

LSB nº 
registres a 
escriure 

Byte Nº 
total bytes a 

escriure 
(1-255) 16 

CAPÇALERA 
 

MSB primer 
Word escrit 

LSB primer 
Word escrit 

... 
MSB últim 
Word escrit 

LSB l’últim 
Word escrit 

1er Byte 2n Byte 

COS CRC 
 

Taula 2.1.9. – Trama Petició d’Escriptura 
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La trama de confirmació que es rebrà en el mestre serà: 

 

Byte Nº 
Esclau 

Codi 
Op. petició 

lectura 

MSB 
posició 

inici 
escriptura 

LSB 
posició 

inici 
escriptura 

MSB word 
del nº de 

registres a 
escriure 

LSB word 
del nº de 

registres a 
escriure 

1er 
Byte 

2n 
Byte 

(1-255) 16 
CAPÇALERA COS CRC 

 
Taula 2.1.10. – Trama de Resposta a una Petició d’Escriptura 

 

 

 
Quan un dispositiu esclau envia una resposta al màster, podem tenir una de les quatre 

situacions següents. 

 

a) Si el dispositiu rep una petició sense cap error de comunicació, i pot realitzar 

l’operació normalment, enviarà una resposta normal. 

 
 

b) Si el dispositiu no rep la petició degut a un error de comunicació, aquest no 

retorna cap resposta. Si el programa està correctament realitzat tindrà una 

condició de timeout que activarà un error. 

 

c) Si el servidor rep una petició, però aquesta conté un error (paritat, CRC, ...), no 

es retorna cap resposta. S’haurà d’activar l’error de timeout igual que en 

l’anterior cas. 

 

d) Es rep la petició correctament, però no es pot executar (lectura de posicions no 

vàlides o inexistents), aleshores el dispositiu haurà d’enviar una resposta 

informant de la naturalesa de l’error. 
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Les trames dels missatges d’error segueixen la següent estructura: 
 

Byte Nº 
Esclau Codi 

Funció 
Codi 

d’Error CRC 
(1-255) 

 
Taula 2.1.11. – Esquema trama d’Error 

 

 

Codi de Funció: Codi de funció rebut per l’esclau + 0x80 d’aquesta manera el MSB 

del codi de funció queda a 1 i el mestre sap que hi ha hagut un error 

en la comunicació. 
 

Codi d’Error:  01 Codi de Funció Erroni 

 02 Direcció incorrecta 

 03 Dades incorrectes 

 04 Error de l’esclau 

 06 Dispositiu ocupat 
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2.2. Recursos utilitzats: 
 

A continuació es detallaran els programes emprats per al desenvolupament del projecte. 

Pel que fa al hardware del projecte s’ha dissenyat mitjançant el programa Altium06, el 

software del mircrocontrolador a través del programa Mplab, i per la realització de les 

proves de funcionament, la simulació de circuits etc, s’ha utilitzat el software  

MicroSim i Docklight. 

 

 

2.2.1. Software de disseny; Altium Designer 

 

 
 

El software que s’ha utilitzat per a realitzar el disseny del circuit, ha estat l’Altium 

Designer 6 (Protel 06). Tot i que en l’empresa on es s’ha desenvolupat el projecte es 

treballa amb el programa Orcad, s’ha cregut convenient desenvolupar el projecte amb 

aquest altre programa, ja que és de més senzilla utilització, i més intuïtiu a l’hora 

d’aprendre el seu funcionament. A continuació es detallen alguns dels procediments a 

seguir per dissenyar un projecte PCB amb aquest programa. 

 

Cal iniciar el treball amb l’Altium Designer creant un nou projecte, en el qual adjuntar 

tots els documents que es creïn, esquemes del circuit, disseny de la placa, llibreries 

utilitzades, arxius Gerbers, arxius NcDrills etc.  
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Degut a la complexitat del circuit creat, la 

placa ha estat dissenyada en dues capes, 

per aquest motiu s’ha portat a realitzar en 

una empresa especialitzada on disposen de 

la maquinaria necessària. Perquè això 

sigui possible, és necessari tenir l’arxiu 

PCB realitzat correctament i a partir 

d’aquests crear uns arxius anomenats 

Gerbers. Per tal de generar aquests arxius, 

cal adjuntar al projecte un arxiu anomenat 

Output Job File i en les opcions d’aquest 

arxiu caldrà escollir els arxius Gerber 

Files i NC Drill Files. 

 

 

 
Figura 2.2.3. – Gerber and NC drill files 

 
 
En els arxius Gerber creats es poden escollir les capes que es vulguin crear a la placa 

com ara la capa Top, Bottom, mechanical, serigrafia etc 

 

Un cop seleccionades totes les opcions que es desitgin cal executar l’arxiu Output job 

files, i s’inclouran en la pestanya del projecte els arxius Gerber i NcDrill amb les capes 

que s’hagin escollit. Per realitzar el circuit imprès només caldrà enviar la carpeta amb 

els documents Gerber i NcDrill creats sense haver d’enviar tot el projecte 

 

 
Figura 2.2.4. – Impressió pantalla de les capes creades 
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2.2.2. Software de programació 

 

 
 

El programa utilitzat per desenvolupar el software del microcontrolador, ha estat el 

Mplab IDE. Aquest software està especialment pensat per desenvolupar projectes amb 

microcontroladors de la casa microchip. Per tal de poder realitzar el programa en 

llenguatge C, s’ha instal·lat a més del Mplab el CCS compiler que permet compilar el 

programa en llenguatge C. Degut a que el gravador de què es disposava només era 

compatible amb programa Mplab, s’ha utilitzat la interfície d’aquest i no la 

proporcionada pel compilador de C. El gravador utilitzat és l’ ICD2. 

 

Quan es crea un projecte amb aquest programa, cal escollir el tipus de microcontrolador 

a programar, i el compilador que es vulgui utilitzar en aquest cas el CCS Compiler. Un 

cop creat el projecte caldrà adjuntar un arxiu de programa a Source Files. En cas 

d’haver de treballar amb diferents fitxers, caldrà adjuntar-los a Other Files. 

 

Un cop realitzat el programa i compilat, caldrà gravar el microcontrolador. Per aquesta 

operació ha estat necessari un cable USB per connectar el Gravador ICD 2 amb el PC i 

un cable per connectar el gravador amb la tira de pins de la placa (connector CN7). El 

primer que cal fer és alimentar el circuit abans de connectar el ICD 2. Seguidament cal 

escollir el gravador a utilitzar i descarregar el programa al mircocontrolador 

 

 
Figura 2.2.5. – Seleccionar Gravador 
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Un cop gravat cal desconnectar el gravador de la placa i ja es poden realitzar les proves 

de funcionament pertinents. 

 

Figura 2.2.6. – Detall del connector CN7 Figura 2.2.7. – Detall del gravador ICD2 

  

 

Figura 2.2.8. – Muntatge realitzat  
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2.2.3. Software de simulació; PSpice 

 

 
 

El Programa MicroSim, ha servit per realitzar el disseny previ al circuit d’entrades 

digitals. Per tal de complir les especificacions del sistema, es va anar evolucionant el 

circuit d’entrades, i comprovant-ne el seu funcionament simulant-los amb aquest 

programa. Un cop es va tenir l’esquema del circuit d’entrades definitiu, es va dibuixar  

 

juntament amb la resta de l’esquema en el programa Altium 06, per realitzar-ne el PCB. 

Els resultats obtinguts en aquestes simulacions s’han detallat en l’apartat de Circuit 

d’entrades digitals (3.2.2.) i l’apartat Funcionament d’entrades digitals (3.3.) on 

s’explica com ha evolucionat el circuit, i tot el seu funcionament a partir de les 

gràfiques obtingudes amb aquest programa. 

