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Resum 
L’objectiu principal d’aquest projecte ha estat dissenyar i implementar un sistema 

capaç de dotar d’autonomia un cotxe d’Slot. Amb aquest sistema el cotxe d’Slot ha de 

ser capaç de completar un circuit de forma òptima sense la intervenció humana. 

 

Per fer-ho s’ha dissenyat un sistema compost per un microcontrolador i uns sensors. 

Aquest sistema s’acobla perfectament al cotxe, n’aprofita l’alimentació i es connecta 

amb el motor de corrent contínua del què ja disposa. 

 

A partir d’aquí el projecte ha anat avançant i s’ha definit una sèrie de requeriments. A 

continuació es decideix dissenyar un sistema de control de llaç tancat en què el 

mesurador serà un  acceleròmetre, mitjançant el qual el sistema podrà saber en quina 

situació del circuit es troba. 

 

Bàsicament s’ha dissenyat el cotxe per reconèixer dos estats, l’estat de corba i el de 

recta. En ambdós estats el microcontrolador actuarà sobre el motor per tal de donar la 

resposta adient a cada cas. Així doncs, si el cotxe es troba a una corba, el 

microcontrolador ho detectarà i reduirà la velocitat del motor per tal de poder fer el 

gir sense sortir-se de la pista. També haurà d’assegurar-se que el motor actua a la 

màxima velocitat quan es trobi en estat de recta. 

 

El motor que disposen els cotxes d’Slot és de corrent contínua, per tant, s’ha optat per 

controlar-lo mitjançant un pont H i utilitzant el PWM del microcontrolador. D’aquesta 

manera es pot controlar les tensions aplicades al motor i així poder controlar la seva 

velocitat. 

 

Finalment un cop creat el hardware que s’implementarà, s’ha hagut de dissenyar la 

programació del  controlador per tal de donar les senyals de control adients en cada 

cas. Així doncs el programa haurà de prendre les decisions a partir dels inputs que 

obtingui de l’acceleròmetre i actuar sobre el pont H per tal de reduir o augmentar la 

velocitat en funció de l’estat en què es trobi. 
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Així doncs l’esquema final del sistema queda composat per un microcontrolador (el 

cervell), un acceleròmetre (el mesurador) i el pont H i motor (actuadors) 

 

Paraules clau: 
 

Slot Autònom Acceleròmetre Control Bluetooth 

Pont H Microcontrolador PCB Motor CC PWM 
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Summary 
 

The main objective of this project is to design and implement a system able to provide 

autonomy to a slot car. With this system the car should be able to complete a circuit 

optimally without any   human intervention. 

 

In order to get that, a system composed by a microcontroller and sensors has been 

designed. This system fits perfectly to the car and takes the power from it, it also 

connects to the car`s DC motor. 

 

From then, the project has been progressing and some requirements have been 

defined too. And, it is decided to design a closed loop system in which the measure 

would be an accelerometer, by which the system could know the car position in the 

circuit. 

 

Basically the car is designed to recognize two states, the state of the curve and 

straight. In both states the microcontroller acts on the motor to give the appropriate 

response in   each case. So if the car is in a curve, the microcontroller will detect it and 

will reduce the engine speed in order to make the curve   without   going off the track. 

The microcontroller will also have to make sure that the engine operates at full speed 

when it detects the car is in a straight. 

 

The slot cars have a DC motors, so it has been decided to control the car   by a H-bridge 

and using the PWM from the microcontroller, on that way the voltages applied to the 

motor can be controlled as well as its speed.  

 

Finally, once the hardwarehas been already created, the programming of the 

controller to provide appropriate control signals in each case have to be designed too. 

So then, the program will have to take decisions based on the inputs from the 

accelerometer and act on the H-bridge to reduce or increase the speed depending on 

the state where it was. 
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So the final scheme of the system is composed by a microcontroller (the brain), an 

accelerometer (the measurer) and the H-bridge and motor (actuator) 

 

Keywords: 
 

Slot Autonomous Accelerometer Control Bluetooth 

H bridge Microcontroller PCB DC motor PWM 

 

  



6 
 

Índex 

 

Resum ............................................................................................................................... 2 

Paraules clau: ............................................................................................................ 3 

Summary ........................................................................................................................... 4 

Keywords: .................................................................................................................. 5 

Índex ................................................................................................................................. 6 

Índex figures ..................................................................................................................... 9 

Índex il·lustracions ........................................................................................................ 9 

Índex esquemes .......................................................................................................... 10 

Índex taules ................................................................................................................. 11 

1. Introducció .................................................................................................................. 12 

1.1. Objectiu ............................................................................................................ 12 

2. El cotxe d’Slot ............................................................................................................. 14 

2.1. El cotxe d’Slot tradicional .................................................................................... 14 

2.1.1. El cotxe .......................................................................................................... 15 

2.1.2. La pista .......................................................................................................... 16 

2.1.3. El motor ......................................................................................................... 16 

2.1.4. Els eixos ......................................................................................................... 17 

2.1.5. La guia............................................................................................................ 17 

2.1.6. El comandament ........................................................................................... 17 

2.1.7. Funcionament ............................................................................................... 18 

2.2 Motor CC ............................................................................................................... 19 

2.2.1. Estructura del motor CC: ............................................................................... 20 

2.2.2. Velocitat de Rotació: ..................................................................................... 21 



7 
 

2.3. Cotxe autònom d’Slot .......................................................................................... 22 

3. Hardware .................................................................................................................... 27 

3.1. Components ......................................................................................................... 27 

3.1.1. Microcontrolador .......................................................................................... 27 

3.1.2. Acceleròmetre ............................................................................................... 32 

3.1.3.  Pont H ........................................................................................................... 41 

3.1.4. Bluetooth .......................................................................................................... 47 

3.1.5. Regulador ...................................................................................................... 55 

3.2. Esquemes ............................................................................................................. 57 

3.2.1. Schematics ..................................................................................................... 57 

4. Software ...................................................................................................................... 61 

4.1. CCS ....................................................................................................................... 61 

4.2. PICkit .................................................................................................................... 62 

4.3 Diagrama de Flux .................................................................................................. 63 

4.4 Explicació Codi ...................................................................................................... 65 

4.4.1. Configuració .................................................................................................. 65 

4.4.2. Inicialització ................................................................................................... 66 

4.4.3. Adquisició ...................................................................................................... 67 

4.4.4. Càlcul Velocitat .............................................................................................. 68 

4.4.5. PWM .............................................................................................................. 69 

4.5 Codi ....................................................................................................................... 70 

5. Posada en marxa ........................................................................................................ 73 

6. Pressupost .................................................................................................................. 74 

6.1. Hores dedicació projecte ..................................................................................... 74 

6.2. Material projecte ................................................................................................. 75 

7. Impacte mediambiental ............................................................................................. 76 



8 
 

7.1. Construcció .......................................................................................................... 76 

7.2 Desmantellament .................................................................................................. 78 

8. Conclusions ................................................................................................................. 79 

9. Línies de futur ............................................................................................................. 81 

10. Bibliografia ................................................................................................................ 82 

 

  



9 
 

Índex figures 

Índex il·lustracions 
 

Il·lustració 1: pista d’Slot. ............................................................................................... 14 

Il·lustració 2: part inferior del cotxe ............................................................................... 15 

Il·lustració 3: interior del cotxe ...................................................................................... 15 

Il·lustració 4: recta connexió .......................................................................................... 16 

Il·lustració 5: corba ......................................................................................................... 16 

Il·lustració 6: recta .......................................................................................................... 16 

Il·lustració 7: canvi de carril ............................................................................................ 16 

Il·lustració 8: alimentació pista ....................................................................................... 16 

Il·lustració 9: motor cotxe Slot ....................................................................................... 21 

Il·lustració 10: Circuits integrats MEMS sobre una moneda d’un euro i microscòpia d’un 

acceleròmetre................................................................................................................. 32 

Il·lustració 11: ADXL335 .................................................................................................. 37 

Il·lustració 12: posicionament eixos ............................................................................... 38 

Il·lustració 13: força G ..................................................................................................... 39 

Il·lustració 14: motor NINCO .......................................................................................... 44 

Il·lustració 15: distintiu Bluetooth .................................................................................. 47 

Il·lustració 16: mòdul Bluetooth SPBT2532C2.AT .......................................................... 48 

Il·lustració 17: mòdul Bluetooth SPBT2ATV2 (dongle) ................................................... 49 

Il·lustració 18: selecció de paràmetres ........................................................................... 50 

Il·lustració 19:  propietats connexió comandes AT ........................................................ 51 

Il·lustració 20: configuració correcte .............................................................................. 51 

Il·lustració 21: discovery ................................................................................................. 52 

Il·lustració 22: unió amb altres Bluetooth ...................................................................... 53 

Il·lustració 23: connexió Bluetooth seleccionat ............................................................. 53 

Il·lustració 24: valors acceleròmetre .............................................................................. 54 

Il·lustració 25: regulador LM1086 .................................................................................. 55 

Il·lustració 26: capa Bottom............................................................................................ 59 

Il·lustració 27: capa Top .................................................................................................. 59 



10 
 

Il·lustració 28: Circuit imprès Bottom layer .................................................................... 60 

Il·lustració 29: Circuit imprès Top Layer ......................................................................... 60 

Il·lustració 30: logo CCS .................................................................................................. 61 

Il·lustració 31: programa CCS ......................................................................................... 61 

Il·lustració 32: PICkit2 ..................................................................................................... 62 

Il·lustració 33: programa PICkit ...................................................................................... 62 

Il·lustració 34: posada en marxa ..................................................................................... 73 

 

Índex esquemes 
 

Esquema 1: comandament ............................................................................................. 17 

Esquema 2: diagrama forces motor en continua ........................................................... 19 

Esquema 3: cicle funcionament motor elèctric .............................................................. 20 

Esquema 4: sistema de control en llaç obert ................................................................. 24 

Esquema 5: sistema de control en llaç tancat ................................................................ 25 

Esquema 6: sistema de control de llaç tancat del cotxe ................................................ 25 

Esquema 7: disseny parts del circuit electrònic del cotxe .............................................. 26 

Esquema 8: Microcontrolador ........................................................................................ 29 

Esquema 9: pinout dsPIC30F4012 .................................................................................. 30 

Esquema 10: dsPIC.......................................................................................................... 31 

Esquema 11: circuit de reset .......................................................................................... 31 

Esquema 12: en repòs .................................................................................................... 33 

Esquema 13: accelerat .................................................................................................... 33 

Esquema 14: fons d'escala.............................................................................................. 34 

Esquema 15: projecció de l'acceleració.......................................................................... 35 

Esquema 16: eixos acceleròmetre. ................................................................................. 36 

Esquema 17: pinout acceleròmetre ............................................................................... 36 

Esquema 18: schematic acceleròmetre. ........................................................................ 37 

