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I.- ENQUESTA PRÈVIA 
 
Respon les següents qüestions: 

- Durant la teva formació has fet servir algun llenguatge de programació alguna vegada? 

Si/No 

- Si la resposta ha estat sí, pots dir en quin moment? 

 
 

- Senyala els llenguatges de programació que coneixes:  

o Python 

o Arduino 

o C++ 

o HTML 

o Javascript 

o Altres (posa’ls) 

 
- Creus que la programació hauria de formar part de la formació integral obligatòria? 

 
Si No 
 

- Creus que al teu cicle formatiu seria necessari aprendre a programar? Per què? 

 
 

- Coneixes la plataforma Arduino? 

 
Si No 
 

- Si la resposta ha estat sí, pots explicar de què? 

 
 

- Saps què és una plataforma Open Source? 

 
Si No 
 

- Creus que s’ha d’innovar amb l’ús de noves tecnologies en la formació professional? 

 
Si No 
 

- Si hi hagués la possibilitat de poder crear la teva pròpia tecnologia (medidors, aparells 

de control, programadors... )per la teva vida professional/formativa, la faries servir 

(Valora de 1 a 5 sent 1 segur que no i 5 sense cap dubte)? 

 
1 2 3 4 5 
 

- De 1 a 5 valora el teu nivell d’informàtica, sent 1 no en tinc cap coneixement i 5 sóc un 

expert en la matèria. 

1 2 3 4 5 

- Quins són els programes informàtics que més utilitzes? 

o Windows 

o  Linux 

o Office 

o AutoCad 

o Altres (cita’ls) 
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- Valora de 1 a 5 com creus que hauria de ser la relació a la formació professional entre 

teoria i pràctica, sent 1 tot teoria i 5 tot pràctica 

1 2 3 4 5  

- Quina d’aquestes metodologies t’agrada més: 

 
o Classe teòrica 

o Aprenentatge basat en projectes 

o Treball individual  

o Plantejament-resolució d’exercicis 

o Altres (digues quina) 

 

- A l’hora de fer pràctiques, prefereixes treballar sol o en equip? 

 

- Valora de 1 a 5 els continguts impartits al teu CF, sent 1 molt poc útils a 5 molt útils 

1 2 3 4 5 

- Valora de 1 a 5 els continguts impartits d’aquest MP, sent 1 molt poc útils a 5 molt útils 

 
1 2 3 4 5 
 

- Com creus que es podria millorar el mòdul professional? 

 
RESPOSTES: 
 

- Durant la teva formació has fet servir algun llenguatge de programació alguna vegada? 

 
- Si la resposta ha estat sí, pots dir en quin moment? 

1: A casa 
6: sense resposta 

- Senyala els llenguatges de programació que coneixes:  

o Python 

o Arduino 

o C++ 

o HTML 

o Javascript 

o Altres (posa’ls) 
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- Creus que la programació hauria de formar part de la formació integral obligatòria? 

 

Si No 
 

 
 

- Creus que al teu cicle formatiu seria necessari aprendre a programar? Per què? 

-  

 
 
Respostes: 
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 Si:  

Si No 

-Perquè és útil,  - No té res a veure 

-Perquè és important  

 
- Coneixes la plataforma Arduino? 

 
Si No 

 
 
 

- Si la resposta ha estat sí, pots explicar de què? 

Cap resposta a la pregunta 
 

- Saps què és una plataforma Open Source? 

 
Si No 
 

 
 

- Creus que s’ha d’innovar amb l’ús de noves tecnologies en la formació professional? 

 
Si No 
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- Si hi hagués la possibilitat de poder crear la teva pròpia tecnologia (medidors, aparells 

de control, programadors... )per la teva vida professional/formativa, la faries servir 

(Valora de 1 a 5 sent 1 segur que no i 5 sense cap dubte)? 

 
1 2 3 4 5 

 
- De 1 a 5 valora el teu nivell d’informàtica, sent 1 no en tinc cap coneixement i 5 sóc un 

expert en la matèria. 