 
  



Universitat de Vic  2. Fonaments Teòrics  

Disseny i muntatge d’un mòdul d’entrades digitals per comunicació modbus 29 
 

 
2.2.4. Software Comunicacions; Docklight 

 

 
 

El Programa Docklight ha servit per simular la comunicació del sistema amb un 

autòmat. Mitjançant aquest, s’ha pogut comprovar que el software de comunicació 

desenvolupat per al microcontrolador funcionava correctament. Aquest programa 

permet editar diferents trames, i enviar-les mitjançant el port del PC que es desitgi. Les 

trames realitzades amb aquest programa, es mostren a l’Annex I del projecte. 

 

Per tal d’utilitzar aquest programa s’ha necessitat un conversor de RS 232 a RS 485 i 

adaptar aquest conversor per treballar en half dúplex. S’ha realitzat el següent muntatge: 
 

 

 
Figura 2.2.9. –  Conv.RS-232 RS-485   

Figura 2.2.10. – Muntatge proves de comunicació 
 

Per configurar el programa s’han escollit les següents opcions: 

 

- Marcar Send/Recieve 

- El port d’entrada i sortida el COM1 

- Baud Rate a 9600 

- Sense paritat 

- Parity error ignore 

- Data  8 bits + 1 bit de stop 

- Flux Control: marcar RS485 Trasceiver control 
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2.3 Procés d’autoclau 
 
Un procés d’autoclau igual que qualsevol altre sistema automatitzat necessita ésser 

controlat mitjançant diferents sensors. En el projecte que es vol portar a terme, es pretén 

desenvolupar un sistema capaç de realitzar aquest control, el disseny que es 

desenvolupa pretén ser una eina flexible i polivalent, adaptable a sistemes diferents al 

del propi projecte. 

 

El procediment específic a controlar en aquest projecte, és un procés d’autoclau pel 

tractament de fusta, aquests tractaments la protegeixen davant de la humitat, d’insectes, 

fongs etc, i li allarguen la conservació.  

 

L’autoclau disposa d’un tanc en el qual s’introdueix la fusta. En aquest se li aplica el 

buit per tal de disminuir la pressió d’aire en l’interior de les cèl·lules de la fusta i 

provocar la seva obertura. A continuació s’addiciona la substància protectora a aplicar 

en la fusta en aquest mateix tanc de l’autoclau. Finalment es retorna a pressió 

atmosfèrica afavorint que s’introdueixi la solució en les cèl·lules.  

 

Actualment els mètodes de control en un autoclau es basen en sistemes electrònics amb 

transmissió de dades a distància. Els programes d’execució dels cicles, la temperatura a 

assolir, els temps de tractament i la pressió de buit es realitzen de forma automàtica 

minimitzant per tant, el possible error humà. 

 

El sistema d’impregnació funciona en circuit tancat, minimitzant així la quantitat de 

residu, ja que en finalitzar el procés el producte protector retorna al dipòsit 

d’emmagazament corresponent. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DISSENY DEL HARDWARE 
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3.1. Requeriments del circuit 
 

Les especificacions que el disseny ha de complir són les següents 

 

- L’alimentació del mòdul d’entrades serà a 24 V CC, i aquest ja disposarà d’una 

font per reduir la tensió a 5V. 

 

- El mòdul d’entrades haurà de disposar de dos blocs de 6 entrades formant un 

total de 12 entrades digitals. Els dos blocs d’entrades poden treballar en 

configuracions diferents. 

 

- Les senyals d’entrada poden ser a 220V o a 24V  indistintament. 

 

- Amb el senyal d’entrada de 24V l’activació del sistema es realitzarà a partir de 

que es detectin més de  10V. 

 

- Amb els senyals d’entrada a 220V el sistema s’haurà de poder activar a 2 

tensions diferents, a seleccionar per l’usuari.  Les entrades s’activaran en mode 

normal a 10V i per tal d’evitar activacions involuntàries degudes a fugues es 

tindrà l’opció d’activar-les a 70V. 

 

- Les Entrades es trobaran aïllades de la resta del circuit. 

 

- El sistema haurà de disposar de dues sortides a Relé. 

 

- La comunicació amb l’autòmat es realitzarà mitjançant el protocol de 

comunicacions Modbus. 
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3.2. Elements del circuit 
 

A continuació es detallen totes les parts que formen el disseny del circuit; el mòdul 

d’entrades, el sistema de comunicació, les sortides a relé, etc. En aquest apartat també es 

detallen els càlculs necessaris per al funcionament del sistema. 

 

En el següent diagrama de blocs podem observar les diferents parts per les quals està 

format el mòdul d’entrades digitals: 

 

 
 

Figura 3.2.1. – Diagrama de blocs del mòdul d’entrades digitals 
 

Font Aliment: Font d’alimentació commutada 

SW ADR: Switch d’adreçament 

EEPROM: Memòria de dades externa 

RSET: Circuit de reset 

S_INT: Interrupció auxiliar 

MAX 485: Bus de comunicacions 

BLOC ENTRADES: Bloc de 6 entrades digitals 

RELÉ: Sortida a relé 
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Pdissipada regulador lineal: Pdissipada font commutada: 
 

Vr = Vin-Vout = 24-5 = 19 V 

Pdissipada= Vr*IL = Vr* 
V
R

 

Pd =   19*
 

 = 2,375 w   

 

 

Pout = Vout * IL = 5*  = 0,625w 

Pin = 
 Vout
η

 =  
 0,625
0.8

 = 0,78125w 

Pdissipada = 0,78125 - 0,625 = 0,15625 w 

Utilitzant una font commutada les pèrdues són molt menors ja que el seu rendiment sol 

ser d’un 80% aproximadament. Aleshores la potència a dissipar és: 

 

En una font commutada podem tenir les següents configuracions: 

 

 
Figura 3.2.3. – Configuracions de fonts commutades 

Buck: El circuit interromp l’alimentació i 

proveeix una ona quadrada d’ample de 

pols variable a un filtre LC. L’energia 

s’emmagatzema en la bobina. 

Vout =Vin*cicle de treball 
 

Boost: En aquesta configuració la font és 

un convertidor elevador, i entrega 

l’energia emmagatzemada més la tensió 

d’alimentació de la càrrega. 

 

Buck-Boost: Sistema reductor elevador. 

És el resultat de l’evolució dels sistemes 

anteriors. 

 
Cuck: En aquest cas s’utilitza un 

condensador enlloc d’una bobina per 

emmagatzemar l’energia. 
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Per l’aplicació que es vol desenvolupar, s’utilitzarà la configuració d’un convertidor 

reductor Buck. Per tal de facilitar el control de la font, s’utilitzarà el xip integrat LM 

2575HV-5.0 que presenta les següents característiques. 

 

Característiques LM2575HV: 

Corrent sortida màx. 1 A 

Tensió min. Entrada 4 Volt 

Tensió màx. Entrada 60 Volt 

Tensió min. Sortida 3.3, 1.23, 12, 15, 5 

Volt 

Tensió màx. Sortida 3.3, 57, 12, 15, 5 V 

Freqüència. 52000 Hz 

 
Taula 3.2.1. – Característiques Regulador  

 

  
 
 

Figura 3.2.4. – Detall del Regulador  
 

 

L’Aplicació típica del LM 2575  amb configuració de Buck es mostra en el següent 

esquema: 

 

 
Figura 3.2.5. – Esquema convertidor Buck  
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La font del projecte s’ha dissenyat a partir de l’esquema anterior. Per tal d’ajustar la font 

a les necessitats del sistema que es desenvolupa, s’ha calculat el valor de tots els 

components de la font tenint en compte les següents dades: 

 

Tensió Entrada: 24V DC 

Tensió Sortida: 5V DC 

Càrrega equivalent circuit: 40Ω 

Tensió de arrissat: 3,4% 

  
Figura 3.2.6. – Esquema convertidor Buck a dimensionar  

 

Càlculs: 

 

Duty cycle: 

 

Vsortida= Ventrada*D 

 

D = V
V

 =  = 0,20833 

 

Bobina mínima: 

 

Lmin = D   R  

 

Lmin = ,   40 = 304,48 μH ≈ 330 μH 
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Corrent mínim: 

 

 Imin = Vo* ( 
R
 – D  )  

 

 Imin = 5* (  – ,
µ

 ) = 5*(   – .
,

 ) = 8,45 mA 
 

 