Esquema 19: funcionament Pont H ................................................................................ 41 

Esquema 20: motor va endavant ................................................................................... 42 

Esquema 21: Frenada després d’anar endavant ............................................................ 42 



11 
 

Esquema 22: Motor va endarrere .................................................................................. 43 

Esquema 23: Frenada després d’anar endarrere ........................................................... 43 

Esquema 24: PWM ......................................................................................................... 45 

Esquema 25: pinout Pont H ............................................................................................ 46 

Esquema 26: schematic Pont H ...................................................................................... 46 

Esquema 27: schematic Bluetooth ................................................................................. 49 

Esquema 28: schematic regulador ................................................................................. 56 

Esquema 29: schematic general ..................................................................................... 57 

Esquema 30: PCB ............................................................................................................ 58 

Esquema 31: schematic PICkit ........................................................................................ 62 

 

Índex taules 
 

Taula 1: conversió acceleròmetre .................................................................................. 40 

Taula 2: possibles posicions motor ................................................................................. 41 

Taula 3: classificació Bluetooth ...................................................................................... 47 

Taula 4: fases projecte .................................................................................................... 74 

Taula 5: gràfic fases projecte .......................................................................................... 75 

Taula 6: cost material projecte ....................................................................................... 75 

Taula 7: Materials utilitzats en la construcció del dispositiu ......................................... 76 

Taula 8: Contaminants emesos per generar 1kWh ........................................................ 78 

Taula 9: Contaminants emesos en la fabricació del projecte ........................................ 78 

  



12 
 

1. Introducció 
 

Els cotxes d’Slot, coneguts per la majoria de gent com a cotxes d’Scalextric, es van 

inventar al voltant del 1912. Aquest hobby consisteix en realitzar carreres de cotxes 

elèctrics en una pista amb la finalitat de controlar el cotxe per realitzar el circuit el més 

ràpid possible però sense que el cotxe marxés de la pista. 

 

Va arribar un moment en què aquesta joguina estava present a totes les cases. No va 

passar gaire temps que ja van formar-se organitzacions d’aficionats a nivell nacional i 

local que van fer evolucionar el joc establint un sistema de normes per les diferents 

classes de competició. El que va començar com una simple joguina s’ha anat convertint 

en un món d’aficionats que cada cop competeixen en pistes més grans. 

 

El present projecte vol ser una extensió del món dels cotxes Slots. Fins ara, 

normalment el joc era totalment multijugador, impedint que un sol usuari pogués 

competir contra la màquina,és a dir, el que en el món dels videojocs s’anomena “One 

Player mode”. Hi havia algun cotxe autònom que memoritzava la pista mitjançant 

encoders, però tenien molts problemes en les pistes multinivell actuals on no te en 

compte els canvis d’alçada i es sortien fàcilment de la pista.  

 

1.1. Objectiu 
 

Així doncs, es proposa obtenir un prototip de cotxe que pugui traçar el circuit de forma 

autònoma, tenint en compte els desnivells de la pista, i així poder competir contra 

l’usuari.  

 

El cotxe autònom Slot haurà de completar el circuit de forma autònoma i sense 

intervenció de l’usuari i adaptant-se a les característiques elèctriques del sistema.  

Per obtenir el cotxe autònom d’Slot es dissenyarà un sistema d’intel·ligència i d’una 

xarxa sensorial que permetrà rodar pel circuit sense la intervenció humana. La intenció 
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del projecte és que el cotxe aprofiti les característiques del sistema d’Scalextric, fent-lo 

compatible amb totes les pistes d’Slot. 

 

Així doncs la metodologia del projecte es basarà en marcar uns requeriments per tal 

d’acomplir les especificacions i obtenir un disseny que acompleixi els objectius 

marcats. Tot seguit, es farà una recerca de components que puguin acomplir els 

requeriments i s’escolliran els mes adients. Després es procedirà a dissenyar el sistema 

i a realitzar les programacions adients. Finalment es durà a terme proves test per 

comprovar el correcte funcionament.  
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2. El cotxe d’Slot 

 

2.1. El cotxe d’Slot tradicional 
 

Un cotxe d’Slot, conegut com a cotxe d’Scalextric, és un automòbil a escala el qual està 

destinat al hobby de les persones. El seu objectiu és fer córrer el vehicle el més ràpid 

possible per una pista dissenyada només per aquests tipus de cotxes.  

 

L’equipament que es necessita és un cotxe, equipat amb un motor elèctric;  una pista 

que consta de dos rails de metall; un transformador o font d’alimentació i un 

comandament de control, el qual determina la velocitat del vehicle. La dificultat 

consisteix que el cotxe circuli el més ràpid possible sense que arribi a sortir mai del 

carril. Incloent imants els quals atrauen el xassís a la pista seria una possibilitat de 

reduir certa dificultat. 

 

 

Il·lustració1: pista d’Slot. 

  



 

2.1.1. El cotxe 
 

El cotxe d’Slot està format principalment per un motor elèctric de corrent continua, els 

eixos i una guia. 

 

 

 

 

 

 

Guia amb les 

escombretes 
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à format principalment per un motor elèctric de corrent continua, els 

Il·lustració 2: part inferior del cotxe 

Il·lustració 3: interior del cotxe 

 

eixos 

à format principalment per un motor elèctric de corrent continua, els 

 

 

Motor 

elèctric CC 



 

2.1.2. La pista 
 

Les pistes d’Slot es composen principalment de peces corbes, peces rectes i la peça de 

sortida la qual permet l’alimentació del circuit. També n’hi ha d’altres que permeten el 

canvi de carril i de moltes més prestacions.

 

Il·lustració 4: recta connexió
 

Il·lustració 6: recta

 

2.1.3. El motor 
 

El motor elèctric de corrent continua és l’encarregat de produir el moviment del 

vehicle. Hi ha una gran varietat de motors, segons les prestacions i capacitats 

necessàries. Es poden dividir a partir de la mi

 

El pinyó que és mogut pel 

l’eix. Aquest pinyó pot ser de diversos materials. 
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lot es composen principalment de peces corbes, peces rectes i la peça de 

sortida la qual permet l’alimentació del circuit. També n’hi ha d’altres que permeten el 

canvi de carril i de moltes més prestacions. 

 

: recta connexió Il·lustració 5: corba
 

 

: recta Il·lustració 7: canvi de 

 

Il·lustració 8: alimentació pista 

El motor elèctric de corrent continua és l’encarregat de produir el moviment del 

vehicle. Hi ha una gran varietat de motors, segons les prestacions i capacitats 

necessàries. Es poden dividir a partir de la mida o segons la seva posició respecte l’eix. 

 motor és l’encarregat de transmetre la força a la corona 

l’eix. Aquest pinyó pot ser de diversos materials.  

 

Voltatge 

lot es composen principalment de peces corbes, peces rectes i la peça de 

sortida la qual permet l’alimentació del circuit. També n’hi ha d’altres que permeten el 

 

: corba 

 

: canvi de carril 

El motor elèctric de corrent continua és l’encarregat de produir el moviment del 

vehicle. Hi ha una gran varietat de motors, segons les prestacions i capacitats 

da o segons la seva posició respecte l’eix.  

motor és l’encarregat de transmetre la força a la corona de 
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2.1.4. Els eixos 
 

És molt important que els eixos estiguin totalment rectes, siguin forts i lleugers. La 

subjecció del’eix és el coixinet. És imprescindible que estiguin ben lubrificats per un 

bon funcionament del cotxe. N’hi ha de molts tipus però el que realment interessa és 

que siguin de poca fricció. 

 

Les llantes són el suport del neumàtic. Han d’estar fixades a l’eix. Com més gran són 

més velocitat tenen pel fet de perdre acceleració. L’encarregat de transmetre la 

potència a la pista és el pneumàtic. 

 

2.1.5. La guia 
 

La guia és la part més baixa del cotxe la qual té la finalitat de guiar el cotxe pel carril. 

També està formada per unes escombretes que són les encarregades de transmetre el 

corrent de la pista al cotxe.  

 

2.1.6. El comandament 
 

Els comandaments contenen una resistència variable entre la font d'alimentació i el 

motor del cotxe de manera que variant manualment el valor de la resistència del 

comandament es varia la diferència de potencial aplicada al motor i per tant la seva 

velocitat. 

 

 

Esquema 1: comandament 
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2.1.7. Funcionament 
 

El cotxe rep l’electricitat a partir dels dos carrils de metall de la pista i aquesta és 

captada mitjançant les escombretes del vehicle. La tensió del carril varia a partir del 

comandament que va entre 12V quan la velocitat és màxima i 0V quan el cotxe està 

parat. Per tant, el circuit haurà d’estar alimentat per electricitat mitjançant un 

transformador que passi dels 220V de la casa a 12V de la pista.  

 

En l’actualitat els cotxes van equipats amb imants els quals permeten una major fixació 

del cotxe al carril i per tant poder augmentar la velocitat en les corbes ja que no cal 

frenar tant. Això permet un major control del cotxe. 

  



 

2.2 Motor CC 
 

El motor CC o de corrent contínua és una màquina que converteix l’energia elèctrica en 

energia mecànica, obtenint un m

 

El funcionament del motor es basa en un conductor situat en un camp magnètic. 

Segons la Llei de Lorentz, si un conductor

en un camp magnètic pateix una força perpendicular al p

el corrent, seguint la regla de la mà dreta.

 

Esquema 

 

El mòdul de la força es pot quantificar mitjançant la següent fórmula:

 

 

On: 

F, és la força en Newtons

B, és la densitat del camp magnètic en T

L, és la longitud del conductor en metres

I, és la intensitat que

 

D’aquesta fórmula es pot veure com la força és directament proporcional a la densitat 

de camp magnètic, a la longitud del cable i de la intensitat. Per això, posant cables més 

llargs, conductors que suportin més amperatge o obtenint un camp magnètic més dens 

s’aconseguirà un motor més potent.
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C o de corrent contínua és una màquina que converteix l’energia elèctrica en 

energia mecànica, obtenint un moviment de rotació.  

El funcionament del motor es basa en un conductor situat en un camp magnètic. 

Segons la Llei de Lorentz, si un conductor, pel qual hi circula un corrent

en un camp magnètic pateix una força perpendicular al pla format pel camp magnètic i 

corrent, seguint la regla de la mà dreta. 

 

Esquema 2: diagrama forces motor en continua 

El mòdul de la força es pot quantificar mitjançant la següent fórmula: 

� � � � � � � 

ewtons 

densitat del camp magnètic en Teslas. 

L, és la longitud del conductor en metres 

I, és la intensitat que circula pel conductor en ampers. 

D’aquesta fórmula es pot veure com la força és directament proporcional a la densitat 

ngitud del cable i de la intensitat. Per això, posant cables més 

llargs, conductors que suportin més amperatge o obtenint un camp magnètic més dens 

s’aconseguirà un motor més potent. 