1 2 3 4 5 

 
- Quins són els programes informàtics que més utilitzes? 

o Windows 
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o  Linux 

o Office 

o AutoCad 

o Altres (cita’ls) 

 
 

- Valora de 1 a 5 com creus que hauria de ser la relació a la formació professional entre 

teoria i pràctica, sent 1 tot teoria i 5 tot pràctica 

1 2 3 4 5  

 
- Quina d’aquestes metodologies t’agrada més: 

 
o Classe teòrica 

o Aprenentatge basat en projectes 

o Treball individual  

o Plantejament-resolució d’exercicis 

o Altres (digues quina) 
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- A l’hora de fer pràctiques, prefereixes treballar sol o en equip? 

 
 

- Valora de 1 a 5 els continguts impartits al teu CF, sent 1 molt poc útils a 5 molt útils 

1 2 3 4 5 

 
- Valora de 1 a 5 els continguts impartits d’aquest MP, sent 1 molt poc útils a 5 molt útils 
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- Com creus que es podria millorar el mòdul professional? 

o Amb millor material i espai 

o Millors professors. 

o Amb unes pautes a seguir més marcades. 

o Impartint classes de nivell professional 
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II.- MANUALS DE FUNCIONAMENT 
 
A continuació es mostren alguns dels protocols o 
Parts Controladora Arduino UNO R3 
 

 
Figura 1 Parts placa controladora Arduino UNO R3 

 
 
1- Entrada USB jack 
2- Entrada alimentació, 
3- Processador 
4- Xip de comunicació  
5- Cristall 16 mhz  
6- Botó reset 
7- Led On 
8- Leds TX/NX  
9- Led 
10- Entrades alimentació 
11- Entrades analògiques 
12- Pins TX and RX  
13- Entrades i sortides  
14- Pins Ground i AREF. 
15-ICSP per Atmega328 
16- ICSP per interfaç USB 
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Controlador i simulador 
 

 
Figura 2 Controlador muntat amb 2 sensors 

 
A la imatge superior es veu el controlador muntat per fer lectures de 2 línies o elements amb el 
mòdul ethernet incorporat a la microcontroladora Arduino UNO R3 i amb l’ajuda del protoboard 
(marcat a la foto) per no haver de fer connexions permanents entre les plaques i els sensors. 
 
Més endavant es pot trobar també els esquemes de connexió del controlador complert (amb els 
4 sensors funcionant) i la llista de materials necessaris pel seu muntatge i pressupost. A 
continuació els procediments que s’han de seguir per fer-lo servir: 
 
Carregar sketch 
 
El sketch és el programa que introduïm a la controladora perquè es comporti de la manera que 
volem. Per carregar-lo cal baixar i instal·lar l'IDE d'Arduino 1. Cal tenir en compte que per aquest 
projecte s’ha fet servir la versió 1.6.4, pel que s’ha de vigilar d’utilitzar com a mínim aquesta versió 
o una actualització superior.  
 
Connectem la placa Arduino amb el cable USB i els controladors haurien d'instal·lar-
automàticament per Windows. Si no fos així consultar la guia de referència 2 d’instal·lació per a 
la placa Arduino UNO (només UNO en endavant). I per a la placa Arduino Nano (Nano d'ara 
endavant) descarregar els drivers des d'aquest enllaç 3. 
 
Obrim el sketch per a la placa UNO (sensors), seleccionar a la llista de plaques la corresponent 
(UNO) i el port sèrie (COM) en què aparegui la placa que hem connectat. Premem en el botó 
"Pujar" l'IDE i passats uns segons hauríem de veure, a la part inferior de l'IDE amb fons negre, 
una confirmació que el programa ha estat pujat correctament a la placa (captura). En el cas de 
la UNO hem de copiar el fitxer index.htm de la carpeta sdcard a l'arrel de la targeta SD. Això 
servirà per carregar les dades guardades a la web de medidors. 
 
Repetim el procés amb el sketch del simulador i la placa Nano. Seleccionem a la llista la nova 
placa (Nano) i el port sèrie que correspongui a la mateixa. Feu clic en "Pujar" i tornem a verificar 
que després passats uns segons el procés ha acabat correctament. 
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Connectar Ethernet. 
Unim la placa UNO i el Ethernet Shield (foto) assegurant que tots els pins s'alineen correctament 
i que la unió és ferma. 
Connectem el cable de xarxa des del pc a la placa UNO, hem de assignar una ip al PC dins el 
rang 192.168.0.x, consulteu: Canviar la configuració TCP / IP abril. La placa té la ip 192.168.0.20 
(configurable en el sketch). 
 
