
 

 

 

 

 

 

 

RESUM: Aquest projecte consisteix en estudiar la 

viabilitat d’implementar una font d’alimentació basada en 

termo-cèl·lules aplicada a un quadre d’instruments per a 

un ciclomotor. L’estudi es divideix en dues parts. Per una 

banda s’ha analitzat la potència de les cèl·lules i per 

l’altra s’ha creat un quadre d’instruments de baix cost 

basat en la plataforma Arduino. S’ha desenvolupat, 

també, una aplicació Android per a permetre una 

comunicació entre el quadre i un dispositiu mòbil. 

PARAULES CLAU: Termoelectricitat, Arduino, Android,  

i quadre d’instruments. 

1 Introducció 

D’una banda,  degut al mal funcionament i a la 

mancança d’aparells de l’actual  quadre d’instruments 

del ciclomotor, s’ha vist la necessitat de millorar-lo i 

ampliar-lo. 

L’actual quadre d’instruments es composa d’un 

velocímetre amb un comptaquilòmetres totalment 

mecànic i diverses llums que indiquen; llums llargues, 

temperatura elevada , intermitents encesos, nivell baix 

d’oli i punt mort. 

Per tal de millorar el sistema d’adquisició i el quadre 

d’instruments en general, es reconstruirà tot el sistema 

mitjançant un velocímetre basat en un sensor inductiu 

que detecti un imant cargolat a la roda per tal de 

obtindré la velocitat i els quilometres recorreguts, 

connectar el primari de la bugia amb el microcontrolador 

mitjançant un circuit per obtindré les revolucions del 

motor. Aprofitar les llums indicadores de l’antic quadre 

d’instruments. Es mostraran les dades de velocitat 

mitjançant uns displays i les revolucions mitjançant llums 

LED. 

2      Termoelectricitat 

La termoelectricitat com el seu nom indica, estudia la 
influència que té el calor en l’aparició dels fenòmens 
elèctrics. Existeixen quatre efectes remarcables en la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
termoelectricitat, l’efecte Peltier, segons el qual quan es 
fa circular un corrent a través d’una unió bimetàl·lica, per 
a mantenir constant la temperatura de la unió cal 
entregar o extreure calor, segons el sentit de la 
circulació. L’efecte Seebeck, segons el qual quan dos 
metalls diferents a temperatures també diferents es 
posen en contacte formant una unió bimetàl·lica, entre 
els dos costats de la unió es genera una força 
electromotriu. L’efecte Thomson el qual es resumeix 
com la propietat termoelèctrica en la qual s’hi relacionen 
l’efecte de Seebeck i l’efecte de Peltier. Aquest fenomen 
sorgeix quan un material, sotmès a un gradient tèrmic i 
recorregut per un corrent elèctrica, intercanvia calor amb 
el món exterior. Finalment l’efecte Joule, propietat 
termoelèctrica que consisteix en l’emissió de calor en un 
conductor pel qual circula un corrent elèctric.  
En el nostre cas, el mètode emprat ha estat el de 
Seebeck. 
 

3 Recursos utilitzats 

Els recursos que s’han utilitzat en la creació d’aquest 
projecte son l’Arduino i Android.  
 
Arduino és una plataforma electrònica de software i 
hardware lliure enfocat en la creació de prototips. Es 
caracteritza per ser un entorn senzill i flexible. En aquest 
projecte s’ha utilitzat l’Arduino Mega. Aquest mòdul 
Arduino compta amb un processador ATmega2650 de 
16MHz. Té una memòria flash de 256kB i 4kB de 
memòria EEPROM (memòria que no s’esborra al tallar el 
subministrament elèctric). Té una sèrie de pins 
configurats de la forma següent: 54 pins digitals dels 
quals 14 poden actuar com a sortida PWM (488Hz). 
 