C o de corrent contínua és una màquina que converteix l’energia elèctrica en 

El funcionament del motor es basa en un conductor situat en un camp magnètic. 

pel qual hi circula un corrent, es submergeix 

el camp magnètic i 

D’aquesta fórmula es pot veure com la força és directament proporcional a la densitat 

ngitud del cable i de la intensitat. Per això, posant cables més 

llargs, conductors que suportin més amperatge o obtenint un camp magnètic més dens 



 

2.2.1. Estructura del motor 
 

El motor de corrent contínua consta bàsi

 

• Estator: És el circuit el

generar el camp magnètic on es submergeix el conductor.

 

• Rotor: És el circuit induït (està sotmès al camp magnètic principal). És la part 

del motor que realitza el moviment giratori. El nucli de l’induït és un cilindre on 

es col·loquen les espires enrotllades. Les bobines és el lloc per on circula el 

corrent elèctric i que en estar dins un camp magnètic és sotmès a una força q

genera el moviment.

subministrar el corrent.

 

Esquema de funcionament:

 

Esquema 

 

En l’esquema de funcionament es pot veure:

 

1. El filament groc representa un

tocant una làmina, l’escombreta blava tanca el circuit. El bobinat induït, al 

passar-hi corrent, rep una força perpendicular i inicia el moviment.

 

2. Contínua el moviment de la mateixa manera fins que canvia de l
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Estructura del motor CC: 

El motor de corrent contínua consta bàsicament de dos elements: 

Estator: És el circuit elèctric inductor. És la part fixa del motor i 

generar el camp magnètic on es submergeix el conductor. 

Rotor: És el circuit induït (està sotmès al camp magnètic principal). És la part 

or que realitza el moviment giratori. El nucli de l’induït és un cilindre on 

es col·loquen les espires enrotllades. Les bobines és el lloc per on circula el 

corrent elèctric i que en estar dins un camp magnètic és sotmès a una força q

genera el moviment. També ha d’haver-hi unes escombretes necessàries per 

subministrar el corrent. 

Esquema de funcionament: 

Esquema 3: cicle funcionament motor elèctric 

esquema de funcionament es pot veure: 

El filament groc representa una escombreta per on passa el corrent positiu, 

tocant una làmina, l’escombreta blava tanca el circuit. El bobinat induït, al 

rep una força perpendicular i inicia el moviment.

Contínua el moviment de la mateixa manera fins que canvia de l

del motor i l’encarregat de 

Rotor: És el circuit induït (està sotmès al camp magnètic principal). És la part 

or que realitza el moviment giratori. El nucli de l’induït és un cilindre on 

es col·loquen les espires enrotllades. Les bobines és el lloc per on circula el 

corrent elèctric i que en estar dins un camp magnètic és sotmès a una força que 

hi unes escombretes necessàries per 

 

a escombreta per on passa el corrent positiu, 

tocant una làmina, l’escombreta blava tanca el circuit. El bobinat induït, al 

rep una força perpendicular i inicia el moviment. 

Contínua el moviment de la mateixa manera fins que canvia de làmina. 
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3. Mentre canvia la polaritat hi ha un curt període en què no rep cap força perquè 

per eludir el curtcircuit s’evita el contacte però el motor continua girant a causa 

de la inèrcia adquirida. Un cop canviada la polaritat, l’escombreta subministra 

corrent en el mateix sentit obtenint una força en el mateix sentit del moviment. 

 

2.2.2. Velocitat de Rotació: 
 

La velocitat de rotació de l’eix es calcula mitjançant la següent fórmula: 

 

� � � �
	


�
 

On:  

n és la velocitat de rotació en rpm. 

E’ és la força electromotriu en volts 

�és el flux útil en Webbers. 

K és la constant de construcció, diferent per cada motor. 

 

Tal com es pot veure en la formula la velocitat de rotació és directament proporcional 

a la tensió aplicada. Per tant, es pot controlar la velocitat del motor regulant la tensió 

que se li aplica. Una de les tècniques que s’utilitza és el PWM. 

 

 

Il·lustració 9: motor cotxe Slot 
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2.3. Cotxe autònom d’Slot 
 

El cotxe autònom d’Slot consisteix en un cotxe d’Slot capaç de recórrer qualsevol 

circuit de manera automàtica, és a dir, sense el control del comandament a distància. 

Actualment, aquests cotxes depenen d’un comandament que permet donar més o 

menys tensió a la pista segons la situació en que es troba el cotxe. 

 

El cotxe d’Slot és un sistema de control, això vol dir que és un tipus de sistema que es 

caracteritza per la presència d’una sèrie d’elements que influeixen en el funcionament 

del sistema. La finalitat del sistema de control és aconseguir, mitjançant la manipulació 

de les variables de control, un domini sobre les variables de sortida, de manera que 

pugui arribar als valors prefixats.  

 

Un sistema de control ideal ha de ser capaç d’aconseguir els seus objectius 

complintamb els seus requisits: 

 

• Ha de garantir l’estabilitat del sistema i ser robust davant les pertorbacions i 

errors en els models. 

 

• Ser el més eficient possible davant el criteri present. Aquest criteri s’ha de 

poder aplicar sobre l’acció de control, evitant comportaments bruscos i irreals. 

 

Els elements bàsics que formen part d’un sistema de control i permeten la seva 

manipulació són: els sensors, el sistema de control i l’actuador. 
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Per a poder dissenyar el control del cotxe sense el comandament s’ha de tenir en 

compte els tres punts importants: el sistema de detecció, el control i el sistema 

d’actuació.  

 

 

 

 

 

 

 

En el sistema de detecció ha de ser capaç de reconèixer la situació en què es troba el 

cotxe en relació a la pista. El sistema de control ha de ser l’encarregat de rebre la 

informació detectada i processar-la per tal de decidir quin hauria de ser el 

comportament ideal del cotxe. I per acabar, el sistema d’actuació serà l’encarregat de 

regular la velocitat del cotxe depenent de les dades enviades del sistema de control. 

 

En aquest projecte, l’encarregat de detectar l’estat del cotxe en relació a la pista seria 

l’acceleròmetre, el qual ens permetrà saber en quina situació es troba el cotxe en cada 

instant i ens avisarà de diferents actuacions d’aquest, ja sigui que es trobi en una corba 

o un canvi de rasant. La part del control es basarà en un Microcontrolador, el cervell 

del cotxe, que llegirà les dades enviades per l’acceleròmetre, les interpretarà i enviarà 

els resultats a l’actuador, que en aquest cas, serà un pont h l’encarregat de convertir la 

potència donada pel Microcontrolador al motor.  

 

El cotxe d’Scalextric tradicional es pot considerar un sistema de llaç obert. Això vol dir 

que la variable de sortida no afecta a l’acció de control. Les principals característiques 

d’aquest sistema es determinen per: 

 

Actuador 

Control 

Detecció 
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• És un sistema que no compara el valor de sortida amb el seu valor desitjat, que 

aquí s’anomena valor de referència.  

 

• Per cada entrada li correspon una condició d’operació fixada.  

 

• L’exactitud de la sortida del sistema depèn del calibratge del controlador. 

 

En presència de pertorbacions aquest sistema de control no compleix la seva funció 

correctament. 

 

 

Esquema 4: sistema de control en llaç obert 

 

En el moment que l’usuari interacciona amb el cotxe aquest es converteix en un 

sistema de llaç tancat, és a dir, l’usuari du a terme la realimentació. 

 

El desenvolupament del cotxe autònom fa que aquest sistema es converteixi en llaç 

tancat de tal manera que el senyal de sortida del sistema té efecte directe sobre l’acció 

de control. Les principals característiques són: 

 

• Mesura el valor de la variable controlada  

 

• Detecta l’error i genera una acció de control 

 

• Utilitza l’acció de control per manipular alguna variable en el procés, de manera 

que tendeixi a reduir l’error. 
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Un dels grans avantatges del sistema en llaç tancat és que la resposta del sistema es fa 

relativament insensible a pertorbacions externes i a variacions internes dels 

paràmetres del sistema. 

 

 

Esquema 5: sistema de control en llaç tancat 

 

El sistema de control en llaç tancat dissenyat en el projecte és el de l’esquema 6, on es 

pot veure que l’acceleròmetre és el mesurador, el motor el sistema i el 

Microcontrolador, com ja diu el seu nom, és el controlador. 

 

 

Esquema 6: sistema de control de llaç tancat del cotxe 

 

Un element que s’ha inclòs en aquest projecte és el Bluetooth, el qual permet la 

comunicació entre el cotxe i l’ordinador. Des del PC es podrà visualitzar el 

comportament del cotxe en cada moment i tots els paràmetres que siguin interessants 

de controlar. 
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Finalment, es posaran en comú tots els components per tal de dissenyar un circuit 

electrònic que faci el control automàtic del cotxe. Un esquema genèric seria el 

següent: 

 

 

Esquema 7: disseny parts del circuit electrònic del cotxe 
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3. Hardware 
 

3.1. Components 
 

3.1.1. Microcontrolador 
 

Un Microcontrolador és un circuit integrat programable capaç d’executar les ordres 

gravades a la seva memòria. En el seu interior s’inclouen les tres unitats principals, la 

unitat central de processament, la memòria i els perifèrics d’entrada i sortida. 

Aquestes tres unitats dependran de l’aplicació que se’ls hi vulgui donar ja que estan 

dissenyats per reduir el cost econòmic i el consum de l’energia d’un sistema en 

particular.  

 

Cada vegada hi ha més productes al mercat que incorporen un Microcontrolador amb 

la finalitat d’augmentar les seves prestacions, reduir la seva mida i el seu cost, millorar 

la fiabilitat i reduir el consum. 

 

Els Microcontroladors estan essent utilitzats en multitud de sistemes que es troben 

presents a la nostra vida diària. Poden ser joguines, el forn o el microones, nevera, 

televisió, ordinadors, impressora, mòdem, sistema d’arrencada de automòbils, etc. I 

una altre branca que seria instrumentació electrònica, control d’una nau espacial, etc. 

 

Els principals components d’un Microcontroladors són: 

 

• Processador o CPU (Central Processing Unit). 

 

• Memòria RAM, que conté totes les dades. 

 

• Memòria del programa. Poden ser de ROM/PROM/EPROM 
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• Líneas d’entrada i sortida per comunicar-se amb l’exterior. 

 

• Varietat de mòduls pel control de perifèrics. 

 

• Generador de polsos del rellotge que sincronitzen el funcionament de tot el 

sistema.  

 

Els avantatges dels productes que incorporen un Microcontrolador per la seva 

regulació són: 

 

• Augment de prestacions: major control sobre un determinat element 

representa una millora considerable en el mateix. 

 

• Augment de fiabilitat: al substituir un elevat nombre de components per un 

Microcontrolador disminueix el risc d’averies i són necessaris menys ajustos.  

