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Configuració del port sèrie per a versions més antigues 
de Raspbian :
http://electronics.cat/doc/3Bpi/rs232/setRs232up.html

http://electronics.cat/doc/3Bpi/rs232/setRs232up.html
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Per accedir amb opció d'executar remotament programes amb interfície gràfica (GUI) :

ssh -X pi@192.168.1.37
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minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyAMA0

minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyUSB0

Instal·lació del minicom, programa de comunicacions amb el port sèrie :

Assignació de permisos a l'usuari normal (més enllà del primari o root) :

Execució del minicom pel terminal :

Per a sortir del minicom :

Prémer les tecles 'Ctrl' i 'A' simulatàniament i sense deixar anar, prémer 'Z', 
després l'opció 'X' i seleccionar 'Yes'

(Cal que sortiu i torneu a entrar a la sessió per a que els permisos siguin efectius)
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Descarregueu el paquet de l'Scratch For Arduino a la carpeta /home/pi/downloads i instal·leu-lo :

Instal·leu biblioteques complementàries per a interactuar amb Python, l'IDE d'Arduino i 
les biblioteques complemenàries d'electronics.cat :

Descomprimiu ecat.zip i moveu la carpeta ecat generada a la carpeta de biblioteques d'Arduino
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Us podeu descarregar la imatge ja preparada de la Raspberry prement sobre la icona 
o sobre l'enllaç :

https://mega.co.nz/#!1xFVEJKK!zear_LuHkAKryys4D_wsj8_jehya_7MZ1Ath84BF--4

L'arxiu descarregat és raspbianEcat00.img.zip i ocupa 1,27GB. Un cop descomprimit
l'arxiu raspbianEcat00.img ocupa 7,9GB. L'ocupació real de la imatge és de menys de 5GB.
La primera opció del configurador raspi-config és per a expandir la imatge a la mida màxima
de la vostra targeta SD concreta.  

https://mega.co.nz/#!1xFVEJKK!zear_LuHkAKryys4D_wsj8_jehya_7MZ1Ath84BF--4
https://mega.co.nz/#!1xFVEJKK!zear_LuHkAKryys4D_wsj8_jehya_7MZ1Ath84BF--4
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Connecteu la Raspberry Pi a la placa nano-eCat 
(la que conté l'Arduino Nano) mitjançant el cable 
USB-A a miniUSB. 

A la Raspberry Pi aneu a Menú / Electrònica / 
Arduino IDE.

A l'Arduino IDE aneu a Fitxer / Exemples / 
Firmata / Standard Firmata.

Un cop l'Arduino IDE té carregat el programa 
Standard Firmata, premeu a la icona de la fletxa 
que apunta a la dreta (quan passeu el ratolí per 
sobre hi sortirà el text ”Puja” a la seva dreta).

Un cop hi surti el text ”Pujada enllestida” de color 
negre sobre fons verd a la part de sota de l'IDE, 
ja està preparat l'Arduino Nano per establir 
comunicacions seguint el protocol Firmata.
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A la Raspberry Pi aneu a Menú / Accessoris / LXTerminal 
i escriviu el següent :

Us sortirà la finestra de la dreta amb diverses caselles de
selecció. Seleccioneu i deseleccioneu la casella corresponent 
a Led Bit 7 i observeu com canvia d'estat (il·luminat / apagat) 
el led integrat a l'Arduino.

http://binefa.cat/blog/?p=109

http://binefa.cat/blog/?p=109
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Connecteu la placa 0104
(la de leds i uSW) a P2 de
la nano-eCat
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Vídeo : 
https://youtu.be/2kSSPvfXqug

http://binefa.cat/blog/?p=102

Més detallat :

http://www.binefa.cat/php/raspberryPi/python/pyQt/qtgui02.py.tar.gz

https://youtu.be/2kSSPvfXqug
http://binefa.cat/blog/?p=102
http://www.binefa.cat/php/raspberryPi/python/pyQt/qtgui02.py.tar.gz
https://youtu.be/2kSSPvfXqug


  

Comunicació
entre Raspberry Pi i Arduino

Protocol Firmata

14

http://firmata.org/wiki/V2.3ProtocolDetails

Vídeo de com funciona firmata : https://youtu.be/l4jFQIoY9ZY

http://firmata.org/wiki/V2.3ProtocolDetails
https://youtu.be/l4jFQIoY9ZY
http://firmata.org/wiki/V2.3ProtocolDetails
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https://github.com/tino/pyFirmata

https://github.com/tino/pyFirmata
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La lectura de dades pel port sèrie de la versió actual d'ArduBlock es limita
a la lectura de números enters. En cas de no rebre res l'ArduBlock interpreta
que està llegint un zero.  

Projecte ArduBlock : http://blog.ardublock.com/

http://blog.ardublock.com/


  

Comunicació
entre Raspberry Pi i Arduino

Ús d'ArduBlock

17

http://binefa.cat/blog/?p=94 i http://binefa.cat/blog/?p=96 

http://binefa.cat/blog/?p=94
http://binefa.cat/blog/?p=96
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L'ArduBlock alenteix molt la velocitat (minuts) d'execució de l'Arduino IDE.