Corrent màxim: 

 

 Imax = Vo* ( 
R
 + D  ) 

 

 Imax = 5* (  + ,
µ

 ) = 5*(   + .
,

 ) = 0,24 A 
 

 

Condensador: 

 

 ∆  =  ( D
C

 )*100 
 

 ∆  =  ( .
µ C

 ) = 
C
 

  

 ∆  = 3,4% 

 

 C = 
,

 = 3,296*10-4 ≈ 330μF 
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En el circuit típic de la font reductora proporcionat pel fabricant del LM2575, s’ha 

afegit a l’entrada un diode S3M de protecció, i també s’han afegit 3 condensadors més 

de 100nF com a filtres. Realitzant aquestes modificacions la font s’ajusta més a les 

necessitats del mòdul d’entrades. A la sortida de la font, s’ha afegit també un LED per 

tal que indiqui quan el circuit es troba alimentat. El díode Schottky Dz2 que s’utilitza és 

un díode tipus SS14. El circuit de la font commutada definitiu segueix el següent 

esquema: 

 

 
 

Figura 3.2.7. – Font d’alimentació de l’aplicació  
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En les gràfiques es representa l’ona d’entrada de 311 V, la tensió en l’optoacoblador 

(Vdiode) i el corrent en aquest diode de l’optoacoblador (I_Dled). Durant el semicicle 

positiu, el corrent passa pel Dled i s’activa l’optoacoblador, mantenint una tensió Vdiode de 

0,7 V. En el semicicle negatiu el corrent no passa per l’optoacoblador sinó que passa pel led 

D4, per aquest motiu es té la tensió de - 0,7 V. 

 

2. Segona fase: 
 

 
Figura 3.2.10. – Evolució II activació de l’optoacoblador  

 

Per tal de controlar l’acitivació 

del sistema, s’afegeix el diode 

zener D2 amb una tensió Vzener. 

Amb aquest diode es pot retrassar 

l’activació de l’optoacoblador 

fins a aquesta tensió. 

 

El problema del circuit és que el 

diode  D2 té una comutació 

inestable, i per tant tampoc és útil 

per l’aplicació que es vol 

desenvolupar. 

 

En les següents grafiques s’observa que el funcionament del circuit és igual que l’anterior 

però comutant a  la tensió Vzener. 
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Per poder millorar el control i eliminar al màxim la inestabilitat del circuit, s’ha tret el diode 

zener i en el seu lloc s’utilitza un transistor. Això comporta dissenyar el circuit de control 

per poder activar el transistor només quan es volgui activar l’optoacoblador. 

 

4. Quarta fase 

 
Figura 3.2.13. – Evolució IV activació de l’optoacoblador 

 

Afegint a l’esquema dissenyat aquest circuit de control format pels diodes D1 i D2, 

s’aconsegueix complir les especificacions de la placa. 

 

El diode D1 té una tensió zener de 60V i el diode zener D2 la té de 10V. D’aquesta manera 

amb unes entrades a 220V i amb l’interruptor Sw1 obert, el circuit comuta a uns 70V, i si es 

tanca l’interruptor comuta a uns 10V.  

 

Si les entrades que es tenen són a 24V amb l’interruptor obert, el circuit no s’activa mai, 

mentre que si es tanca l’interruptor s’activa a partir de 10V. 

 

El funcionament d’aquest circuit d’entrades s’analitza i es detalla en l’apartat 3.3. 

(Funcionament d’entrades digitals). 
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Finalment el circuit d’entrades digitals queda de la següent manera:  

 
Figura 3.2.14. – Esquema Circuit d’entrades digitals A 

 

Un altre dels requisits que necessitava el sistema, és que les entrades es trobessin 

aïllades de la resta del circuit. La forma més econòmica de resoldre aquest problema, ha 

estat mitjançant un optoacoblador en cada una de les 12 entrades de què disposa el 

sistema. 

 

Un optoacoblador, és un dispositiu electrònic format per un Led i un fototransistor, 

permetent un aïllament entre dues bandes d’un circuit tal i com faria un transformador, 

però amb senyals de corrent continu. Utilitzant un optoacoblador podem passar un 

senyal d’un circuit a un altre sense que hi hagi cap mena de contacte físic ni traspàs de 

càrregues. El diode Dled de tots els esquemes anteriors, simulava el diode de 

l’optoacoblador. 
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3.2.3. Memòria externa  

 
El xip M24C32 és una memòria EEPROM (borrable elèctricament) organitzada en 

4096x8 Bits que són 32768 bits que són 4kbytes de memòria. Aquesta memòria és 

compatible amb comunicacions I2C, i en l’aplicació es comunica amb un bus d’aquestes 

característiques amb el microcontrolador. 

  

Aquest bus I2C utilitza dos cables d’interfície sèrie, un per transmetre dades 

bidireccionalment, i l’altre com a rellotge. 

 

El dispositiu es comporta com un esclau en el protocol I2C. Pel que fa les operacions de 

llegir i escriure, s’inicialitzen amb una condició de Start realitzada pel mestre. La 

condició de Start bé seguida pel codi del dispositiu on es vol llegir o escriure dades. 

 

Quan es volen escriure dades a la memòria del dispositiu, aquest introdueix un novè bit 

després del byte que s’hagi transmès. Finalment les transmissions s’acaben amb una 

condició de Stop. 

 

 

 

 

 
Figura 3.2.17. – Pinatge de la EEPROM

 
Figura 3.2.18. – Tipus d’encapsulat utilitzat

Descripció dels pins: 

 

SCL: Serial Clock, Aquest senyal és utilitzat per sincronitzar totes les dades dins i fora 

del dispositiu. En aplicacions on aquest senyal és utilitzat per un esclau per sincronitzar 

el bus amb un rellotge més lent, el bus del mestre ha de tenir una sortida emissor obert, i 

s’ha de connectar del SCL a alimentació una resistencia de pull-up.  
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SDA: Serial Data, Aquest és el senyal per on es transmeten les dades per llegir i 

escriure. Es tracte d’un cable bidireccional. Al igual que el SCL, el bus ha de tenir una 

sortida d’emissor obert i també una resistencia de pull-up. 

 

E0, E1, E2: Chip Enable; Aquests tres senyals serveixen per donar el valor de selecció 

de codi. Es connecten a alimentació o a massa en funció del codi que es vulgui que 

tingui el xip integrat.  

 

/WC: Write Control; Serveix per protegir d’operacions d’escriptura en la memòria. 

- Si el connectem a Vcc l’escriptura no està permesa. 

- No connectat o connectat a massa es permet l’escriptura. 

 

Quan està connectat a Vcc, es reconeixen els bits de selecció i adreçament però no 

les dades. 

 

Altres Característiques del dispositiu: 

I2C Interfície Sèrie 

Alimentació de 4,5 a 5V 

Entrada de control d’escriptura 

Més de 1 milió de Re escriptures 

Més de 40 anys de retenció 
 

Taula 3.2.2. – Característiques M24C32 
 
Per l’aplicació que es vol obtenir, es munta el circuit tal i com mostra la següent figura. 

A més s’afegeix el connector CN8 per si es volguessin enllaçar amb altres circuits 

esclaus. Les Nets SCL i SDA es connecten respectivament als pins RC3 i RC4 del 

microcontrolador i les resistències de Pull up utilitzades han estat de 10k escollides 

mitjançant la documentació del fabricant 
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Figura 3.2.19. – Esquema de la memòria realitzat en el mòdul d’entrades 
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3.2.4. RS-485 Transceiver 

 

Per tal de poder realitzar la comunicació del microcontrolador amb l’autòmat, 

necessitarem el circuit integrat MAX 485. Aquest xip, és un transmissor de baixa 

potència per busos de comunicació RS-485. Cada encapsulat conté un emissor i un 

receptor. 