 

• Reducció de la mida del producte acabat: la integració d’un Microcontrolador 

disminueix el volum, la ma d’obra i els stocks. 

 

• Major flexibilitat: les característiques de control estan programades perquè les 

modificacions que hi puguin haver només afecten en el programa 

d’instruccions. 

 

Els Microcontroladors representen una immensa majoria dels chips de computadores 

venuts. La majoria correspon a controladors “simples” i la resta correspon a DSP 

(Digital SignalProcesor) més especialitzats.  
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Esquema 8: Microcontrolador 

 

El Microcontrolador és el “cervell” del projecte. En aquest projecte s’utilitzarà el 

Microcontrolador de la família dsPIC del fabricant Microchip. Faré servir aquests ja que 

són molt més ràpids que els PIC. Estan dissenyats per optimitzar els càlculs relacionats 

amb el tractament de senyals. A diferencia dels PIC permeten fer operacions 

matemàtiques complexes en un sol cicle, els conversos ADC són molt més ràpids i 

precisos. 

 

El Microcontrolador que compleix totes les necessitats del projecte és el 

dsPIC30F4012. Les prestacions que s’han tingut en compte per triar el model són les 

següents: 

 

• Inclou 3 entrades analògiques necessàries per la lectura del acceleròmetre. El 

uC (Microcontrolador) és digital per lo tant llegirà les entrades analògiques i les 

transformarà a digitals, anomenat ADC (Analògic Digital Converter). Aquesta 

conversió està explicada en el capítol següent. 
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• Inclou sortides PWM per el control del motor. 

 

• Porta un oscil·lador intern els qual no és necessari soldar en la placa un cristall 

la qual cosa ocuparia espai i per nosaltres l’espai ha d’estar molt optimitzat.  

 

• Un altre punt important és que treballa a 3,3V. Aquesta tensió és amb la que 

treballen la resta de components; el Bluetooth i acceleròmetre.  

 

• El seu nombre de pins no és molt elevat, 28pins, per tant el volum serà inferior 

a un altre de més valor. 

 

• Disposa de UART la qual permet la connexió amb el Bluetooth. 

 

• El sistema de programació del PICKIT amb el Microcontrolador es realitza a 

partir del pin PGC (Programmingclock input) i el pin PGD (Programming data 

input). 

 

• És compatible amb la programació amb C. 

 

 

 

Esquema 9: pinout dsPIC30F4012 
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L’esquema del circuit utilitzat per aquest component consta del integrat del 

Microcontrolador i d’un circuit de reset. Aquests es poden observar en les figures 

següents:: 

 

 

Esquema 10: dsPIC 

 

 

Esquema 11: circuit de reset 
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3.1.2. Acceleròmetre 
 

L’acrònim MEMS significa Microelectromechanical Systems i fa referència a circuits 

integrats que contenen peces mòbils a escala nanomètrica. Al principi, la recerca en 

aquesta mena de dispositius es va orientar a la fabricació de petits motors que 

s’injectarien a la sang i als teixits per tal de curar malalties o per a fer microcirurgia. 

Tanmateix, un resultat lateral d’aquesta recerca, que no s’ha abandonat, ha estat 

l’eclosió de dispositius capaços de detectar moviments, com ara els acceleròmetres, 

giroscopis i brúixoles, els quals han modificat la interfície home-màquina d’una forma 

espectacular. 

 

Pràcticament tots els dispositius mòbils són capaços de conèixer la seva orientació 

respecte el terra i modificar l’aspecte de la pantalla en funció d’aquesta informació. 

Les càmeres fotogràfiques contraresten la vibració de les mans per tal d’estabilitzar la 

imatge; els sistemes de posicionament GPS embarcats poden estimar la orientació del 

vehicle en llocs on no hi arriba el senyal dels satèl·lits y els comandaments de les 

consoles de jocs interpreten moviments dels jugadors cada cop més complexos. 

 

Aquets dispositius integren el sensor (amb les seves parts mòbils) i tota l’electrònica de 

condicionament i tractament del senyal en un espai tan reduït com el que veiem a la 

següent imatge: 

 

 

Il·lustració 10: Circuits integrats MEMS sobre una moneda d’un euro i microscòpia d’un 
acceleròmetre. 

 



33 
 

A més de l’estalvi en l’espai, els fabricants més rellevants (STMicroelectronics, 

Freescale, MemSic i AnalogDevices) ofereixen preus molt atractius immersos en una 

contínua carrera per treure al mercat dispositius amb major prestacions. 

 

Els dispositius MEMS més utilitzats a l’actualitat pel que fa a la seva funció són:  

 

• Acceleròmetres 

• Giroscopis 

• Compàs magnètic 

 

Un acceleròmetre és un dispositiu per mesurar l’acceleració d’un objecte al que va 

unit. Aquestdispositiu mesura el canvi en la velocitat, el que s’anomena acceleració 

dinàmica o AC i també mesura l’acceleració gravitatòria, el que s’anomena acceleració 

estàtica o DC. L’acceleració dinàmica permet captar moviments de la persona i 

l’acceleració estàtica serveix per calcular la inclinació respecte el terra.  

 

Els acceleròmetres han passat d’estar dedicats a un ús industrial (mesurar vibracions i 

oscil·lacions) i d’investigació a estar presents en molts aparells quotidians com seria la 

consola wii, els telèfons mòbils, els ordinadors portàtils, etc. Els acceleròmetres han 

estat darrera de projectes amb molt èxit en els últims anys.  

 

El principal funcionament de l’acceleròmetre es basa en una banda mòbil conductora 

subjectada elàsticament entre dues bandes, també conductores, immòbils.  

 

 

Esquema 12: en repòs 
 

Esquema 13: accelerat 
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Quan l’acceleròmetre es troba en repòs, la banda conductora central es mostra 

equidistant a les altres dues bandes laterals en absència d’acceleració, com es pot 

veure a la figura 1. En aquest estat, el sensor es comporta com dos condensadors en 

sèrie. En canvi al patir una acceleració la biga central es desplaça cap una banda o 

l’altra fent que la capacitat dels condensadors variï; quan una banda augmenti la seva 

capacitat, l’altra disminuirà. Quan el sensor pateix una acceleració cap a l’esquerra, 

posem pel cas l’exemple de la figura 2, la barra central es desplaça cap a la dreta fent 

que el condensador de la dreta augmenti la seva capacitat al mateix ritme que decreix 

la capacitat del condensador de l’esquerra. Aquesta mesura rep el nom d’acceleració 

dinàmica o acceleració AC i és la que permet detectar i quantificar moviments.                        

 

Quan un sensor d’aquest estil el posem en la direcció del camp gravitatori de la terra, 

la barra central es desplaçarà cap a avall, en la proporció mg, on m és la massa de la 

barra central i g és la constant gravitatòria (9.8 m/s2 nominal). Aquesta mesura rep el 

nom d’acceleració estàtica o acceleració DC i és la que permet mesurar la inclinació 

respecte la terra. 

 

Els acceleròmetres venen definit per un fons d’escala donat en g, on g vol dir el 

desplaçament que experimenta el sensor quan està perfectament alineat amb la 

vertical del terra.  

 

 

Esquema 14: fons d'escala 

 

Així doncs podem trobar sensors de ±1.5g, ±2g, ±4g, ±8g, i fins hi tot ±24g. Això vol dir 

que si un acceleròmetre de fons d’escala ±1.5g, que podem veure a l’esquema 14, 

pateix l’acceleració de la Terra el qual la barra central s’ha desplaçat dos terços 
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respecte el centre, llavors tal i com està situat el sensor encara pot acceptar mitja g 

(9.8/2 m/s2) més d’acceleració cap avall per completar el fons d’escala d’1.5g. 

 

El fet que la barra central només es pugui moure en una direcció implica que el sensor 

és sensible a aquesta direcció o eix i insensible a una direcció normal a aquesta. Si 

l’acceleració presenta una angle α respecte l’eix de mesura, el sensor detecta la 

projecció d’aquest acceleració, és a dir, el valor absolut de l’acceleració multiplicat pel 

cosinus d’α. El mateix raonament s’aplica per a l’acceleració estàtica si l’eix sensible no  

està en paral·lel amb el vector del camp gravitatori. A  l’esquema 15 podem veure un 

acceleròmetre inclinat un angle α respecte la vertical. 

 

 

Esquema 15: projecció de l'acceleració. 

 

Quan es vol usar un acceleròmetre com a inclinòmetre es convenient triar-ne un que 

tingui el menor fons d’escala possible ja que així s’aprofita la major part del marge de 

treballar per a mesurar inclinacions i encara queda una mica de marge per poder 

mesurar moviments. Pel contrari, si el que es vol es mesurar grans acceleracions  

caigudes, xocs, vibracions) és millor triar-lo de major fons d’escala per tal de no perdre 

informació per saturació del sensor. 

 

En el cotxe d’Slot s’ha escollit un sensor de ±3g, ja que volem afinar la mesura de la 

inclinació respecte a terra i només ens interessa estudiar moviments d’acceleració 

moderada. 
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L’acceleròmetre que s’utilitzarà per implementar el cotxe d’Slot és un ADXL335, que és 

un acceleròmetre analògic de tres eixos (X, Y, Z), orientats tal i com es pot veure a 

l’esquema 16, amb un fons d’escala de ±3g. 

 

 

Esquema 16: eixos acceleròmetre. 

 

Al tractar-se d’un acceleròmetre analògic els valors que s’obtenen a la sortida variaren 

entre 0V i 3.3V aproximadament. Els resultats obtinguts pel sensor seran tractats ja 

que són valors analògics i el microprocessador treballa en digital. 

 

L’ADXL335 és un acceleròmetre petit (4mm x 4mm x 1.45mm) tot i que també es ven 

en mòduls perquè sigui més senzilla la seva integració, és un sensor amb baix consum 

ja que consumeix 350µA. La tensió que necessita per alimentar-se està compresa entre 

1.8V i 3.6V. En el nostre cas s’alimenta a 3.3V ja que és el mateix que el del Bluetooth i 

del microprocessador.  Els tres eixos de l’acceleròmetre tenen una senyal condicionada 

de tensió de sortida, amb una sensibilitat de 300mV/g. 

 

 

Esquema 17: pinout acceleròmetre 
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XOUT, YOUT, ZOUT : per aquestes sortides analògiques, l’acceleròmetre envia els valors de 

les tres coordenades. 

COM: pin que s’ha de connectar a terra.   

Vs: pin que va connectat a l’alimentació de 3.3V. 

ST (SelfTest): al posar aquest bit a 1, l’acceleròmetre es troba en mode d’auto 

comprovació. Aquest pin no es tindrà en compte per desenvolupar el projecte. 

NC (No connect): aquest pin no va connectat enlloc.  

 

 

Il·lustració 11: ADXL335 

 

L’esquema del circuit de l’acceleròmetre utilitzat és el de l’esquema 18: 

 

 

Esquema 18: schematic acceleròmetre. 