Per activar l'ArduBlock a la Raspberry Pi amb la imatge raspbianEcat00.img
s'ha de copiar la carpeta tools de /home/pi/sketchbook2 a /home/pi/sketchbook

Per a tornar a treballar amb normalitat amb l'Arduino IDE haureu d'esborrar la carpeta 
tools de /home/pi/sketchbook 

Un cop està en marxa l'Arduino IDE aneu a Eines / ArduBlock

Un cop esteu dins d'ArduBlock premeu el botó Open i obriu l'arxiu abCom01.abp que
està a la ruta /home/pi/Documents/codis/ardublock

Premeu el botó Upload to Arduino

Premeu el botó Serial Monitor per a interactuar amb l'Arduino
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Amb el Serial Monitor en marxa escriviu a l'esquerra del botó Envia el número 1 i 
premeu el botó Envia. Observeu com s'il·lumina el led propi (13) de l'Arduino.

Amb el Serial Monitor en marxa escriviu a l'esquerra del botó Envia el número 2 i 
premeu el botó Envia. Observeu com s'apaga el led propi (13) de l'Arduino.
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Ara tanqueu el Serial Monitor i prement el botó Open obriu l'arxiu abCom01.abp que
està a la ruta /home/pi/Documents/codis/ardublock

Premeu el botó Upload to Arduino

Premeu el botó Serial Monitor per a tornar a interactuar amb l'Arduino 

Quan envieu un 1 o un 2 es comporta igual que abans

Quan canvieu d'estat el microruptor corresponent al bit 0 de la placa 0104 rebreu
H (High : nivell alt) o L (Low : nivell baix)

Un cop hem acabat les proves, tanquem l'ArduBlock i l'Arduino IDE i esborrem
la carpeta tools del directori /home/pi/sketchbook 
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Aprofitant que està carregat l'Arduino amb un programa que empra comunicacions 
(trametent un 1 s'il·lumina un led, trametent un 2 s'apaga i movent el microruptor 
l'Arduino tramet a la Raspberry Pi una H o una L), farem ús del programa minicom per 
a establir les comunicacions.

És important assegurar-se de que cap altre programa està fent ús del canal sèrie. Ni 
l'Arduino IDE ni l'ArduBlock.

Prement 1 s'il·lumina un led, trametent un 2 s'apaga (quan escrivim no hi surt res pel 
minicom perque l'Arduino no fa eco del que li trametem) i movent el microruptor l'Arduino 
tramet a la Raspberry Pi una H o una L. Per sortir-ne  : Ctrl A + Z, X i Yes
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/65254823/oshw20130912/serial00.py

https://dl.dropboxusercontent.com/u/65254823/oshw20130912/serial00.py


  

Comunicació
entre Raspberry Pi i Arduino

Ús d'un programa amb interfície gràfica

23

http://www.binefa.cat/php/RPi/tty01.py.zip

http://www.binefa.cat/php/RPi/tty01.py.zip
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http://www.binefa.cat/php/arduino/serialWrRd01.zip

http://www.binefa.cat/php/arduino/serialWrRd01.zip
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LCD

http://www.binefa.cat/php/arduino/serialWrRd04LcdP1.zip

Afegiu el mòdul de l'LCD a P1 de la nano-eCat :

http://www.binefa.cat/php/arduino/serialWrRd04LcdP1.zip
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http://www.binefa.cat/php/arduino/serialWrRd04LcdP1.zip

http://www.binefa.cat/php/arduino/serialWrRd04LcdP1.zip
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nano-eCat

http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=101

Placa 0101 v4

Placa convertidora de 
l'Arduino Nano al 
sistema de bus lliure 
eCat System
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http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=508 

http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=508


  

 BUS : Sistema digital que transfereix dades 
            entre dispositius electrònics

   

eCat System : Dues tipologies de BUS, dades (8 bits) i comunicacions 

Cable pla 
5x2 a 5x2 
(0104A)

Cable pla 
4x2 a 4x2 

(0311)

http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=044

Maquinari

http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=044
http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=044
http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=044
http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=044
http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=311
http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=311
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http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=104

http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=104
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http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=104

Placa configurable 
d'entrades / sortides.

La configuració de cada bit es 
fa mitjançant un pont (jumper).

Les entrades es fan per 
microrruptor (ON : zero lògic, 
OFF : u lògic).

Les sortides es visualitzen 
mitjançant leds (apagat : zero 
lògic, encès : u lògic).

uSW – LEDs
01_04 v3

http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=104


  

Maquinari

Concepte de relé

34



  

Maquinari
 4 Relés - Placa set05_02

35

http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=502

http://electronics.cat/php/common/index.php?lang=ca&page=502
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http://code.google.com/p/qtterm/
 

http://code.google.com/p/qtterm/


  

Torn de preguntes ...

… i sessió pràctica.
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COMIAT
Presentació descarregable a : 

● Correu electrònic de contacte : jordibinefa@electronics.cat

            https://twitter.com/JordiBinefa 

http://es.linkedin.com/pub/jordi-binefa/13/717/90b

Moltes gràcies per la vostra assistència 

Plaques aviat disponibles a : 

39

https://twitter.com/electronicscat

http://www.electronics.cat

http://binefa.cat/blog/

https://dl.dropboxusercontent.com/u/65254823/oshw20151104/20150411_02.pdf

mailto:jordibinefa@electronics.cat
http://binefa.cat/blog/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/65254823/oshw20151104/20150411_02.pdf
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