 

 

Característiques  Max 485: 

Half Duplex 

Data Rate 2,5 (Mbps) 

Slew-Rate Sense límit 

Low power shutdown No  

Receptor /Emissor Enable Si 

Quiescent Current 300μA 

Number Transmitters on Bus 32 

Nº pins 8 
 

Taula 3.2.3. – Característiques Max 485 
 

Figura 3.2.20. – Pinatge Max 485 

 

Exemple d’utilització d’un Max 485 en una comunicació: 

 
Figura 3.2.21. – Comunicació Max 485 

 

Com que es treballa en half duplex, els pins d’enable d’aquest chip es trobaran units. 

D’aquesta manera aconseguirem que o bé funcioni el receptor i puguem rebre trames de 

l’autòmat o be funcioni l’emissor i enviem trames des del mòdul d’entrades que s’està 

dissenyant.  
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Per tal de canviar l’estat del Max de mode rebre a mode transmetre es farà a través del 

software modificant el pin 5 del Port C. Amb un 1 en aquesta posició estarà en mode 

d’enviament de trames, amb un 0 estarà en mode recepció. 

 

El muntatge en el nostre circuit queda de la següent manera: 

 

 
Figura 3.2.22. – Esquema del Max 485 realitzat en el mòdul d’entrades 

 

 

El parell trenat del bus de comunicació es connecta al CN1 de la font commutada en els 

pins A i B. Els altres dos pins d’aquest connector són l’alimentació del sistema a 24 V. 

Les pistes A i B es comuniquen amb els pins 6 i 7 del Max 485 i amb el connector CN2.  

Mitjançant aquest connector CN2 es poden anar ajuntant un mòdul d’entrades darrera 

un altre formant tot el bus del sistema. El sistema admetrà fins a un màxim de 31 

mòduls esclaus. Les connexions es realitzen tal i com mostren en les següents figures.  

 

 
Figura 3.2.23. – Esquema Connector CN1 i CN2 
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Figura 3.2.24. – Esquema Connexió del bus 

 

Observant únicament l’esquema del Max es pot observar com aquest queda connectat 

amb als connectors CN1 i CN2 per les pistes A i B, i es comunica amb el 

microcontrolador a traves de les Nets RxD, Rx / Tx, TxD. 

 

 
Figura 3.2.25. – Esquema Connexió Max 485 
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En l’esquema anterior es pot observar la resistència R26 de 120 Ω. Aquesta resistència, 

s’utilitza per tal de compensar la impedància equivalent de la línea del bus. El parell 

trenat del bus, afegeix una resistència i aquesta s’ha de comparar utilitzant una 

resistència situada tal i com mostra l’esquema anterior. 

 

La comunicació del xip integrat Max 485 amb el microcontrolador, es realitza seguint la 

següent taula. 

 

Max 485 Microcontrolador 

Nom Pinatge Nom Pinatge 

Rx / Tx  (3,2) RC5  (43) 

TxD  (4) RC6  (44) 

RxD  (1) RC7  (1) 

 

Taula 3.2.4. – Connexió del Max 485 amb el PIC 
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3.2.5. Switch d’Adreçaments 

 

Per la comunicació modbus és necessari que cada un dels esclaus estigui identificat amb 

un codi diferent El Switch d’Adreçaments, serveix per donar les direccions a cada un 

dels mòduls d’entrades. D’aquesta manera el mestre pot enviar ordres de lectura o 

escriptura a només un dels dispositius esclaus. 

 

L’esquema que s’ha utilitzat per realitzar aquests adreçaments és el següent: 

 

 
Figura 3.2.26. – Esquema Switch d’adreçaments 

 

 

Tal i com s’observa en l’esquema, el switch d’adreçament, es connecta als pins 1, 2, 3, 4 

i 5 del port B del Microcontrolador. D’aquesta manera podem donar una adreça diferent 

a cada un dels esclaus, i si es vol es pot modificar aquesta adreça només movent les 

posicions del switch. Utilitzant un switch de 5 pins, el bus que s’implementa queda 

limitat a un màxim de 32 esclaus tot i que el protocol de modbus podria admetre fins a 

un màxim de 63 estacions d’esclaus i una de mestre. Per poder tenir el màxim d’esclaus 

s’hauria de modificar el disseny de la placa i muntar un switch de 6 pins per  obtenir 26 

= 64 adreçaments. 
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Per poder obtenir aquesta potència interessa treballar en les regions de Tall i  Saturació 

del transistor. És a dir tenir el màxim corrent de sortida Ic i la mínima tensió entre el 

col·lector i l’emissor per tal d’augmentar l’eficiència energètica i facilitant així 

l’evacuació de l’escalfor produïda per les pèrdues. 

 

En la següent gràfica es pot observar les diferents regions de treball; activa Saturació i 

Tall. 

 

 
Figura 3.2.28. – Gràfic Regions de treball del transistor 

 

 La regió de saturació es caracteritza perquè la intensitat de corrent de sortida creix molt 

ràpidament amb petites variacions de la tensió de sortida.  En la configuració d’emissor 

comú que és la que s’utilitza en el circuit d’aquesta aplicació, la saturació es dóna quan 

la tensió entre col·lector i emissor té valors propers a 0,2 V. Amb aquesta tensió ja no es 

tenen problemes d’escalfament del sistema. 

 

Per tal de conèixer el corrent necessari per activar el relé s’ha realitzat una prova amb el 

tèster i s’ha comprovat que el corrent d’activació és de 28mA. Se sap doncs que el 

corrent del col·lector mínim serà d’aquest valor. Si s’observa la documentació 

proporcionada de la casa Siemens per aquest Transistor ofereix les següents 

característiques: 
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Corrent R28 

 

 IR28 = IR47 + Ib = 15μA+930μA =  945μA 

 

Càlcul de la resistència 

 

R28= .
µA

 ≈ 4550 Ω  

 

 

Utilitzant un valor normalitzat de resistència es decideix una R28 de 4k7 Ω. Per tal de 

protegir el relé, i també protegir el transistor dels corrents de retorn de la bobina, s’ha 

utilitzat el díode D14 de tipus S1M. 
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3.2.7. Microcontrolador 

 

El microcontrolador utilitzat per l’aplicació és un PIC 18F4520 de la casa Microchip. El 

motiu pel qual s’ha escollit aquest microcontrolador, és que l’empresa on s’ha 

desenvolupat el projecte treballa amb aquest en altres dispositius que comercialitza. Un 

altre motiu per l’elecció d’aquest microcontrolador és que disposa de molt bones 

característiques a un preu assequible 

 

 

Característiques PIC 18F4520: 

Memòria FLASH de programa (bytes) 32K 

Instruccions en memòria de programa 16384 

SRAM de dades (bytes) 1536 

EEPROM de dades (bytes) 256 

Fonts d’interrupció 20 

I/O  ports bidireccionals A,B,C,D (8bits) + E (4bits) 

Convertidor Analògic/Digital 13 canals d’entrada 

Nº instruccions 75 

Nº Timers 1-8bit / 3- 16bit 

SPI Si 

Màster I2C Si 

USART 1 

Comparador 2 

ECCP/CCP 1/1 

Freqüència d’operació DC – 40 MHz 
 

Taula 3.2.6. – Característiques PIC 18F4520 
 

 

 

 

 

 



Universitat de Vic  3. Disseny del Hardware  

Disseny i muntatge d’un mòdul d’entrades digitals per comunicació modbus 59 
 

En la següent figura es mostra l’encapsulat del microcontrolador amb 44 pins que s’ha 

utilitzat per fer el sistema. 

 

La memòria d’aquest 

PIC s’organitza de la 

següent manera: 

 

a) FLASH  

b) RAM 

c) EEPROM 

 

Figura 3.2.29. – Pinatge PIC 18F4520  

 

1. Memòria FLASH o memòria de programa 

 

User Memory Space: és l’espai de la 

memòria on es guarda el programa. 

 

Reset Vector: és la posició on es dirigeix 

el pic quan s’engega o quan es reseteja. 

 

Interrupt Vector: Posició on es dirigeix 

el programa quan es produeix una 

interrupció en el microcontrolador. 