  



 

3.1.2.1. Posicionament 

 

En el cotxe d’Slot, l’acceleròmetre està soldat de forma que l’eix X és l’eix longitudinal, 

l’eix Y és l’eix lateral i el Z el vertical. A la il·lustració 12 es mostra l’orientació de 

l’acceleròmetre respecte el cotxe. 
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En el cotxe d’Slot, l’acceleròmetre està soldat de forma que l’eix X és l’eix longitudinal, 

l’eix Y és l’eix lateral i el Z el vertical. A la il·lustració 12 es mostra l’orientació de 

l’acceleròmetre respecte el cotxe.  

Il·lustració 12: posicionament eixos 

 

En el cotxe d’Slot, l’acceleròmetre està soldat de forma que l’eix X és l’eix longitudinal, 

l’eix Y és l’eix lateral i el Z el vertical. A la il·lustració 12 es mostra l’orientació de 
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Per poder regular la velocitat es necessita saber quan el cotxe es troba en una corba. 

Aquest fet ve donat per la força centrifuga, també anomenada força G, que pateix el 

vehicle. 

 

3.1.2.2. La força G 

 

La força G és una mesura intuïtiva d’acceleració, no una mesura de força. Aquesta 

força està basada en l’acceleració que produeix la gravetat terrestre en qualsevol 

objecte en condicions ideals, és a dir, sense atmosferes o fregaments.  

 

Una acceleració de 1G és generalment considerada igual a la gravetat estàndard, la 

qual té un valor de 9.81m/s2.    

 

La força G per a un objecte és de 

0G en qualsevol ambient que no 

hi hagi gravetat, com per 

exemple una caiguda lliure o un 

satèl·lit orbitant la terra. Per un 

objecte que es troba dins la 

superfície terrestre al nivell del 

mar la seva força és d’1G. Per 

altre banda aquestes forces poden ser majors a 1 com per exemple en muntanyes 

russes, en un vehicle, en una centrifugadora i en altres dispositius. 

 

Quan el vehicle es troba en una corba en aquell moment es pateix una força la qual 

empeny la persona cap a fora de la corba.. Al donar la corba amb el cotxe en realitat és 

ell el que està canviant la posició respecte a la persona. El cos de la persona tendeix a 

seguir en línea recta i per això es té la sensació de que es marxa cap a fora. Aquesta 

força varia segons el radi de la corba i de la velocitat en la que va el vehicle en aquell 

instant.  

 

Il·lustració 13: força G 
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La força G es mesura a partir d’un acceleròmetre. 

 

El canal ADC del dsPIC és de 10bits això vol dir que cada mesura del acceleròmetre 

estarà compresa entre 0 i 1023. Per poder treballar correctament l’acceleració del 

cotxe, el valor llegit pel canal analògic serà transformat a G’s. En la taula i gràfica 

següent es pot observar l’equivalència entre G’s i bits: 

 

g valors 

-3 0 

-2 171 

-1 342 

0 512 

1 683 

2 854 

3 1023 

Taula 1: conversió acceleròmetre 

 

 

Figura 1: relació G's amb valors 

 

El càlcul ideal per a les g’s en cada instant es mostra en la figura següent: 
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3.1.3.  Pont H 
 

Un Pont en H és un circuit electrònic que permet a un motor elèctric de corrent 

continua girar en els dos sentits, avanç i retrocés. S’utilitzen la majoria de vegades com 

a convertidors de potència.  

 

Per connectar el motor i fer-lo girar hem d'activar els transistors per parells oposats pel 

que fa al costats i posició (superior o inferior). Un error en l'activació que permeti la 

connexió d'elements superiors i inferiors d'un mateix costat provocarà una descàrrega 

molt ràpida i abrupta de la bateria que s'estigui utilitzant o, en el pitjor dels escenaris, 

destruirà els elements que formen les claus commutadores. Les opcions que té el Pont 

en H són les següents:  

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Resultats 

1 0 0 1 El motor gira endavant 

0 1 1 0 El motor gira endarrere 

0 0 0 0 El motor es para amb la seva inèrcia 

1 0 1 0 El motor frena 

0 1 0 1 El motor frena 

Taula 2: possibles posicions motor 

 

 

Esquema 19: funcionament Pont H 
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Podem apreciar amb claredat com el motor assumeix una polaritat en un sentit de 

funcionament i com canvia el sentit de gir en invertir la connexió de positiu i negatiu 

segons la manera en què s'activin els transistors. 

 

 

Esquema 20: motor va endavant 

 

Esquema 21: Frenada després d’anar endavant 

 

 

+Vo/-Vo = tensió d’operació. 

 

Transistors que condueixen (Color blau). 

Transistors que no condueixen (Color negre) 

+Vfem/-Vfem = força electromotriu generada 

 

Transistors que condueixen (Color blau). 

Transistors que no condueixen (Color negre) 
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Esquema 22: Motor va endarrere 

 

 

Esquema 23: Frenada després d’anar endarrere 

 

En els motors de CC d'imant permanent, com els que fem servir en aquest projecte, en 

interrompre el subministrament d'energia, continuen girant d'acord amb la inèrcia dels 

mecanismes que puguin tenir acoblats al seu eix. És a dir, si un motor posseeix un gran 

volant en la seva terminació mecànica, pot resultar que, al parar la tensió de 

+Vo/-Vo = tensió d’operació. 

 

Transistors que condueixen (Color blau). 

Transistors que no condueixen (Color negre) 

+Vfem/-Vfem = força electromotriu generada 

 

Transistors que condueixen (Color blau). 

Transistors que no condueixen (Color negre) 
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funcionament, la inèrcia del volant procuri fer girar l'eix del motor moltes voltes més i 

això ocasioni un moviment indesitjat d'un determinat mecanisme . 

 

La manera de frenar un motor 

elèctric llançat en velocitat és 

provocant un curtcircuit o un pont 

elèctric entre els seus extrems de 

connexió. En girar l'eix mecànic d'un 

motor d'imant permanent s'indueix 

en els seus borns de connexió una 

força electromotriu que depèn dels 

paràmetres constructius del motor i de la velocitat que arribi el gir proposat 

exteriorment. És a dir, el motor passa a funcionar com a generador elèctric. La frenada 

pot ser dominat a voluntat si s'aplica un senyal PWM variable als transistors 

encarregats de controlar la frenada. Per contra, si l'activació dels transistors és fixa i 

directa, la frenada serà aplicat en tota la seva capacitat. En aquestes circumstàncies, 

els transistors fan el treball dur d'absorbir la potència que generen els motors durant 

el procés de frenada i han de ser capaços d'assimilar i dissipar sense problemes la calor 

generada per aquesta energia. 

 

  

Il·lustració 14: motor NINCO 
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3.1.3.1. Regulació de velocitat 

 

Com s’ha vist, la velocitat del motor és directament proporcional a la tensió aplicada a 

l’induït. Per tant, si es disminueix la tensió s’aconseguirà reduir la velocitat de gir, i si 

s’augmenta la tensió també ho farà la velocitat de gir. 

 

Així doncs, es pot dir que la velocitat del motor dependrà la tensió que se li apliqui, i 

caldrà modificar-la per reduir o augmentar la velocitat. Per fer-ho, s’utilitza una tècnica 

anomenada PWM (PulseWidthModulation), que consisteix en modificar el cicle del 

treball d’un senyal periòdic format per polsos per controlar la quantitat d’energia que 

es transmet. 

 

El control digital del cicle permet commutar entre encès i apagat creant una ona 

quadrada. D’aquesta manera permet simular voltatges analògics entre 0 (sempre 

apagat) i 3.3 (sempre encès). Anomenarem al temps d’encès ample del pols 

(PulseWidth) i per canviar el valor del voltatge analògic modificarem l’ample del pols. 

Per exemple, mitjançant aquesta tècnica es podria controlar la lluminositat d’un LED. 

 

 

Esquema 24: PWM 
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El pont H utilitzat en el projecte és el MAX4427. S’ha escollit aquest perquè és un 

integrat petit que només conté les pins necessaris a utilitzar. Conté les dos entrades de 

PWM, la sortida al motor i l’alimentació. També la tensió d’alimentació com ha màxim 

pot ser 18V cosa que ens va perfecte ja que la pista treballa a 12V. 

 

 

Esquema 25: pinout Pont H 

 

L’esquema del circuit utilitzat per el control del motor és el de l’esquema 26. Els díodes 

s’utilitzen de protecció, els condensadors són de desacoblament i les resistències “pull 

down” per assegurar un zero quan no funcioni el Microcontrolador. 

 

 

Esquema 26: schematic Pont H 



 

3.1.4. Bluetooth 
 

La tecnologia Bluetooth és una tecnologia de comunicació sense f

és simple i segura, la qual possibilita la transmissió de veu i dades entre diferents 

equips mitjançant un enllaç per 

molts dispositius, des dels 

telèfons mòbils i ordinadors 

fins als dispositius mèdics i 

productes d'entreteniment per 

a la llar. L’objectiu del 

Bluetooth està destinat a facilitar les comunicacions entre equips mòbils i fixes, i 

reemplaçar els cables i connectors dels dispositius, sempre i quant mantenint els alts 

nivells de seguretat.  

 

Així doncs, gràcies a aquest protocol  els dispositius es poden comunicar entre ells 

quan es troben en el seu radi de cobertura. Les comunicacions es realitzen per 

radiofreqüència d’aquesta manera els aparells no tenen la necessitat d’est

fins i tot, si la potència de la tecnologia ho permet, poden arribar a estar en 

habitacions separades. Aquests dispositius es poden classificar com “Classe 1”, “Classe 

2” i “Classe 3” segons la seva potencia de transmissió, tot i que els disp

classe són compatibles amb els d’una altra. 

 

Classe 

Classe 1 

Classe 2 

Classe 3 
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La tecnologia Bluetooth és una tecnologia de comunicació sense fil de curt abast que 

és simple i segura, la qual possibilita la transmissió de veu i dades entre diferents 

equips mitjançant un enllaç per radiofreqüència. Aquesta tecnologia es pot trobar a 

molts dispositius, des dels 

telèfons mòbils i ordinadors 

dispositius mèdics i 

productes d'entreteniment per 

a la llar. L’objectiu del 

Bluetooth està destinat a facilitar les comunicacions entre equips mòbils i fixes, i 

reemplaçar els cables i connectors dels dispositius, sempre i quant mantenint els alts 

Així doncs, gràcies a aquest protocol  els dispositius es poden comunicar entre ells 

quan es troben en el seu radi de cobertura. Les comunicacions es realitzen per 

radiofreqüència d’aquesta manera els aparells no tenen la necessitat d’est

fins i tot, si la potència de la tecnologia ho permet, poden arribar a estar en 

habitacions separades. Aquests dispositius es poden classificar com “Classe 1”, “Classe 

2” i “Classe 3” segons la seva potencia de transmissió, tot i que els disp

classe són compatibles amb els d’una altra.  