 

 
Connectar Sensors al controlador. 
Col·loquem el Shield (mòdul) Ethernet encaixant els pins quedant el Shield sobre de la UNO, i 
col·loquem la targeta SD a la ranura ( marcada a la foto). Connectem els sensors amb ajuda 
d'una mini placa de prototips i cables protoboard, que ens permet muntar i desmuntar d’aquesta 
forma. Connectar segons esquema que es pot veure a la pàgina 29 del present document. 
 
 
Connectar Alimentació. 

- Assegurar que el simulador no està endollat al cable USB. 
- Connectar el jack de 12V a la font d'alimentació de la placa de prototips. (Com es veu a 

la foto següent, sota el rètol de mòdul d’encés) 

- Connectar cables vermell 5V a l'alimentació dels relés (marcat a la foto com regleta 
entrada corrent alimentació a la dreta de la figura 4).  
 
 
SIMULADOR 
 
El simulador, té dos modes de funcionament: manual i auto. Al engegar-se es troba en mode 
manual. A continuació els principals elements que el composen i com fer-lo servir.  
 
La figura XX correspon al simulador vist des de sota. A la seguent es pot veure el frontal del 
mateix simulador.   

Figura 3 Connexió UNO-Ethernet 
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Figura 4 Simulador revers 

 
 

 
Figura 5 Simulador frontal 

 
Més endavant es pot veure l’esquema de connexió del simulador i el material necessari per la 
seva construcció i pressupost. 
 
Mode manual 
En el segon mode de funcionament usant els botons podem controlar l'encesa de les llums i la 
velocitat dels motors. Prement el botó corresponent a cada motor aquest anirà augmentant la 
seva velocitat fins a la màxima programada i tornarà a 0. 
 
Botons. 

- Els botons de l'1 al 3 controlen les llums A, B i C respectivament, una pulsació encén i la 
següent apaga.  
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- Els botons 4 i 5 controlen els dos motors D i E de diferent forma.  
o El botó 4 té 5 posicions per la potència del motor (0%, 25%, 50%, 75% i 100%), 

que augmenta amb cada pulsació i es repeteix, és a dir passem del 100% de 
potència del motor D a apagat).  

o El botó 5 alterna el motor E apagant i engegant amb cada pulsació. 
 

- El botó 6 alterna entre el mode manual i el mode auto. 
 
Cal tenir present que si es polsa el botó 6 mentre el mode auto està en marxa s’anul·larà 
l’algoritme aleatori i tornarà a començar, pel que és important no tocar cap botó mentre el mode 
auto està funcionant si no es vol corrompre la pràctica. 
 
Mode auto 
En aquest mode de funcionament, durant un període de 30 minuts, el simulador crea un algoritme 
aleatori que canvia cada cop que s’inicia el mode, de forma que fa funcionar per un temps aleatori 
entre 10 i 20 min les 3 llums i els 2 motors. 2 de les llums començaran enceses i una apagada, 
els dos motors funcionaran a diferent velocitats. El temps aleatori usat en la sessió en curs es 
guarda a la memòria EEPROM de la placa Nano per ser consultats en finalitzar la mateixa. Per 
allargar la vida útil de la memòria EEPROM només es graven les dades 1 cop per sessió, la 
primera vegada que es passa al mode automàtic. Les dades s'imprimeixen pel port de 
comunicacions sèrie una vegada en iniciar la placa UN i connectar-la a l'ordinador mitjançant el 
cable USB . 
 
 
Web 
La interfície web disponible a 
l’hipervincle http://192.168.0.20 
ostra 3 rellotges per cada 
sensor connectat. De dalt a baix 
i cada columna un sensor: el 
primer mostra els ampers 
consumits en temps real, el 
segon els watts-hora i el tercer 
el voltatge de referència del 
mesurament. La interfície s'ha 
realitzat en HTML5 / javascript 
causa del seu ús relativament 
simple i la possibilitat de 
realitzar modificacions 
fàcilment. Els rellotges usen la 
llibreria javascript canv-gauge5. 
 
 
 
Dades de la targeta SD 
Cada 30 segons, per defecte, la placa UNO escriu les lectures dels 4 sensors en aquest instant 
a un fitxer CSV (valors separats per comes). L'estructura és la següent: 
<Nom del sensor>, <ampers>, <watts-hora>, <ampers-hora>, <temps en mil·lisegons> 
Aquest format és simple i permet tractar les dades fàcilment, per exemple en una pàgina web 
com plot.ly 6. 
 