Android és un software per a aparells mòbils que inclou 

un sistema operatiu, middleware i aplicacions clau. El 

SDK d’Android (kit de desenvolupament) aporta les 

eines i APIs (interfícies de programació d’aplicacions) 

necessàries per a començar a desenvolupar aplicacions 

en plataforma Android fent servir llenguatge Java. Dins 

del món de la programació d’Android hi ha moltes 

aplicacions, però ens em decidit pel GoogleApp inventor 

degut a la seva simplicitat d’ús. 
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GoogleApp Inventor és una plataforma de GoogleLabs 
per crear aplicacions de programari per al sistema 
operatiu Android. De forma visual i a partir d'un conjunt 
d'eines bàsiques, l'usuari pot anar enllaçant una sèrie de 
blocs per crear l'aplicació. El sistema és gratuït i es pot 
descarregar fàcilment de la web. Les aplicacions fruit de 
App Inventor estan limitades per la seva simplicitat, 
encara que permeten cobrir un gran nombre de 
necessitats bàsiques en un dispositiu mòbil. 
 

4 Components utilitzats 

Podem diferenciar els components emprats en el quadre 

d’instruments i els que s’han fet servir per la font 

d’alimentació. 

En el quadre d’instruments hem requerit l’ús de tres 

display de set segments LSD5365-20/A per a mostrar la 

velocitat, tres circuits integrats SN74LS47N per 

administrar els display, per a mostrar les revolucions del 

motor, s’han emprat quinze leds controlats per dos 

circuits integrats LM3916N-1 el qual a partir d’una 

entrada analògica obté quinze sortides digitals i un filtre 

passa-baixos format per un condensador de 10μF i dues 

resistències de 620Ω. El filtre té la funció de convertir la 

sortida d’Arduino PWM en una sortida analògica 

constant. 

S’ha fet servir un mòdul Bluetooth, el qual permet la 

comunicació, fins i tot a través d’obstacles, a distàncies 

de fins 10 metres. També serveix per crear una connexió 

a Internet sense fil des de un portàtil utilitzant un telèfon 

mòbil. En el nostre cas ha servit per a connectar 

l’Arduino amb un dispositiu mòbil permetent, així, la 

visualització dels resultats. 

Per últim s’ha integrat tots els components en un circuit 

imprès. 

En quant a la font d’alimentació, s’han emprat termo-

cèl·lules, un regulador de càrrega solar que permet la 

gestió de la càrrega de la bateria i una bateria de 12V 

per acumular l’energia generada. 

5 Desenvolupament del sistema d’alimentació 

basat en cèl·lules Peltier 

 

Amb la finalitat de comprovar la viabilitat d’implementar 

un sistema d’alimentació del quadre d’instruments basat 

en termo-cèl·lules aprofitant el calor del tub 

d’escapament, s’ha mesurat quant espai hi ha disponible 

al tub i s’ha calculat que es podrien instal·lar 24 cèl·lules 

Peltier.  

S’ha mesurat quant voltatge i corrent genera una sola 

cèl·lula i després s’han proposat 2 muntatges per provar 

d’assolir els requeriments del sistema, que utilitza una 

bateria de 12V i consumeix en el seu punt màxim 

350mA. El primer muntatge consisteix en 12 cèl·lules en 

sèrie connectades en paral·lel amb unes altres 12 

cèl·lules formant un muntatge 12x2. El segon muntatge 

consisteix en quatre files connectades en paral·lel de 6 

cèl·lules en sèrie cadascuna formant un muntatge 6x4. 

Un cop fetes les mesures s’ha arribat a la conclusió de 

que amb aquest muntatges no es podria alimentar el 

quadre ja que en el cas del 12x2 genera suficient 

voltatge però no prou intensitat i el cas del 6x4 és 

deficient tant en voltatge com en intensitat. 

6 Desenvolupament del quadre d’instruments 

Abans de realitzar la integració en una placa PCB s'han 

realitzat les proves corresponents amb una placa de 

prototipatge fins aconseguir el resultat desitjat. 

A la hora de fer el quadre de instruments cal desglossar-

ho en dos grups principals; el compta-revolucions i el 

compta-quilòmetres. 

El compta-revolucions recull els polsos mitjançant el 

sistema d'adquisició de dades , mentre l'Arduino 

gestiona aquestes dades i envia a la sortida una senyal 

analògica en PWM de 5-0V i 488Hz. Aquesta senyal 

passa pel filtre passa baixos format per un condensador 

de 10µF i dues resistències en sèrie de 560Ω, que 

converteixen la sortida del Arduino a una tensió 

analògica nominal. Aquesta tensió la reben els dos 

circuits integrats LM3916N-1 que, mitjançant 

comparadors, transformen aquesta tensió en 15 sortides 

digitals. Aquestes sortides la formen 15 leds verds groc i 

vermell que s'encendran en mode barra a mesura que 

l'Arduino li indiqui el valor de mostreig. S'encenen de 0 a 

15 i representen un increment o decrement de 1000 

revolucions per minut donant un valor màxim de 

mostreig de 15000 revolucions. 