Potència màxima Rang 

100mW ≈ 100 m 

2.5mW ≈ 10 m 

1mW ≈ 1 m 

Taula 3: classificació Bluetooth 

 

Il·lustració 15: distintiu Bluetooth

il de curt abast que 

és simple i segura, la qual possibilita la transmissió de veu i dades entre diferents 

. Aquesta tecnologia es pot trobar a 

Bluetooth està destinat a facilitar les comunicacions entre equips mòbils i fixes, i 

reemplaçar els cables i connectors dels dispositius, sempre i quant mantenint els alts 

Així doncs, gràcies a aquest protocol  els dispositius es poden comunicar entre ells 

quan es troben en el seu radi de cobertura. Les comunicacions es realitzen per 

radiofreqüència d’aquesta manera els aparells no tenen la necessitat d’estar alineats i 

fins i tot, si la potència de la tecnologia ho permet, poden arribar a estar en 

habitacions separades. Aquests dispositius es poden classificar com “Classe 1”, “Classe 

2” i “Classe 3” segons la seva potencia de transmissió, tot i que els dispositius d’una 

: distintiu Bluetooth 



 

El Bluetooth opera a la banda dels 2.4GH

que hi ha molts dispositius de diferents tipus que operen en aquest rang. Per evitar 

interferir en el senyal d’altres dispositius Bluetooth envia senyals dèbils.

 

Un dels serveis especials del Bluetooth és la capa

enviar dades i rebre-les tractant

totalment transparent. 

 

El mòdul Bluetooth utilitzat per aquest projecte és el SPBT2532C2.AT. És un petit 

mòdul Bluetooth que inclou totes le

mòdul incorpora un firmware que és capaç de gestionar tots els protocols Bluetooth i 

un perfil port sèrie per replicar el tràfic de dades provinent UART a través de l’enllaç 

Bluetooth. Aquest mòdul pot ser con

comandes són instruccions codificades que conformen un llenguatge de comunicació 

entre l’home i un terminal mòdem. 

 

 

Il·lustració 
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opera a la banda dels 2.4GHz. Aquesta banda està alliberada de manera 

que hi ha molts dispositius de diferents tipus que operen en aquest rang. Per evitar 

interferir en el senyal d’altres dispositius Bluetooth envia senyals dèbils.

Un dels serveis especials del Bluetooth és la capa RFCOMM, aquesta capa permet 

les tractant-se d’un port sèrie UART, fent la connexió Bluetooth 

El mòdul Bluetooth utilitzat per aquest projecte és el SPBT2532C2.AT. És un petit 

que inclou totes les funcions que necessita un mòdem wireless. El 

mòdul incorpora un firmware que és capaç de gestionar tots els protocols Bluetooth i 

un perfil port sèrie per replicar el tràfic de dades provinent UART a través de l’enllaç 

Bluetooth. Aquest mòdul pot ser controlat a través de les comandes AT. Aquestes 

comandes són instruccions codificades que conformen un llenguatge de comunicació 

entre l’home i un terminal mòdem.  

 

Il·lustració 16: mòdul Bluetooth SPBT2532C2.AT 

 

z. Aquesta banda està alliberada de manera 

que hi ha molts dispositius de diferents tipus que operen en aquest rang. Per evitar 

interferir en el senyal d’altres dispositius Bluetooth envia senyals dèbils. 

RFCOMM, aquesta capa permet 

se d’un port sèrie UART, fent la connexió Bluetooth 

El mòdul Bluetooth utilitzat per aquest projecte és el SPBT2532C2.AT. És un petit 

s funcions que necessita un mòdem wireless. El 

mòdul incorpora un firmware que és capaç de gestionar tots els protocols Bluetooth i 

un perfil port sèrie per replicar el tràfic de dades provinent UART a través de l’enllaç 

trolat a través de les comandes AT. Aquestes 

comandes són instruccions codificades que conformen un llenguatge de comunicació 



 

Per realitzar la comunicació del 

mòdul Bluetooth USB, anomenat dongle (

Bluetooth que la placa, antena i connexió USB. El programa a utilitzar per mostrar el 

que envia i rep el Bluetooth

depenent dels paràmetres del dispositiu. 

 

Il·lustració 

 

L’esquema del circuitutilitzat per el Bluetooth és el següe
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zar la comunicació del Bluetooth entre el cotxe i l’ordinador s’utilitzarà un 

USB, anomenat dongle (SPBT2ATV2), que inclou el mateix mòdul 

que la placa, antena i connexió USB. El programa a utilitzar per mostrar el 

Bluetooth s’anomena hyperterminal. La seva configuració es basa 

depenent dels paràmetres del dispositiu.  

 

Il·lustració 17: mòdul Bluetooth SPBT2ATV2 (dongle) 

utilitzat per el Bluetooth és el següent: 

 

Esquema 27: schematic Bluetooth 

 

entre el cotxe i l’ordinador s’utilitzarà un 

, que inclou el mateix mòdul 

que la placa, antena i connexió USB. El programa a utilitzar per mostrar el 

s’anomena hyperterminal. La seva configuració es basa 
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3.1.4.1. Procés de configuració 

 

 

Il·lustració 18: selecció de paràmetres 

 

 

Primer de tot es selecciona el port on en troba el dongle (COM1, COM2……) i desprès 

es defineix la configuració del mòdul BT.  

 

• Velocitat de transmissió: 115200 

• Bits de dades: 8  

• Paritat: no 

• Bits de parada: 1 

• Control de flux: no 
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Il·lustració 19:  propietats connexió comandes AT 

 

Un cop aparegui el missatge de l’adreça del mòdul Bluetooth per pantalla voldrà dir 

que s’ha configurat correctament.  

 

 

Il·lustració 20: configuració correcte 
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Per realitzar una connexió entre els dos dispositius utilitzant les comandes AT caldrà 

seguir els següents passos: 

 

• Discovery: 

AT+AB discovery 

Aquesta comanda retorna el nombre de dispositius Bluetooth que hi ha a la 

vora juntament amb el seu nom i la seva adreça. El format és el següent: 

AT-AB Device [BD addr] [name] 

 

 

Il·lustració 21: discovery 

 

• Bonding: 

Primer de tot s’ha de permetre el Bond (unió) del dispositiu que s’està 

configurant. Això s’aconsegueix amb la comanda: 

AT+AB EnableBond 

 

Això es necessari en tots els dispositius que volem connectar. Un cop permès el 

Bonding, caldrà indicar a quin dispositiu el volem aparellar utilitzant l’adreça que ens a 

retornat la comanda discovery. Per fer-ho es farà servir la següent comanda: 

AT+AB bond [BD addr] [Pin] 

 

El pin si no s’ha canviat serà el donat per fàbrica ‘1234’. Si s’aconsegueix el bonding 

s’obtindrà el següent: 
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Il·lustració 22: unió amb altres Bluetooth 

 

• Connexió: 

AT+AB SPPconnect [BD addr] [service] 

 

Un cop realitzada la connexió s’entrarà en el mode Bypass, a partir d’ara la 

informació s’enviarà a través de l’enllaç Bluetooth creat. Per sortir caldrà introduir 

una seqüència de sortida: “^#^$^%”. 

 

 

Il·lustració 23: connexió Bluetooth seleccionat 

 

Amb aquesta comanda farem efectiva la connexió i a partir d’ara s’intercanviaran la 

informació. 
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Després de realitzar el calibratge de l’acceleròmetre, s’ha provat i s’han obtingut els 

resultats mostrats a la figura 24. S’ha de tenir en compte que per la correcte gestió 

dels components s’ha optat multiplicar per 100 els valors obtinguts en g’s, és a dir, 1g 

equival a 100.  

 

 

Il·lustració 24: valors acceleròmetre 
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3.1.5. Regulador 
 

Un regulador de tensió és un dispositiu electrònic dissenyat amb l'objectiu de protegir 

aparells elèctrics i electrònics delicats de variacions de diferència de potencial, 

descàrregues elèctriques i "soroll" existent al corrent altern de la distribució elèctrica 

 

Quan el voltatge excedeix cert límit establert en el protector de pics és desviat cap a 

una línia a terra, evitant així que es danyi l'aparell elèctric delicat. 

 

L’objectiu del regulador LM1086 és netejar la senyal i fixar-la a 3.3V, que és el voltatge 

d’alimentació de tots els dispositius utilitzats. 

 

 

Il·lustració 25: regulador LM1086 

 

Aquest integrat rep a l’entrada un voltatge de 12V, que és la tensió que donarà la pista 

d’Slot, i a la sortida s’aconsegueixen els 3.3V.  

 

El circuit necessari perquè el integrat pugui treballar correctament és el l’esquema 28. 

Els condensadors s’utilitzen per eliminar qualsevol fluctuació de tensió que hi pugui 

haver. 
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Esquema 28: schematic regulador 

 

• Vin són els 12V d’entrada, és a dir, la tensió de la pista en tot moment 

 

• VCC són els 3,3V necessaris perquè puguin treballar tots els integrats i 

components. 
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3.2. Esquemes 

3.2.1. Schematics 
 

  

Esquema 29: schematic general 
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3.2.2. Disseny placa 

 

Un cop es tenen tots els components necessaris pel disseny de la placa, és a dir els 

schematics, s’ha de dissenyar la placa PCB. 

 

Una placa PCB és una superfície constituïda per pistes conductores sobre una base no 

conductora. El circuit imprès s’utilitza per connectar elèctricament, a través de les 

pistes, un conjunt de components electrònics. Les pistes són de coure. 

 

Per fer el disseny de la PCB primer de tot s’ha delimitat l’espai del cotxe i a partir 

d’aquí s’han repartit tots els components. La unió de les pistes s’ha realitzat 

manualment perquè l’espai és molt delimitat i de manera automàtica no era possible 

realitzar-ho.  

 

 

Esquema 30: PCB 

  

Regulador 

Reset 

Acceleròmetre 

Microcontrolador 
Control motor 

Bluetooth 
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En les següents imatges, il·lustració 26 i 27 es pot observar la distribució de les pistes. 

Abans de fer el procés de mecanitzat de la placa, aquestes es van imprimir per veure si 

les dimensions eren correctes, és a dir, si la placa cabia dins el cotxe.  

 

 

Il·lustració 26: capa Bottom 

 

 

Il·lustració 27: capa Top 

 

La producció d’aquesta placa i el seu muntatge pot ser automatitzada o mitjançant un 

procés manual. En aquest projecte s’ha utilitzat una fresadora per a la creació de 

circuits impresos, coneguda com LPKF que és la pròpia marca. És un procés bastant 

manual ja que és necessari estar tota l’estona pendent per anar canviant les eines que 

ha d’utilitzar en cada moment, controlar que estigui tot ben centrat, etc. 