Variables editables sketch simulador: 
Línies 81,86 i 88, interval en mil·lisegons d'on es prendrà el temps aleatori. 
Línia 160, velocitat motor 1 en mode automàtic de 0-155. 
Línia 161, velocitat motor 2 en manera automàtica de 0-155. 
 
Variables editables sketch sensors: 
Línia 10, direcció ip, qualsevol direcció ip vàlida. 

Figura 6. Medidors controlador 
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Línia 11, port on escolta el servidor web, qualsevol port sense utilitzar del rang 1-65535. 
Línia 376, interval per escriure les dades CSV a la targeta SD, temps en mil·lisegons. 
 
Llibreries usades 
Sensor: 
ElapsedMillis 7, permet mantenir un temporitzador reseteable en mil·lisegons, independent del 
temporitzador intern del microcontrolador. 
EEPROM 8, permet accedir a la memòria EEPROM del microcontrolador i realitzar escriptura i 
lectures de la mateixa. 
DualMotor 9 permet controlar aquest model 10 en concret de pont H amb l'integrat LL293D 
 
Monitor: 
Ethernet 11 i la seva dependència SPI 12, permet la comunicació entre el microcontrolador de la 
placa UN i el de l'Ethernet Shield, així com la funcions de servidor web i comunicació TCP / IP. 
SD 13, permet l'escriptura i lectura d'una targeta de memòria SD. 
Softimer 13, permet executar tasques en un temps programat, actuant com pseudo-multitasca. 
 
Plot.ly 
Plot.ly 14 és un servei gratuït per crear gràfics i analitzar dades de forma col·laborativa i en 
línea.Plot.ly pot gestionar qualsevol tipus de fitxer de dades però en aquest cas farem servir 
arxius CSV (valors separats per comes), Per poder usar-ho primer hem de crear un compte 
d'usuari en el sistema o utilitzar un compte d'alguna de les xarxes socials que suporta per iniciar 
sessió, 
 
Ara hem de crear un nou 
projecte i pujar al sistema el 
fitxer CSV amb les dades per 
crear les gràfiques. 
Premem en "New project" 
(captura) Pestanya import, 
import from file i seleccionem 
l'arxiu "DATALOG.TXT" a la 
targeta SD que estava 
introduïda a la placa UN. Ara 
hauríem de tenir una 
quadrícula amb totes les 
lectures dels 4 sensors.  
 
Ara separem les dades per 
sensors utilitzant l'opció 
d'ordenar alfabèticament les dades de la primera columna (nom del sensor). Creem ara noves 
quadrícules prement en la pestanya "New Grid", seran necessàries 3 més, una per sensor. 
Copiem les dades del sensor 2 a la segona quadrícula i repetim amb els 2 següents. Un cop 
separats les dades, en cada quadrícula de dades, tornem a ordenar les dades aquesta vegada 
usant la cinquena columna per tornar a ordenar les dades per temps. 
 
Hem de seleccionar per cada sensor les columnes 2 a 4 com "y" i la columna 5 (temps) com "x". 
En aquest punt prement en "Line Plot" (captura) a l'esquerra de les quadrícules, es crearà el 
gràfic del sensor seleccionat. Podem repetir per cada sensor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Exemple plotly amb controlador 
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III. MATERIALS I PRESSUPOST 
 

Simulador 

Quantitat Material Preu (€)* 

1 Arduino Nano R3 20 

1 Relé 1 canals 3,26 

1 Relé 2 canals 4,45 

1 Mini controladora motors pont H L293D   3,56 

1 Motor CC 4,5 V 4,85 

1 Motor CC 12 V 8 

1 Font alimentació ATX adaptada 22 

1 Font alimentació per protoboard 3 

1 Protoboard sense soldadura 830 contactes 4,75 

1 Protoboard sense soldadura 170 contactes 2 

1 Protoboard per soldar 1 

2 Resistències 5,6 ohms 3 

3 Bombetes incandescents 5v 10W 2 

2 Cable 1,5 mm. (unitat per metro de cable) 3 

6 Regletes 1,5 mm. 1 

25 Cable Dupont 2,50 

6 Botons 6x6 mm. 0,60 

1 Taulell fusta 40x30 cm. 1,25 

4 Potes plàstic 0,70 

   