El compta-quilòmetres de mateixa manera que el 

compta-revolucions, rep per un sensor polsos a cada 

volta de roda, i al igual que pel compta-revolucions, 

l'Arduino gestionarà els valors d'entrada i obtindrà la 

velocitat. Aquest transforma el valor en 12 senyals que 

serviran per mostrar la velocitat en 3 displays  de 7 

entades, cada un gestionat pel circuit integrat  

SN74LS47N, que convertirà les 4 entrades que dona 

l'Arduino en 7 del display. 

Un cop dissenyats aquests dos elements per separat 

s'han unit juntament amb un mòdul Bluetooth i s'ha 



dissenyat un placa de circuit imprès per integrar-ho tot 

en un únic circuit . 

Per la creació del nostre circuit imprès hem utilitzat el 

mètode de transferència de tòner, aquest mètode és 

senzill,  ràpid, queda un acabat força professional i 

requereix un mínim de recursos que podem trobar 

fàcilment en qualsevol llar. 

7 Desenvolupament del  programa d’Arduino 

El programa d’Arduino es diferència en tres parts 

principals, el primer lloc el tractament de les dades 

adquirides pel sensor de velocitat, en segon lloc el 

tractament de les revolucions i finalment la comunicació 

a través de Bluetooth. 

S’ha utilitzat un Arduino MEGA ja que eren necessàries 

més sortides de les que podia proporcionar un Arduino 

UNO. 

8 Desenvolupament de l’aplicació Android 

L’objectiu de l’aplicació és el de recopilar, mostrar per 

pantalla i emmagatzemar informació provinent d’un 

microcontrolador Arduino. Aquest, mitjançant un mòdul 

Bluetooth, enviarà paquets de dades al telèfon mòbil. 

La informació provindrà d’una sèrie de sensors 

distribuïts per la motocicleta i també de les operacions 

pertinents realitzades pel microcontrolador. 

9 Conclusions i futures millores 

En resum,  s’han assolit els objectius per al quadre 

d’instruments i l’aplicació Android però no ha estat 

possible alimentar-lo amb el sistema de cèl·lules Peltier. 

Com que aquest treball es separa en tres blocs 

fonamentals, es proposa una línia de millora per a 

cadascuna d’elles. 

Primerament, en quant al quadre d’instruments en sí, 

seria interessant afegir nous sensors per a tal de tenir 

més informació del ciclomotor, com podrien ser les 

coordenades a través d’un mòdul GPS, l’angle 

d’inclinació amb un giroscopi i un acceleròmetre, 

sensors de nivell de combustible, de temperatures 

varies, etc. També desenvolupar el sistema de mostra i 

emmagatzemament de les dades, per exemple 

instal·lant un mòdul SD per guardar totes les dades i 

substituir els displays i, si es vol, els leds per una 

pantalla TFT que  permet un major grau de flexibilitat a 

l’hora de mostrar les dades. 

El segon gran bloc és l’aplicació Android. En el cas 

exposat en aquest projecte s’ha utilitzat una plataforma 

creada per googleLabs que permet desenvolupar una 

aplicació Android mitjançant eines molt bàsiques, 

enllaçant una sèrie de blocs per crear una aplicació. 

Aquesta simplicitat que facilita la creació de l’aplicació 

alhora la limita, per tant, es podria treballar en una 

aplicació feta des d’un programa que, encara que més 

difícil, permeti una major personalització de l’aplicació. 

Finalment,  en referència a l’alimentació per termo-

cèl·lules, el nombre i tipologia de les cèl·lules limita els 

resultats, podent optar per dues solucions.  

En primer lloc, i ja que l’espai disponible per a les 

cèl·lules no es pot ampliar, es pot adquirir un tipus de 

cèl·lula amb millors prestacions o per reduir el consum 

del sistema. 
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