 

  



 

La placa obtinguda després del p

també s’observa la unió de totes les pistes. Aquestes piste

amplada mínima ja que, al tractar

pistes es feia mitjançant una fresadora, aquestes es podrien arribar a unir. 

 

Il·lustració 

 

Il·lustració 
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La placa obtinguda després del procés LPKF es pot observar en les imatge

la unió de totes les pistes. Aquestes pistes havien de tenir una 

al tractar-se d’un procés bastant manual i que la divisió de les 

pistes es feia mitjançant una fresadora, aquestes es podrien arribar a unir. 

Il·lustració 28: Circuit imprès BottomLayer 

Il·lustració 29: Circuit imprès TopLayer 

 

 

imatges 28 i 29 on 

s havien de tenir una 

se d’un procés bastant manual i que la divisió de les 

pistes es feia mitjançant una fresadora, aquestes es podrien arribar a unir.  
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4. Software 

4.1. CCS 
 

Per poder realitzar la programació del Microcontrolador dsPIC en el llenguatge C, 

s’utilitzarà el compilador CCS. 

 

Els fitxers generats per aquest 

compilador es troben en format 

hexadecimal, que és el necessari per 

poder programar el dsPIC això sí, utilitzant un programador de PIC’s. 

Aquest compilador inclou funcions integrades que permeten accedir al propi 

Microcontrolador. Això facilita la seva programació. 

 

 

Il·lustració 31: programa CCS 

  

Il·lustració 30: logo CCS 
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4.2. PICkit 
 

PICkit és una família de programadors de Microcontroladors de Microchip Technology. 

S’utilitza per programar i depurar els Microcontroladors.  

En aquest projecte s’ha utilitzar el PICkit 2 que dóna suport al 

dsPIC utilitzat. 

 

 

Il·lustració 33: programa PICkit 

 

L’esquematic necessari per poder programar el dsPIC és el següent: 

 

 

Esquema 31: schematicPICkit 

Il·lustració 32: PICkit2 



 

4.3 Diagrama de Flux
 

El funcionament principal del codi queda reflectit en el següent diagrama de flux:

 

 

El codi s’estructura en una funció d’inicialització on es programen els registres 

necessaris per configurar els perifèrics del Microcontrolador (ADC

s’assignen els valor que tindran per defecte les variables.

 

A continuació s’entra al bucle principal que s’anirà repetint sempre durant l’execució 

del programa. Aquest bucle principal consta de 3 fases:

 

• La primera fase consisteix en l’adquis

mitjançant el ADC incorporat del Microcontrolador, s’obtenen les dades de 

l’acceleròmetre analògic. A més aquestes dades es tracten per obtenir 

l’acceleració en Gs. 

 

• La segona fase és el càlcul de velocitat que caldrà ap

velocitat dependrà de la situació del cotxe en pista, que sabrem gràcies a les 

dades que s’han recollit d

63 

.3 Diagrama de Flux 

El funcionament principal del codi queda reflectit en el següent diagrama de flux:

El codi s’estructura en una funció d’inicialització on es programen els registres 

necessaris per configurar els perifèrics del Microcontrolador (ADC

s’assignen els valor que tindran per defecte les variables. 

s’entra al bucle principal que s’anirà repetint sempre durant l’execució 

del programa. Aquest bucle principal consta de 3 fases: 

La primera fase consisteix en l’adquisició de les dades necessàries. Així 

mitjançant el ADC incorporat del Microcontrolador, s’obtenen les dades de 

l’acceleròmetre analògic. A més aquestes dades es tracten per obtenir 

 

La segona fase és el càlcul de velocitat que caldrà aplicar al motor. Aquesta 

velocitat dependrà de la situació del cotxe en pista, que sabrem gràcies a les 

dades que s’han recollit de l’acceleròmetre. A partir de la 

El funcionament principal del codi queda reflectit en el següent diagrama de flux: 

 

El codi s’estructura en una funció d’inicialització on es programen els registres 

necessaris per configurar els perifèrics del Microcontrolador (ADC, Timers…) i 

s’entra al bucle principal que s’anirà repetint sempre durant l’execució 

ició de les dades necessàries. Així 

mitjançant el ADC incorporat del Microcontrolador, s’obtenen les dades de 

l’acceleròmetre analògic. A més aquestes dades es tracten per obtenir 

licar al motor. Aquesta 

velocitat dependrà de la situació del cotxe en pista, que sabrem gràcies a les 

e l’acceleròmetre. A partir de la informació 
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obtinguda, es calcularà la resposta del sistema per tal que el cotxe completi les 

voltes sense dificultat i mantenint la competitivitat. 

 

• Finalment caldrà aplicar els canvis de velocitat calculats al motor, això es fa 

modificant el dutycycle del control PWM del motor. D’aquesta manera es 

podrà controlar la rpm del motor. 

 

• Al finalitzar l’última etapa, es reinicia el bucle i es torna a començar des de la 

fase 1 d’adquisició de dades. 
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4.4 Explicació Codi 
 

El llenguatge utilitzat per aquest projecte, com s’ha explicat, és el CCS. En aquest 

apartat s’explicarà el codi implementat i es comentaran les sentències més importants. 

 

4.4.1. Configuració 
 

Sempre que es programa un pic s’han de realitzar unes configuracions necessàries pel 

correcte funcionament del codi. En el cas del llenguatge CCS s’utilitzen les sentències 

FUSES i USE per a realitzar aquesta tasca. 

 

 

 

Primer de tot, s’especifica la llibreria del PIC utilitzat (dsPIC30F4012) i el nombre de 

bits de l’ADC. A continuació s’utilitzen les sentències FUSES per desactivar el 

BROWNOUT RESET i el WATCHDOG RESET que podrien reiniciar el pic en qualsevol 

moment sense avisar. Amb el FRC_PLL16 s’indica que s’utilitzarà l’oscil·lador intern i 

que el multiplicarem per 16 mitjançant un PLL, obtenint una freqüència de rellotge de 

120MHz. Finalment es configura el canal sèrie a través de la sentència RS232 indicant 

la velocitat, nombre de bits, paritat, bits de parada i a més a més s’identifica l’stream 

amb l’etiqueta BLUETOOTH. 
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4.4.2. Inicialització 
 

En el següent tram de codi es realitzen totes les inicialitzacions necessàries: 

 

 

 

Primer de tot es deshabilita el mòdul de comunicació SPI el qual no utilitzarem.  

 

A continuació es programa el timer 1 per tal que entri a la RSI (rutina servei 

d’interrupció) cada 0,01 ms. I amb la sentència set_tris_e es defineix el port E com a 

sortida (tots zeros). Després es configura i s’inicialitza el port d’ADC, primer s’indica els 

ports que es faran servir (A0, A1 i A2) i la tensió de referència que en aquest cas és la 

d’alimentació (3.3V). Tot seguit se li assigna el clock intern. 

 

Pel PWM únicament inicialitzem el PIN_E2 que és el que fixem la direcció en què girarà 

el motor. 

 

Finalment habilitem les interrupcions i inicialitzem les variables. 
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4.4.3. Adquisició 
 

En aquesta part del codi s’explica la fase d’adquisició de dades: 

 

 

 

El procediment per adquirir les dades és el següent: 

 

• Seleccionem el canal per on llegirem mitjançant la sentència set_adc_channel() 

 

• Esperem a que s’estabilitzi mitjançant un delay 

 

• Llegim les dades a través de la funció red_adc() 

 

Un cop s’han llegit les dades dels 3 eixos, cal tractar-les per tal d’obtenir les dades en 

G’s. S’ha de tenir en compte que 1 G tindrà el valor de 100 per poder tractar els 

decimals amb més facilitat. Un cop feta la conversió es pot informar a l’usuari de 

l’estat del cotxe enviant les dades adquirides per Bluetooth. 
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4.4.4. Càlcul Velocitat 
 

 

 

Per calcular la velocitat del motor s’estableix el valor del dutycycle que controla el 

PWM. Per fer-ho primer es va proposar realitzar un control PID, però més endavant es 

va optar per simplificar-ho i tenir en compte la part proporcional. 

 

Per realitzar el càlcul primer es calcula l’error, que en cas que es pateixi alguna 

acceleració lateral serà sempre negatiu ja que es restarà el valor absolut a la consigna. 

Aquest error queda multiplicat per un guany que dependrà de cada circuit per ser 

òptim. 

 

Finalment es comprova que existeixi aquesta acceleració lateral amb la sentència 

condicional. Si existeix se suma el factor al duty fent disminuir la velocitat del motor. 

En cas que no existeixi l’acceleració lateral, el programa entendrà que no està en una 

corba i per tant, accelerarà el motor fins assolir la màxima velocitat (duty100%=2000). 

En ambdós casos informa a l’usuari a través del Bluetooth si ha detectat alguna corba o 

si pel contrari està en fase d’acceleració. 
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4.4.5. PWM 
 

 

 

El PWM s’ha implementat manualment per software. Per fer-ho s’utilitza el timer 1 

que salta cada 0,01 ms. S’ha escollit un període de PWM de 20ms. S’ha optat per 

aquest període perquè és el que s’acostuma a utilitzar en el control de cotxes de ràdio 

control.  

 

En l’RSI del timer es genera l’ona quadrada segons el duty establert a cada moment. 

Per tant,  mentre la variable tics sigui menor que el duty la sortida valdrà ‘1’ (3.3V) i 

quan sigui major al duty valdrà ‘0’ (0V) fins al final del període quan tics valgui 2000 

(20ms). 

 

Al final de la RSI es neteja el flag d’interrupció. 
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4.5 Codi 
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5. Posada en marx
 

Un cop acabat el hardware i el software s’han realitzat les proves en un circuit real. En 

la següent imatge es pot ve

 

 

Un cop fet el disseny del co

la programació. Primer de tot 

envies una sèrie de caràcters

del motor, per veure si aquest 

augmentava i reduïa la velocitat en el rang de temps marcat. Tot seguit e

incorporar l’acceleròmetre

es van posar en comú els 

dades enviades pel accele

tots els perifèrics necessaris

s’ha ajustat la velocitat mé
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5. Posada en marxa 

Un cop acabat el hardware i el software s’han realitzat les proves en un circuit real. En 

la següent imatge es pot veure el cotxe en una de les múltiples proves que s’han fet.

Il·lustració 34: posada en marxa 

otxe, soldat els components en la placa PCB

Primer de tot es va realitzar un programa que el M

caràcters pel Bluetooth. Després es va provar un sis

del motor, per veure si aquest rebia les instruccions correctament. El motor 

gmentava i reduïa la velocitat en el rang de temps marcat. Tot seguit e

incorporar l’acceleròmetre s’observaven els valors donats dins els seus

 dos perifèrics per veure que el motor no 

eròmetre. Finalment, s’ha compilat el progr

necessaris i s’ha posat en marxa el cotxe. Després d

és òptima possible amb els sistema de contro

Un cop acabat el hardware i el software s’han realitzat les proves en un circuit real. En 

ure el cotxe en una de les múltiples proves que s’han fet. 