Figura 3.2.30. – Memòria de Programa  
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2. Memòria Ram o Bancs de Registres 

 

Està formada per 15 bancs que van de la posició 000h fins la FFFh 

 

  
Figura 3.2.31. – Memòria RAM 

 

Abans de desenvolupar el software del microcontrolador, s’ha hagut d’escollir el 

nombre d’entrades i de sortides que es necessiten per l’aplicació. Per aquest motiu s’ha 

creat la següent taula per realitzar  la configuració dels ports A, B, C, D, E del 

microcontrolador.  
 

Nº entrades  Nº sortides 

Bloc optoacobladors 1 6  - 

Bloc optoacobladors 2 6  - 

Adreçaments 5  - 

Memòria M24C32 2  - 

Interrupció Sint 1  - 

Max 485 1  2  

Relés - 2  

Leds D14, D15, D16 - 3 

 

Taula 3.2.7. – Pins E/S 
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El microcontrolador disposa de 4 ports de 8 bits (Port A, Port B, Port C, Port D) i un 

Port de 4 bits  en total forment 36 bits disponibles per fer d’entrades o sortides dels 

quals per l’aplicació se  n’utilitzen 31, 21 són entrades i la resta com a sortides. 

 

Coneixent aquests requeriments del sistema, podem passar a assignar el valor a cada un 

dels ports. A l’annex I s’adjunta una taula on es mostren les configuracions que s’han 

realitzat. 

 

Oscil·lador utilitzat: 

 

Pel funcionament de qualsevol microcontrolador, és necessari un senyal de rellotge que 

consisteix en una ona quadrada d’alta freqüència, la qual configura els impulsos de 

rellotge utilitzats en la sincronització de totes les operacions del sistema. 

 

El  microcontrolador que s’ha escollit pel desenvolupament del projecte, pot operar amb 

modes d’oscil·lació diferents. 

 

- Oscil·lador intern 

- Resistència i Condensador (RC) 

- Low Power Crystal (LP) 

- Crystal / Resonator (XT) 

- High Speed Crystal / Resonator (HS) 

 

 

Per l’aplicació que s’està desenvolupant, s’utilitzarà un cristall de quars de 11 MHz que 

s’haurà de connectar seguint l’esquema següent: 

 

 
Figura 3.2.32. – Esquema Connexió Oscil·lador 
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A més del cristall s’afegeixen dos condensadors C1 i C2 connectats a massa, que per  

una sortida de 5V es s’escolliran de 22pF. 

 

Si es coneix el valor del quars utilitzat i el nombre de períodes de rellotge que formen 

un cicle màquina del PIC, es pot conèixer el temps que es tarda a realitzar cada 

instrucció: 

 

F = 11059200 MHz  

PIC18F4520→ 1CM = 4 Períodes de rellotge 

 

Càlcul CM 

 

T =  =  = 90,42 ns 

 

Temps instrucció = 4*Tosc = 4* 90,42n = 0,3617 μs  

 

Un cicle màquina és l’interval necessari per descodificar i executar una instrucció bàsica 

del microcontrolador. Es té doncs que per un oscil·lador de 11059200 Hz s’obté un cicle 

màquina de durada 0,36 μs.  

 

Circuit de Reset  

 

 

 

Per realitzar el circuit de reset connectem el següent 

esquema en el pin MCLR del microcontrolador. 

D’aquesta manera quan es prem el polsador el programa 

es reseteja. 

Figura 3.2.33. – Esquema Circuit de Reset
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Interrupció auxiliar Sint 

 

En el Pin 0 del port B, s’ha muntat 

l’esquema que es mostra per tal de poder 

crear una interrupció auxiliar si es desitges 

per alguna aplicació concreta del sistema.  

 

Modificant el software del mòdul 

d’entrades, es podria fer que el sistema 

realitzés una funció concreta en prémer el 

polsador Sint. 

Figura 3.2.34. – Esquema Interrupció auxiliar  
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3.3. Funcionament d’entrades digitals 
 

El mòdul d’entrades dissenyat pot treballar en les següents situacions: 

 

- Cas 1: Entrades a 24V AC interruptor tancat. 

- Cas 2: Entrades a 220V AC interruptor tancat. 

- Cas 3: Entrades a 220V AC interruptor obert. 

- Cas 4: Entrades a 24V AC interruptor obert. 

 

Per conèixer i descriure millor el funcionament del sistema, s’ha utilitzat un programa 

de simulació de circuits, per obtenir les gràfiques de funcionament amb cada una de les 

configuracions anteriors. En la figura 3.3.1. el diode Dled simbolitza el Led de 

l’optoacoblador. 

 

 

Esquema del circuit d’entrades digitals: 

 
Figura 3.3.1. – Circuit d’entrades utilitzat en la simulació 
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3.4. Verificació d’entrades digitals 
 

Per tal de comprovar el correcte funcionament del hardware de la placa, s’han realitzat 

diverses comprovacions. Per dur-les a terme, ha estat necessària la utilització d’una font 

de tensió continua per alimentar la placa a 24V, i per comprovar el funcionament de les 

entrades s’ha utilitzat un Varivolt alimentar-les amb tensions de 24 a 220 V AC. 

 

Un cop alimentada la placa es comprova que la font commutada funciona correctament. 

Mitjançant un tèster s’observa la tensió a la sortida d’aquesta i es comprova que 

s’obtenen  5 V de forma constant. 

 

En segon lloc es procedeix a comprovar el funcionament de les entrades. Tal i com ja 

s’ha explicat, aquestes han de funcionar seguint les especificacions d’alimentació i 

activació de la següent taula.  

 

  Tensió d’activació 

  Switch tancat Switch obert 

T
en

si
ó 

d’
en

tr
ad

a 
22

0 V
 

10 V 70 V 
(Ddz1+Vdz2)

24
V

 

10 V No actiu 

 

Taula 3.4.1. – Configuracions del mòdul 

 

Per comprovar que es compleixen les anteriors especificacions, s’han alimentat totes 12 

entrades de forma individual, per tal de verificar que no hi haguessin ponts provocats 

per una mala soldadura. Cada entrada s’ha comprovat per cada una des les 4 

configuracions esmentades. L’activació de les entrades es coneix gràcies als leds que 

s’han muntat en cada una de les entrades.  

 

Finalment per garantir el correcte funcionament del mòdul, s’ha realitzat una prova 

d’escalfament. Aquesta ha consistit en alimentar una entrada amb un senyal de 220V 

durant uns minuts, i comprovar la temperatura de la resistència de 47KΩ. S’ha 

comprovat que no assolia una temperatura molt elevada i s’ha donat la placa com a 

correcte. 
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4.1. Programa de prova de la placa: 
  

Per tal de posar a prova la placa i comprovar el correcte funcionament del 

microcontrolador, s’ha realitzat un programa de prova només per fer activar i desactivar 

un led d’una sortida del pic, i per obrir i tancar els dos relés de la placa. 

 

Aquest programa no només s’ha utilitzat per comprovar el funcionament del sistema, 

sinó també per comprendre algunes instruccions i nocions bàsiques per la programació 

dels microcontroladors PIC.  A continuació se’n mostra el seu pseudocodi: 
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Universitat de Vic  4. Realització del Software  

Disseny i muntatge d’un mòdul d’entrades digitals per comunicació modbus 77 
 

 
 
S’adjunta el programa en l’Annex II del projecte. 
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4.2. Programa principal 
 

A continuació es presenta l’esquema general del programa en pseudocodi mitjançant el 

qual es genera el codi del microcontrolador PIC 18F4520 en llenguatge C. El programa 

principal es troba adjuntat en l’Annex II del projecte juntament amb la llibreria del 

protocol de modbus que s’utilitza en el programa. 
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A continuació es mostra la rutina utilitzada per llegir les entrades del mòdul que es 

dissenya. La rutina de lectura es repeteix 6 vegades en cada un dels dos blocs que 

formen el mòdul d’entrades. En la lectura es tenen en compte els rebots per evitar 

lectures incorrectes, és per aquest motiu que s’utilitzen els bytes leds1a i leds2a per 

guardar les ultimes lectures realitzades. Si el valor de l’última lectura coincideix amb el 

valor actual de les entrades, s’actualitzen els bytes leds1 o leds2 en funció del bloc que 

s’estigui llegint i es preparen aquests bytes per poder ser enviats a través del bus de 

comunicació. 
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4.3. Protocol Modbus 
 
A continuació es mostren els Pseudocodis del protocol Modbus que s’ha implementat. 
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5. Conclusions 
 
En primer lloc cal dir que s’han complert els objectius realitzant el disseny electrònic, i 

desenvolupant el software del microcontrolador per a la gestió de dades. En relació a la  

comunicació del sistema s’ha realitzat mitjançant el protocol de comunicacions Modbus 

tal i com s’havia plantejat en els objectius.  