 Total pressupostat 90,92 € 

 
*Els preus són orientatius i presos a maig del 2015 
 

Controlador 

Quantitat Material Preu (€)* 

1 Arduino Uno R3 20€ + IVA 25 

1 Ethernet Shield R3 8,10€ 8,10 

4 Sensor de corrent ACS712 AC / DC 20A 13,64 

1 Cable ethernet 2 metros 3,72 

1 Targeta SD 1 Gb 5 

1 Cable ethernet 2 metres 3,72 

1 Placa prototips sense soldadura 170 contactos  2 

30 Cables Dupont. 1,22€ 1,22 

   

 OPCIONAL  

4 Sensor  de corrent SCT-013-030  32,24 

1 Wifi Shield 26,41 

   

 Total controlador (per equip) 62,4 € 

 Total amb wifi + sensors no invasius 123,05 € 

 
*Els preus són orientatius i presos a maig del 2015 
 
Cal tenir en compte que per poder fer anar el controlador cal també un ordinador portàtil per 
equip. 
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Panell RLC 

Quantitat Material Preu (€)* 

1 Resistència 1000 ohms 1 

1 Resistència 100 ohms 1 

1 Resistència 10 ohms 1 

1 Bombeta incandescent 60w 0,83 

1 Bombeta LED equivalent 60w Philips 8718291193029 6,76 

1 Bombeta baix consum equivalent 60w 3,49 

1 Capacitador 1 uF 1 

1 Capacitador 10 uF 1 

1 Capacitador 100 uF 1 

9 Regletes 1,5 mm. 1,5 

3 Cable 1,5 mm. (unitat per metro de cable) 4,5 

1 Panell 80x80 cm. 2 

4 Potes plàstic  0,70 

   

 Total pressupostat 25,78 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria 
i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

Óscar Guerrero 
 

 

18 
 

Utilització d’instruments basats en la plataforma Arduino al CFGS Eficiència i 
Energia Solar Tèrmica 
 

IV.- CODIS CONTROLADOR I SIMULADOR 
 
Codi controlador 
 

#include <SPI.h> 
#include <Ethernet.h> 
#include <SD.h> 
#include <SoftTimer.h> 
 
#define REQ_BUF_SZ   50 
 
//parámetros ethernet 
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //dirección mac 
IPAddress ip(192, 168, 0, 20); // Adreça ip 
EthernetServer server(80);  // port servidor web 
File webFile;               // arxiu de la web en la tarjeta de memoria 
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string 
char req_index = 0;              // index into HTTP_req buffer 
 
//configuració delos pins i variables 
//int batMonPin = A4;    // input pin for the voltage divider 
//int batVal = 0;       // variable pel valor CA 
//float pinVoltage = 0; // variable per mantenir el voltatge calculat 
//float batteryVoltage = 0; 
const int analogInPin[4] = {A0,A1,A2,A3};  // Analog input pin that the carrier board OUT is 
connected to 
int sensorValue[4] = { 0, 0, 0, 0 };// valors llegits  
int outputValue[4] = { 0, 0, 0, 0 };        // sortida en milliamps 
unsigned long msec = 0; 
float time = 0.0; 
int sample = 0; 
float averageAmps[4] = { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }; 
float ampSeconds[4] = { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }; 
float ampHours[4] = { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }; 
float wattHours[4] = { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }; 
float amps[4] = { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }; 
float watts[4] = { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }; 
 
//loop principal lectura 
void myLoop(Task* me) { 
 
 int sampleAmpVal[4] = { 0, 0, 0, 0 }; 
 int avgSAV[4] = { 0, 0, 0, 0 }; 
 
 for (int x = 0; x < 10; x++){ // run through loop 10x 
 
  // read the analog in value: 
  sensorValue[0] = analogRead(analogInPin[0])*5.0 / 1023.0; 
  sampleAmpVal[0] = sampleAmpVal[0] + sensorValue[0]; // add samples 
together 
 
  delay(10); // let ADC settle before next sample 
 
 } 
 
 for (int x = 0; x < 10; x++){ // run through loop 10x 
 
  // read the analog in value: 
  sensorValue[1] = analogRead(analogInPin[1])*5.0 / 1023.0; 
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  sampleAmpVal[1] = sampleAmpVal[1] + sensorValue[1]; // add samples 
together 
 