 

B es va començar 

Microcontrolador 

stema de control 

les instruccions correctament. El motor 

gmentava i reduïa la velocitat en el rang de temps marcat. Tot seguit es va 

s límits. Més tard 

 interferís en les 

rama que inclou 

de moltes proves 

ol dissenyat.  
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6. Pressupost 
 

La duració del projecte és de 4 mesos. Va començar al Febrer del 2013 i finalitza al Juny 

del 2013.  

 

El cost del projecte depèn de dos factors: 

 

• Hores de dedicació. 

• Material necessari per la seva realització. 

 

6.1. Hores dedicació projecte 
 

Fases del desenvolupament del projecte Temps Percentatge 

Fase 1 Estudi del funcionament dels cotxes i pistes 

d’Slot   

1 setmana 6% 

Fase 2 Estudi i recerca dels components adients 

segons els requeriments del projecte   

2 setmanes 12% 

Fase 3 Disseny del circuit electrònic i muntatge del 

prototip 

3 setmanes 19% 

Fase 4 Programació del Microcontrolador   3 setmanes 19% 

Fase 5 Modificacions i ajustos    2 setmanes 13% 

Fase 6 Proves i posta en marxa 1 setmana 6% 

Fase 7 Realització de la memòria 4 setmanes 25% 

Taula 4: fases projecte 



 

 

6.2. Material projecte
 

Unitats Material 

1 Bluetooth: SPBT2532C2.AT

1 Acceleròmetre: ADXL335  

1 Microcontrolador: dsPIC30F4012

1 Pont en H: MAX4427  

1 Regulador tensió: LM1086  

5 Diodes 

4 Resistències 

6 Condensadors 

 

13%

6%

25%
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Taula 5: gràfic fases projecte 

terial projecte 

Cost unitari 

Bluetooth: SPBT2532C2.AT 52.21 € 

Acceleròmetre: ADXL335   24.95 € 

Microcontrolador: dsPIC30F4012 4.10 € 

Pont en H: MAX4427   2.81 € 

Regulador tensió: LM1086   1.15 € 

0.25 € 

0.03 € 

0.10 € 

Taula 6: cost material projecte 

 

6%
12%

19%

19%

Fases del Projecte

 

Preu 

52.21 € 

24.95 € 

4.10 € 

2.81 € 

1.15 € 

1.25 € 

0.12 € 

0.60 € 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7
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7. Impacte mediambiental 
 

Tots els components utilitzats en la construcció del prototip del projecte, compleixen 

amb la directiva de la Unió Europea, 2002/95/CE de restricció de certes substancies 

perilloses en apartats elèctrics i electrònics, RoHS del anglès “Restriction of 

HazardousSubstances”.  

 

D’acord amb el RD 1/2008 del 11 de gener i la seva modificació en la llei 6/2010 del 24 

de març, aquest projecte no porta cap risc per la salut de la població al no produir cap 

tipus d’emissions. Per aquest motiu no està sotmès a la declaració del impacte 

mediambiental. No obstant, s’ha realitzat una avaluació del efecte mediambiental que 

provoca aquest dispositiu. Aquesta avaluació s’ha realitzat des de tres punts de vista: 

la seva construcció i el seu desmantellament al final de la vida útil. 

 

7.1. Construcció 
 

La quantificació estimada dels diferents components utilitzats en la construcció del 

cotxe ve donada pels materials següents: 

 

Material Quantitat (g) 

Coure menys de 100 

Estany menys de 50 

Sicilio menys de 50 

Germani menys de 10 

Impureses de materials semiconductors menys de 10 

Polímeres de diferents tipus menys de 100 

Altres menys de 100 

Taula 7: Materials utilitzats en la construcció del dispositiu 

 



 

S’ha estimat el consum d’energia utilitzada per la fabricació dels diferents 

components, a partir dels costos del mateixos.

l’energia total en la seva fabricació  ha estat de 180kWh elèctrics.

 

Aquesta quantitat d’energia utilitzada en la fabricació dels components, més l’energia 

utilitzada en el desenvolupament del disseny i construcció del co

informàtics, llum d’oficina, etc.) dona un total de 200kWh elèctrics totals, gastats en la 

fabricació del projecte. 

 

Figura 

 

D’acord amb la generació d’energia actual a Esp

per 1kWh elèctric gastat pel usuari, suposa la següent quantitat d’emissions 

contaminants: 

 

5%

Nuclear

Cogeneració i restes

Solar fotovoltaica
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S’ha estimat el consum d’energia utilitzada per la fabricació dels diferents 

components, a partir dels costos del mateixos. D’aquesta manera s’ha deduït que 

l’energia total en la seva fabricació  ha estat de 180kWh elèctrics. 

Aquesta quantitat d’energia utilitzada en la fabricació dels components, més l’energia 

utilitzada en el desenvolupament del disseny i construcció del cotxe (hores d’equips 

informàtics, llum d’oficina, etc.) dona un total de 200kWh elèctrics totals, gastats en la 

Figura 2: Generació electricitat a Espanya. 

D’acord amb la generació d’energia actual a Espanya, el consum d’energia elèctrica, 

per 1kWh elèctric gastat pel usuari, suposa la següent quantitat d’emissions 

 

24%

6%

5%

11%

2%

30%

14%

3%

Carbó Cicle combinat

Cogeneració i restes Tèrmica reonovable Eòlica

Solar fotovoltaica Hidràulica Solar tèrmica

S’ha estimat el consum d’energia utilitzada per la fabricació dels diferents 

D’aquesta manera s’ha deduït que 

Aquesta quantitat d’energia utilitzada en la fabricació dels components, més l’energia 

txe (hores d’equips 

informàtics, llum d’oficina, etc.) dona un total de 200kWh elèctrics totals, gastats en la 

 

anya, el consum d’energia elèctrica, 

per 1kWh elèctric gastat pel usuari, suposa la següent quantitat d’emissions 
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 Contaminants Quantitat (g) 

Diòxid de carboni CO2 233 

Diòxid de sofre SO2 0.383 

Òxids de Nitrogen NOx 0.313 

Òxid de carboni CO 0.48 

Partícules  0.11 

Taula 8: Contaminants emesos per generar 1kWh 

 

 Amb aquests valors podem calcular els contaminants emesos per la fabricació del 

projecte. 

 

 Contaminants Quantitat (kg) 

Diòxid de carboni CO2 46.6 

Diòxid de sofre SO2 0.0766 

Òxids de Nitrogen NOx 0.0626 

Òxid de carboni CO 0.096 

Partícules  0.022 

Taula 9: Contaminants emesos en la fabricació del projecte 

 

7.2 Desmantellament 
 

Els materials utilitzats en la fabricació del dispositiu són recicla reciclables. Els costos 

energètics per lo tant la contaminació, en el desmantellament del cotxe seran 

relativament petits. 

 

Per quantificar aquests costos s’ha d’entrar en contacte amb l’empresa dedicada al 

reciclatge, com per exemple IndumentalRecycling S.A empresa situada a Erando 

(Vizcaya) dedicada entre d’altres coses al reciclatge d’equips electrònics. 
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8. Conclusions 
 

En el desenvolupament del projecte present s’ha aconseguit complir els objectius 

marcats al inici del mateix. Ara el cotxe és capaç de realitzar qualsevol circuit sense la 

interacció de la persona humana. 

 

Gràcies a l’acceleròmetre s’ha pogut detectar en quina situació es troba el cotxe, és a 

dir, si pateix alguna acceleració en la que s’hagi d’actuar. El Bluetooth permet 

comunicar-se amb el cotxe i establir certa interactivitat amb l’usuari. Les dades són 

processades pel Microcontrolador que envia les senyals adequades al Pont en H el qual 

varia el seu cicle de treball donant la velocitat més òptima al motor. 

 

Un projecte d’aquestes característiques no es basa només en buscar informació sobre 

el tema dels cotxes d’Slot, sinó que al seu darrere hi ha un gran procés d’aprenentatge 

en el món de l’electrònica, per tal de triar els components adients i programar-los de 

manera que compleixin els requisits necessaris per a la seva aplicació. 

 

Durant la carrera no he tingut l’oportunitat de triar un Microcontrolador i poder-lo 

programar com he pogut fer en aquest projecte. M’he trobat que en el mercat hi ha 

milers de Microcontroladors diferents i per escollir el més apropiat he hagut de fer un 

filtratge segons les característiques que necessitava el cotxe. A part d’això, he hagut 

d’aprendre a fer servir el software de programació del Microcontrolador. 

 

En la carrera tampoc m’havia trobat mai els acceleròmetres i en aquest projecte he 

après a tractar-los per obtenir els resultats necessaris. A part d’això, no havia 

programat mai un Bluetooth la qual cosa m’ha requerit un procés d’aprenentatge. Un 

aspecte ha tindre en compte és el del disseny de la placa PCB, la qual no havia fet 

servir mai. 
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En el transcurs del projecte m’he trobat amb problemes que he hagut d’afrontar per 

poder solucionar-los. El perifèric de PWM no acabava de funcionar i al final es va 

implementar per software.  

 

A nivell personal aquest projecte m’ha ajudat ha millorar la capacitat de sintetitzar i 

filtrar la informació referent als conceptes tècnics, així com a organitzar-me el temps 

planificant les diferents fases del projecte. També a actuar davant els problemes i 

imprevistos que han anat sorgint.  

 

Tots aquests reptes que s’han anat presentant durant aquest treball m’han fet gaudir i 

han estimulat encara més la meva passió per l’electrònica i m’animen a continuar 

afrontant futurs projectes. 
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9. Línies de futur 
 

El projecte present té línies de futur molt interessants. Una línia de futur seria la 

programació d’un sistema de control molt més òptim.  

 

Gràcies a la capacitat de comunicació inal·làmbrica mitjançant Bluetooth es poden 

aconseguir enllaços amb altres dispositius.  

 

Un dels dispositius que ofereix més possibilitats és l’smartphone. Avui en dia, la 

proliferació d’smartphones ha sigut enorme i cada vegada sorgeixen més aplicacions.  

 

Gairebé tots els telèfons intel·ligents permeten la connexió Bluetooth. Per tant, la línia 

de futur que es proposa és aprofitar aquesta possible comunicació entre el cotxe d’slot 

i el telèfon mòbil. Per exemple, es podria programar una aplicació per tal que el 

telèfon mòbil pogués obtenir dades de telemetria del cotxe i poder ajustar els 

paràmetres de control per poder optimitzar el cotxe. 

 

També es podria programar una aplicació per què el telèfon es converteixi en el 

comandament del cotxe i poder-lo controlar com si d’un cotxe d’Scalextric normal es 

tractés. 
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