 

S’han executat diverses proves de funcionament, els resultats de les quals han estat 

positius, ja que s’ha demostrat que el sistema plantejat és un sistema polivalent, fiable i 

robust. 

 

Un altre dels objectius assolits és el fet que s’ha aconseguit compondre un mòdul útil, a 

un preu assequible, i altament competitiu en el mercat. 

 

Amb la placa finalitzada i pensant amb la possibilitat futura de produir-la en sèrie s’ha 

arribat a concloure que serien necessàries algunes millores en el sistema que es detallen 

a continuació. 

 

Els forats del connector CN7 (gravador) haurien de ser de tamany superior,  perquè 

s’han realitzat d’un diàmetre massa petit i s’han hagut d’ampliar per poder soldar les 

tires de pins correctament. 

 

Així els 8 forats dels polsadors S_int i Sw Reset han de ser també més grans per poder 

muntar-los sense problemes. 

 

Caldria que els leds que detecten entrades digitals es disposin a més distància dels 

condensadors, ja que sinó aquests queden tapats per aquests. Per aquest motiu en el 

prototip creat s’han muntat els condensadors tombats i inclinats. 

 

Seria millor no imprimir la serigrafia de la capa Bottom ja que no és llegible 

adequadament degut a la proximitat dels components SMD de la cara inferior de la 

placa.  
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Cal citar que els coneixements adquirits durant el desenvolupament del projecte han 

estat molt útils per completar el procés d’aprenentatge que suposa una carrera 

d’aquestes característiques.   

 

El projecte m’ha permès conèixer el funcionament del protocol de comunicacions 

modbus, i també ha servit per adquirir una major experiència en el camp del disseny 

electrònic. 

 

La valoració final d’aquest projecte final de carrera, és molt positiva ja que s’ha 

aconseguit assolir els objectius de forma molt adequada. 
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7.1. Manual d’usuari 
 
 
MODUL D’ENTRADES DIGITALS 
 
 

 
 

 
Figura 7.1.1. – Mòdul d’entrades digitals 

 

Característiques del dispositiu 

 
- Alimentació del mòdul a 24Vcc 

- 2 X 6 entrades multitensió 24 – 220 V AC 

- Entrades aïllades 

- 2 activacions configurables a 10 o 70 V. 

- Control de fugues (activació a 70V) 

- 2 Sortides  Relé 

- Comunicació Modbus 

 
 
 
El primer que cal fer és connectar els dispositius que es vulguin llegir, a les entrades del 

mòdul desenvolupat. En funció dels senyals que es rebin a les entrades, el mòdul es 

podrà configurar per adaptar-se a les necessitats desitjades. 

 

Existeixen 3 configuracions diferents de les entrades digitals: 

a) Entrades a 24 V amb activació de l’entrada a 10V (Switch tancat) 

b) Entrades a 220 V amb activació de l’entrada a 10V (Switch tancat) 

c) Entrades a 220 V amb activació de l’entrada a 70V (Switch obert) 

 

Els dos blocs de 6 entrades permeten configuracions diferents, ja que cada bloc disposa 

del seu Switch de configuració.  

 

Per senyals d’entrada a 220 V es recomana utilitzar la configuració d’activació a 70 V, 

ja que en d’aquesta forma s’eviten activacions involuntàries per fugues. 
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Per tal de realitzar la connexió dels dispositius que es vulguin llegir o per utilitzar les 

sortides a Relé del sistema, es tindrà en compte l’esquema de la figura 7.2.2. (Connector 

CN5 i CN6). Per comunicar el sistema amb l’autòmat i realitzar el bus de 

comunicacions, s’utilitzaran els connectors CN1 i CN2, i es connectaran seguint 

l’esquema de la figura 7.2.3. (Connectors CN1 i CN2). 

 

 

Figura 7.1.2. –Connector CN5 i CN6 
 

Figura 7.1.3. –Connector CN1 i CN2 

 

Un cop connectat el connector CN1, la placa s’alimenta a 24V corrent continua i el bus 

utilitza el parell trenat AB per les comunicacions. Per utilitzar més d’un mòdul 

d’entrades i formar un bus de comunicacions, s’haurà de connectar el CN2 de l’esclau 1 

amb el CN1 de l’esclau 2 i així successivament fins a un màxim de 31 mòduls esclaus. 

La següent figura mostra com s’ha de realitzar la connexió del bus. 

 

 
Figura 7.1.4. – Esquema Connexió del bus 

 

 



Universitat de Vic  7. Annex  

Disseny i muntatge d’un mòdul d’entrades digitals per comunicació modbus 97 
 

 

Per acabar, caldrà donar a cada un dels 

mòduls d’entrades  un adreçament per 

comunicar-se amb el mestre. Per assignar 

aquests adreçaments s’utilitzarà el Switch 

de 5 pins que es troba en la placa. 

 
Figura 7.1.5. – Adreçament 01 

 

Per la connexió amb l’autòmat caldrà tenir en compte que el mòdul d’entrades treballa 

en mode Half dúplex. Si el port on es connecta està preparat per un bus Full dúplex, 

s’hauran de realitzar algunes modificacions. 

 

Un cop realitzades totes les connexions el mòdul d’entrades ja es posa en funcionament. 

 

El mòdul d’entrades digitals s’ha muntat en una placa de proves per tal de realitzar les 

demostracions de funcionament de forma més senzilla. Aquesta placa es connecta a 

220V AC i incorpora un transformador per obtenir 24V AC. D’aquesta manera es pot 

alimentar cada un dels blocs d’entrades a aquestes tensions. A continuació es mostra un 

esquema d’aquesta placa de proves i algunes imatges dels sistema en general. 

 

  
Figura 7.1.6. – Placa proves 

 

 

Figura 7.1.7. – Placa proves 
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Figura 7.1.8. – Detall microcontrolador 

 

Figura 7.1.9. – Detall soldadures SMD 

 

 

 
Figura 7.1.10. – Placa sense components 

 
Figura 7.1.11. – Muntatge Placa de proves 
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7.2. Exemples de trames 
 

El registre on el mestre pot realitzar les funcions de lectura i escriptura, és el següent:  

 
 

HOLD REGS 
 
 

lliure Ent. 1 Ent. 2 Relés - Leds lliure lliure 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

Taula 7.2.1. – Registre HOLD REGS 

 

A continuació es mostren algunes de les trames que s’han provat amb el programa 

Docklight 1.8.  

 

TRAMA 1: LECTURA BLOCS D’ENTRADES 

 

01 03 00 01 00 02 95 CB 
Funció: Lectura 
Detalls: Llegeix el valor dels 2 

blocs d'entrades, es 
llegeix el registre 
HOLD_REGS words 1 
i 2 

CRC: 0xCB95 
  

Figura 7.2.1. –Trama 1 
 

TRAMA 2: R1 ON R2 OFF 

 

 

01 06 00 03 00 01 B8 0A 
Funció: Escriptura 
Detalls: Engega el Relé K1 i 

para el Relé K2. 

CRC: 0x0AB8 
 

Figura 7.2.2. –Trama 2 
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TRAMA 3: R2 ON R1 OFF 

 

 

01 06 00 03 00 02 F8 0B 
Funció: Escriptura 
Detalls: Engega el Relé K2 i 

para el Relé K1. 