  delay(10); // let ADC settle before next sample 
 
 } 
 
 for (int x = 0; x < 10; x++){ // run through loop 10x 
 
  // read the analog in value: 
  sensorValue[2] = analogRead(analogInPin[2])*5.0 / 1023.0; 
  sampleAmpVal[2] = sampleAmpVal[2] + sensorValue[2]; // add samples 
together 
 
  delay(10); // let ADC settle before next sample 
 
 } 
 for (int x = 0; x < 10; x++){ // run through loop 10x 
 
  // read the analog in value: 
  sensorValue[3] = analogRead(analogInPin[3])*5.0 / 1023.0; 
  sampleAmpVal[3] = sampleAmpVal[3] + sensorValue[3]; // add samples 
together 
 
  delay(10); // let ADC settle before next sample 
 
 } 
 
 avgSAV[0] = sampleAmpVal[0] / 10; 
 avgSAV[1] = sampleAmpVal[1] / 10; 
 avgSAV[2] = sampleAmpVal[2] / 10; 
 avgSAV[3] = sampleAmpVal[3] / 10; 
 
 // convert to milli amps 
 outputValue[0] = ((long)avgSAV[0] - 3.0) / 0.100; 
 outputValue[1] = ((long)avgSAV[1] - 3.0) / 0.100; 
 outputValue[2] = ((long)avgSAV[2] - 3.0) / 0.100; 
 outputValue[3] = ((long)avgSAV[3] - 3.0) / 0.100; 
 
 amps[0] = (float)outputValue[0] / 1000.0; 
 amps[1] = (float)outputValue[1] / 1000.0; 
 amps[2] = (float)outputValue[2] / 1000.0; 
 amps[3] = (float)outputValue[3] / 1000.0; 
 
 //float watts[4] = { amps[0] * 5.0, amps[1] * 5.0, amps[2] * 5.0, amps[3] * 5.0, }; 
 
 /*Serial.print(F("Volts = ")); 
 Serial.print(batteryVoltage); 
 Serial.print(F("\t Current (amps) = ")); 
 Serial.print(amps[0]); 
 Serial.print(F("\t Power (Watts) = ")); 
 Serial.print(watts[0]);*/ 
 
 
 sample = sample + 1; 
 
 msec = millis(); 
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 time = (float)msec / 1000.0; 
 
 averageAmps[0] = amps[0] / sample; 
 averageAmps[1] = amps[1] / sample; 
 averageAmps[2] = amps[2] / sample; 
 averageAmps[3] = amps[3] / sample; 
 
 ampSeconds[0] = averageAmps[0] * time; 
 ampSeconds[1] = averageAmps[1] * time; 
 ampSeconds[2] = averageAmps[2] * time; 
 ampSeconds[3] = averageAmps[3] * time; 
 
 ampHours[0] = ampSeconds[0] / 3600; 
 ampHours[1] = ampSeconds[1] / 3600; 
 ampHours[2] = ampSeconds[2] / 3600; 
 ampHours[3] = ampSeconds[3] / 3600; 
 
 wattHours[0] = 5.0 * ampHours[0]; 
 wattHours[1] = 5.0 * ampHours[1]; 
 wattHours[2] = 5.0 * ampHours[2]; 
 wattHours[3] = 5.0 * ampHours[3]; 
 
 watts[0] = amps[0] * 5.0; 
 watts[1] = amps[1] * 5.0; 
 watts[2] = amps[2] * 5.0; 
 watts[3] = amps[3] * 5.0; 
 
 
 
 
 
 /*Serial.print(F("\t Time (hours) = ")); 
 Serial.print(time / 3600); 
 
 Serial.print(F("\t Amp Hours (ah) = ")); 
 Serial.print(ampHours[0]); 
 Serial.print(F("\t Watt Hours (wh) = ")); 
 Serial.println(wattHours[0]);*/ 
} 
 