CRC: 0x0BF8 
 

Figura 7.2.3. –Trama 3 
 
TRAMA 4: R1 R2 OFF 

 

 

01 06 00 03 00 00 79 CA 
Funció: Escriptura 
Detalls: Para els dos relés K1 i 

K2. 

CRC: 0xCA79 
 

Figura 7.2.4. –Trama 4 
 
TRAMA 5: R1 R2 ON 

 

 

01 06 00 03 00 03 39 CB 
Funció: Escriptura 
Detalls: Engega els dos relés K1 

i K2. 

CRC: 0xCB39 
 

Figura 7.2.5. –Trama 5 
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A continuació es mostren les respostes obtingudes a cada una de les trames anteriors: 
 

Nº DESCRIPCIÓ TRAMA 
T1 Lectura blocs d’entrades 01 03 00 01 00 02 95 CB 
T2 R1 ON 01 06 00 03 00 01 B8 0A 
T3 R2 ON 01 06 00 03 00 02 F8 0B 
T4 R1 R2 OFF 01 06 00 03 00 00 79 CA 
T5 R1 R2 ON 01 06 00 03 00 03 39 CB 

 
Taula 7.2.2. – Exemples de trames 

 
 

 
 

Figura 7.2.6. – Exemples de peticions i respostes 
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A continuació es mostren algunes de les trames errònies que s’han provat amb el 

programa Docklight 1.8 per tal de verificar que les respostes d’error de l’esclau 

funcionen correctament. 
 

TRAMA ERROR 1: ILLEGAL DATA ADDRESS 

 

01 03 00 01 00 08 15 CC 
Funció: Lectura 
Detalls: El registre a llegir només 

té 8 posicions de la 0 a la 
7, i se li demana llegir-ne 
8 a partir de la posició 1. 

CRC: 0xCC15 
 

 
Figura 7.2.7. –Trama Error 1 

 

TRAMA ERROR 2: ILLEGAL DATA ADDRESS 

 

01 03 00 05 00 04 54 08 
Funció: Lectura 
Detalls: El registre a llegir només 

té 8 posicions de la 0 a la 
7, i se li demana llegir-ne 
4 a partir de la posició 5. 

CRC: 0x0854 
 

 
Figura 7.2.8. –Trama Error 2 

 

TRAMA ERROR 3: ILLEGAL DATA ADDRESS 

 

01 06 00 08 00 00 08 08 
Funció: Escriptura 
Detalls: El registre on es demana 

escriure no existeix. 

CRC: 0x0808 
 

 
Figura 7.2.9. –Trama Error 3 
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TRAMA ERROR 4: ADREÇAMENT ESCLAU INCORRECTE 

 

02 03 00 01 00 02 95 F8 
Funció: Lectura 
Detalls: Si no existeix cap esclau 

amb l’adreçament que es 
demana no es retorna cap 
resposta. 

CRC: 0xF895 
 

 
Figura 7.2.10. –Trama Error 4 

 

TRAMA ERROR 5: ILLEGAL FUNCTION 

 

01 09 00 00 00 00 DD CB 
Funció: NO DEFINIDA 
Detalls: El codi de funció 0x09 no 

està definit en el protocòl. 

CRC: 0xCBDD 
 

 
Figura 7.2.11. –Trama Error 5 

 

TRAMA ERROR 6: ILLEGAL FUNCTION 

 

01 0A 00 00 00 00 99 CB 
Funció: NO DEFINIDA 
Detalls: El codi de funció 0x0A 

no està definit en el 
protocol. 

CRC: 0XCB99 
 

 
Figura 7.2.12. –Trama Error 6 
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A continuació es mostren les respostes obtingudes a cada una de les trames anteriors: 

 
Nº DESCRIPCIÓ TRAMA 
TE1 Illegal data Address 01 03 00 01 00 08 15 CC 

TE2 Illegal data Address 01 03 00 05 00 04 54 08 

TE3 Illegal data Address 01 06 00 08 00 00 08 08 

TE4 Adreçament incorrecta  02 03 00 01 00 02 95 F8 

TE5 Illegal Function 01 09 00 00 00 00 DD CB 

TE6 Illegal Function 01 0A 00 00 00 00 99 CB 

 
Taula 7.2.3. – Exemples de trames error 

 

 

 
 

Figura 7.2.13. – Exemples de peticions i respostes d’error 
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7.3. Material utilitzat i pressupost del prototip 
 
 

NOM REF. QT. COMPONENTS DESCRIPCIÓ FOOTPRINT 
S3M Diode S3M 1 D1 Diode SMC 

1N4148 SMDLL4148 13 
D2, D3, D4, D5, D6, D7, 
D8, D9, D10, D11, D12, 
D13, D26 

1N4148, Diode 
1N4001 SOD80C 

S1M Diode S1M 4 D14, D15, D22, D44 Diode S1M DO214 

LED0 WO1003R 16 

DL1, DL2, DL3, DL4, 
DL5, DL6, DL7, DL8, 
DL9, DL10, DL11, 
DL12, DL13, DL14, 
DL15, DL16 

led vermell 3mm 
2v 20m LED 

Diode SS14 SS14 1 Ds2,  Diode schottky DO214 

Diode SMDZ10V05W 12 
Dz1, Dz2, Dz3, Dz4, 
Dz5, Dz6, Dz7, Dz8, 
Dz9, Dz10, Dz11, Dz12 

D Zener 10V SOD80C 

Diode SMDZ24V05W 12 

Dz13,Dz14, Dz15, Dz16, 
Dz17, Dz18, Dz19, 
Dz20, Dz21, Dz22, 
Dz23, Dz24 

D Zener 24V SOD80C 

Diode SMDZ60V05W 2 Dz25, Dz27 D Zener 60V DO-41 
C 470u 35V JR470U35 1 C1 Cap Pol2 - 

C 330uF - 1 C3 Condensador 
Polaritzat - 

C 22uF 63V JR22U63 12 
C21, C22, C23, C24, 
C25, C26, C27, C28, 
C29, C30, C31, C32 

Condensador 
Polaritzat - 

C 10uF 63V JR10U63 1 C14  Condensador - 

C 100nF - 8 C8, C7, C4, C2, C20, 
C13, C15, C18 Condensador - 

C 22Pf - 2 C11, C12 Condensador - 

Header 10 RVB10 
DINKLE 5mm 2 CN5, CN6 Header, 10-Pin - 

Header 6 RVB6 
DINKLE 5mm 1 CN7 Header, 6-Pin - 

Header 4 RVB4 
DINKLE 5mm 2 CN1, CN2 Header, 4-Pin - 

Header 4 RVB4 
DINKLE 5mm 1 CN8 Header, 4-Pin - 

Jumper RVB2 
DINKLE 5mm 1 J1 Jumper, 2-Pin - 

LM2575HVS-
5.0 LM2575S 1 IC1 Regulador de 

Tensió TS5B 

MAX485CSA ST485CN 1 IC2 Transceiver  
 RS-485/RS-422 DIP-8 
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PIC pic 18F4520 1 IC4 microcontrolador TQFP-44 
RT1 CD21D Switch 2 K1, K2 Relé RT174012 

Inductor CH330016 1 L1 toroïdal 330uH 
1,6A   

BCX55 - 2 Q1, Q2 NPN Bipolar 
Transistor SOT89 

BC847 
SMDBC847B 
npn 50v 0.1A 
0.5w 

24 

Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, 
Q10, Q11, Q12, Q13, 
Q14, Q15, Q16, Q17, 
Q18, Q19, Q20, Q21, 
Q22, Q23, Q24, Q25, 
Q26, Q27, Q28 

Transistor NPN SOT23 

R 470K - 12 

R145, R146, R147, 
R148, R149, R150, 
R151, R152, R153, 
R154, R155, R156 

Resistència - 

R 84K - 36 

R 109, R110, R111, 
R115, R116, R117, 
R118, R119, R120, 
R121, R122, R123, 
R124, R125, R126, 
R127, R128, R129, 
R130, R131, R132, 
R133, R134, R135, 
R136, R137, R138, 
R139, R140, R141, 
R142, R143, R144, 
R157, R158, R159 