 
//loop interfaç web 
void web(Task* me) 
{ 
 EthernetClient client = server.available();  // prova d'arribar al client 
 
 if (client) {  // got client? 
  boolean currentLineIsBlank = true; 
  while (client.connected()) { 
   if (client.available()) {   // client data available to read 
    char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client 
    // buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string) 
    // leave last element in array as 0 to null terminate string 
(REQ_BUF_SZ - 1) 
    if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) { 
     HTTP_req[req_index] = c;          // save HTTP request 
character 
     req_index++; 
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    } 
    // last line of client request is blank and ends with \n 
    // respond to client only after last line received 
    if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { 
     // send a standard http response header 
     client.println(F("HTTP/1.1 200 OK")); 
     // remainder of header follows below, depending on if 
     // web page or XML page is requested 
     // Ajax request - send XML file 
     if (StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs")) { 
      // send rest of HTTP header 
      client.println(F("Content-Type: text/xml")); 
      client.println(F("Connection: keep-alive")); 
      client.println(); 
      // envia arxiu XML amb els stats obtinguts 
      XML_response(client); 
     } 
     else {  // web page request 
      // send rest of HTTP header 
      client.println(F("Content-Type: text/html")); 
      client.println(F("Connection: keep-alive")); 
      client.println(); 
      // send web page 
      webFile = SD.open("index.htm");        // obre 
la pàgina web 
      if (webFile) { 
       while (webFile.available()) { 
        client.write(webFile.read()); // 
envia pàgina web al client 
       } 
       webFile.close(); 
      } 
     } 
     // display received HTTP request on serial port 
     //Serial.print(HTTP_req); 
     // reset buffer index and all buffer elements to 0 
     req_index = 0; 
     StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ); 
     break; 
    } 
    // every line of text received from the client ends with \r\n 
    if (c == '\n') { 
     // last character on line of received text 
     // starting new line with next character read 
     currentLineIsBlank = true; 
    } 
    else if (c != '\r') { 
     // a text character was received from client 
     currentLineIsBlank = false; 
    } 
   } // end if (client.available()) 
  } // end while (client.connected()) 
  delay(1);      // give the web browser time to receive the data 
  client.stop(); // close the connection 
 } 
} 
 
//loop registre de dades en la tarjeta SD 
void logtoSD(Task* me) 
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{ 
 String dataString[4] = { "","","","" }; 
 //obrir el fitxer de log per escriptura 
 File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); 
 dataString[0] = String("Sensor 1") + "," + abs(amps[0]) + "," + abs(watts[0]) + "," + 
abs(ampHours[0]) + "," + time; 
 dataString[1] = String("Sensor 2") + "," + abs(amps[1]) + "," + abs(watts[1]) + "," + 
abs(ampHours[1]) + "," + time; 
 dataString[2] = String("Sensor 3") + "," + abs(amps[2]) + "," + abs(watts[2]) + "," + 
abs(ampHours[2]) + "," + time; 
 dataString[3] = String("Sensor 4") + "," + abs(amps[3]) + "," + abs(watts[3]) + "," + 
abs(ampHours[3]) + "," + time; 
 if (dataFile) { 
  dataFile.println(dataString[0]); 
  dataFile.println(dataString[1]); 
  dataFile.println(dataString[2]); 
  dataFile.println(dataString[3]); 
  dataFile.close(); 
  // print to the serial port too: 
  //Serial.println(dataString); 
 } 
 // if the file isn't open, pop up an error: 
 else { 
  //Serial.println(F("error opening datalog.txt")); 
  return; 
 } 
} 
 
//resposta per al script javascript que dibuixa el rellotge de l'interfaç web 
void XML_response(EthernetClient cl) 
{ 
 cl.print(F("<?xml version = \"1.0\" ?>")); 
 cl.print(F("<inputs>")); 
 cl.print(F("<analog>")); 
 cl.print(abs(amps[0]), 4); 
 cl.print(F("</analog>")); 
 cl.print(F("<analog>")); 
 cl.print(abs(amps[1]), 4); 
 cl.print(F("</analog>")); 
 cl.print(F("<analog>")); 
 cl.print(abs(amps[2]), 4); 
 cl.print(F("</analog>")); 
 cl.print(F("<analog>")); 
 cl.print(abs(amps[3]), 4); 
 cl.print(F("</analog>")); 
 cl.print(F("<analog>")); 
 cl.print(abs(watts[0]), 4); 
 cl.print(F("</analog>")); 
 cl.print(F("<analog>")); 
 cl.print(abs(watts[1]), 4); 
 cl.print(F("</analog>")); 
 cl.print(F("<analog>")); 
 cl.print(abs(watts[2]), 4); 
 cl.print(F("</analog>")); 
 cl.print(F("<analog>")); 
 cl.print(abs(watts[3]), 4); 
 cl.print(F("</analog>")); 
 cl.print(F("<analog>")); 
 cl.print("5.0"); 
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 cl.print(F("</analog>")); 
 cl.print(F("</inputs>")); 
} 
 