Resistència - 

R 47K 2W - 12 
R2, R3, R4, R5, R6, R7, 
R8, R9, R10, R11, R12, 
R13 

Resistència - 

R 47K - 2 R47, R48 Resistència - 

R 12K - 24 

R61, R62, R63, R64, 
R65, R66, R67, R68, 
R69, R70, R71, R72, 
R73, R74, R75, R76, 
R77, R78, R79, R80, 
R81, R82, R83, R84 

Resistència - 

R 10K - 15 

R41, R42, R46, R49, 
R50, R51, R52, R53, 
R54, R55, R56, R57, 
R58, R59, R60 

Resistència - 

R 4K7 - 2 R28, R29 Resistència - 

R 1K - 11 
R34, R35, R36, R37, 
R38, R39, R40, R43, 
R44, R45, R1 

Resistència - 

R 470 - 12 
 R14, R15, R16, R17, 
R18, R19, R20, R21, 
R22, R23, R24, R25 

Resistència - 

R 120 - 1 R26 Resistència - 

SW-PB P6004 2 Sint, Sw reset Switch polsador 
miniatura - 
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SW DIP-5 - 1 SW1.0 SW DIP-5 DIP-5 
N10A 

SW-SPST - 2 SW1, SW3 Single-Pole, Single-
Throw Switch - 

Optoacoblador 4n33 12
U2, U3, U4, U5, U6, U7, 
U8, U9, U10, U11, U12, 
U13 

Fototransistor 
optoacoblador DIP-6 

M24C32MN1 - 1 U14 32 Kbit Serial I²C Bus 
EEPROM SOIC8 

XTAL - 1 Y1 Cristall oscil·lador - 
Zòcol 8 zòcol 8 pins 1 - Zòcol - 

 
 Taula 7.3.1. –Components utilitzats 

 

A continuació es detalla el pressupost dels materials utilitzat en el muntatge del 

prototip. Cal esmentar que es tracta únicament del cost del material del sistema i no 

s’inclouen les hores de muntatge, ni els costos del disseny del projecte. El preu de la 

mateixa placa produïda en sèrie, variarà en funció a la quantitat de plaques demanades, 

amb una sèrie de 500 unitats el cost aproximat seria de 5€.  

 
Quantitat  Descripció Preu Subtotal 

1,00 Placa Circuit immprès 2Cl 298,000 298,00 

1,00 Diode S3M 0,042 0,04 

13,00 Diode 1N4148 SMDLL4148 0,015 0,20 

16,00 Led W01003R 0,067 1,07 

1,00 Diode SK26A 0,480 0,48 

12,00 Diode SMDZ10V50W 0,036 0,43 

12,00 Diode ZMDZ24V05W 0,045 0,54 

2,00 Diode ZMDZ60V05W 0,064 0,13 

2,00 Condensador JR470U35 0,164 0,33 

2,00 Condensador C330UF 0,086 0,17 

12,00 Condensador JR22U63 0,026 0,31 

1,00 Condensador JR10U63 0,028 0,03 

8,00 Condensador 100NF 0,370 2,96 

2,00 Condensador 22PF 0,021 0,04 

2,00 Header 10 RVB10 Dinkle 5mm 1,220 2,44 

1,00 Header 6 RVB6 Dinkle 5mm 0,732 0,73 
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2,00 Header 4 RVB4 Dinkel 5mm 0,838 1,68 

1,00 Header 4 RVB2 Dinkle 5mm 0,244 0,24 

1,00 Jumper RVB2 Dinkle 5mm 0,244 0,24 

2,00 LM2575S 2,050 4,10 

2,00 ST485CN Max 485CSA 1,080 2,16 

2,00 Pic 18F4520 3,850 7,70 

2,00 Rele RT174012 1,220 2,44 

1,00 Inductor CH330016 2,740 2,74 

4,00 Transistor BCX55 0,116 0,46 

24,00 Transistor BC847 SMD 0,016 0,38 

12,00 Resistencia R 470K 0,021 0,25 

36,00 Resistencia 84K 0,003 0,11 

12,00 Resistència 47K 2W 0,040 0,48 

2,00 Resistència 47K 0,021 0,04 

24,00 Resistència 12K 0,021 0,50 

15,00 Resistència 10K 0,021 0,32 

2,00 Resistència 4K7 0,021 0,04 

11,00 Resistència 1K 0,021 0,23 

12,00 Resistència 470 0,021 0,25 

1,00 Resistència 120 0,021 0,02 

2,00 Pulsador P6004 0,086 0,17 

1,00 SW DIP-5 (DIP9105) 0,332 0,33 

2,00 SW-SPST (CD21D) 0,389 0,78 

12,00 Optosisolator1 4n33 0,266 3,19 

1,00 M24C32MN1 0,250 0,25 

1,00 XTAL (Cristall de quarz) 0,537 0,54 

1,00 Zocol 8 pins 0,035 0,04 

1,00 Tira pins 6 pins 0,034 0,03 

4,00 Diode S1M (1N4007SMD) 0,049 0,20 

   337,83 € 
Taula 7.3.2. –Pressupost components 
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7.4. Configuració de ports del microcontrolador 
 

 Nom del Pin Nº Pin I / O Altres 
PO

R
T

 A
 

RA0/AN0 19 I Bloc_2 Net s12 
RA1/AN1 20 I Bloc_2 Net s11 
RA2/AN2/VREF-/CVREF 21 I Bloc_2 Net s10 
RA3/AN3/VREF+ 22 I Bloc_2 Net s9 
RA4/T0CKI/C1OUT 23 I Bloc_2 Net s8 
RA5/AN4/ /SS /HLVDIN/C2OUT 24 I Bloc_2 Net s7 
OSC2/CLKO/RA6 30 O oscil·lador 
OSC1/CLK1/RA7 31 O oscil·lador 

PO
R

T
 B

 

RB0/INT0/FLT0/AN12 8 I Sint 
RB1/INT1/AN10 9 I Net Sw5 
RB2/INT2/AN8 10 I Net Sw4 
RB3/AN9/CCP2 11 I Net Sw3 
RB4/KBI0/AN11 14 I Net Sw2 
RB5/KBI1/PGM 15 I Net Sw1 
RB6/KBI2/PGC 16 O PGC 
RB7/KBI3/PGD 17 O PGD 

PO
R

T
 C

 

RC0/T1OSO/T13CKI 32 O - 
RC1/T1OSI/CCP2 35 O - 
RC2/CCP1/P1A 36 O - 
RC3/RC3/SCK/SCL 37 I Scl – M24C32 
RC4/SDI/SDA 42 I Sda – M24C32 
RC5/SDO 43 O Net Rx/Tx - Max 
RC6/TX/CK 44 O Net TxD - Max 
RC7/RX/DT 1 I Net RxD - Max 

PO
R

T
 D

 

RD0/PSP0 38 I Bloc_1 Net s6 
RD5/PSP5/P1B 39 I Bloc_1 Net s5 
RD6/PSP6/P1C 40 I Bloc_1 Net s4 
RD7/PSP7/P1D 41 I Bloc_1 Net s3 
RD4/PSP4 2 I Bloc_1 Net s2 
RD5/PSP5 3 I Bloc_1 Net s1 
RD6/PSP6 4 O Net s13 - relé 
RD7/PSP7 5 O Net s14 - relé 

PO
R

T
 E

 RE0//RD/AN5 25 O - 
RE1//WR/AN6 26 O Dled 14 
RE2//CS/AN7 27 O Dled 15 
RE3/MCLR/VPP/ 18 O RSET 

 

Taula 7.4.1. – Configuració de Ports 



Universitat de Vic  7. Annex  

Disseny i muntatge d’un mòdul d’entrades digitals per comunicació modbus 110 
 

 

La resta de pins del microcontrolador es connecten segons la taula: 

 

Nº Pin Nom del Pin Altres 
6 VSS Gnd 
7 VDD +5V 
12 NC - 
13 NC - 
28 VDD +5V 
29 VSS Gnd 
33 NC - 
34 NC - 

 
Taula 7.4.2. – Pins Microcontrolador 

 
 