// sets every element of str to 0 (clears array) 
void StrClear(char *str, char length) 
{ 
 for (int i = 0; i < length; i++) { 
  str[i] = 0; 
 } 
} 
 
// searches for the string sfind in the string str 
// returns 1 if string found 
// returns 0 if string not found 
char StrContains(char *str, char *sfind) 
{ 
 char found = 0; 
 char index = 0; 
 char len; 
 
 len = strlen(str); 
 
 if (strlen(sfind) > len) { 
  return 0; 
 } 
 while (index < len) { 
  if (str[index] == sfind[found]) { 
   found++; 
   if (strlen(sfind) == found) { 
    return 1; 
   } 
  } 
  else { 
   found = 0; 
  } 
  index++; 
 } 
 
 return 0; 
} 
 
//definimos las tareas 
Task t1(1000UL, myLoop); 
Task t2(50UL, web); // Poll every 50ms 
Task t3(30000UL, logtoSD); 
 
void setup() { 
  // initialize serial communications at 9600 bps: 
  //Serial.begin(9600); 
  pinMode(10, OUTPUT); 
  digitalWrite(10, HIGH); 
  //inicializar las tareas 
  SoftTimer.add(&t1);// Salida por puerto serie 
  SoftTimer.add(&t2);// Salida interfaz web 
  SoftTimer.add(&t3);// Salida registro SD 
 
   //Serial.println(F("Initializing SD card...")); 
 if (!SD.begin(4)) { 
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  //Serial.println(F("ERROR - SD card initialization failed!")); 
  return;    // init failed 
 } 
 //Serial.println(F("SUCCESS - SD card initialized.")); 
 // check for index.htm file 
 //if (!SD.exists("index.htm")) { 
  //Serial.println(F("ERROR - Can't find index.htm file!")); 
 // return;  // can't find index file 
 //} 
 //Serial.println(F("SUCCESS - Found index.htm file.")); 
 Ethernet.begin(mac, ip);  // initialize Ethernet device 
 server.begin();           // start to listen for clients 
} 

 
 
Es pot trobar una versió per descarregar al següent enllaç:  http://bit.ly/1GLna3x 
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Codi simulador 
 

#include <elapsedMillis.h> 
#include <EEPROM.h> 
#include <DualMotor.h> 
 
#define AUTO false 
#define MANUAL true 
#define VEL_MAX 200 
 
const int pinboto1 = 2; 
const int pinboto2 = 12; 
const int pinboto3 = 4; 
const int pinboto4 = 5; 
const int pinboto5 = 6; 
const int pinboto6 = 7; 
 
const int pinllum1 = 8; 
const int pinllum2 = 9; 
const int pinllum3 = 10; 
const int pinmotor1 = 11; 
const int pinmotor2 = 3; 
const int amotor1 = 14; 
const int amotor2 = 15; 
 
int velmotor1 = 0; 
int velmotor2 = 0; 
 
unsigned long interval1 = 0; 
unsigned long interval2 = 0; 
unsigned long interval3 = 0; 
unsigned long interval4 = 0; 
unsigned long interval5 = 0; 
 
unsigned long previousMillis = 0; 
 
bool estatllum1 = false; 
bool estatllum2 = false; 
bool estatllum3 = false; 
bool estatmotor2 = false; 
 
bool mode = MANUAL; 
bool escriure_rom = true; 
bool iniciar = true; 
 
DualMotor motors; 
elapsedMillis timer0; 
 
void setup() { 
 Serial.begin(9600); 
 Serial.print(EEPROM.read(0)); 
 Serial.print("mins "); 
 Serial.print(EEPROM.read(1)); 
 Serial.println("secs"); 
 Serial.print(EEPROM.read(2)); 
 Serial.print("mins "); 
 Serial.print(EEPROM.read(3)); 
 Serial.println("secs"); 
 Serial.print(EEPROM.read(4)); 
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 Serial.print("mins "); 
 Serial.print(EEPROM.read(5)); 
 Serial.println("secs"); 
 Serial.print(EEPROM.read(6)); 
 Serial.print("mins "); 
 Serial.print(EEPROM.read(7)); 
 Serial.println("secs"); 
 Serial.print(EEPROM.read(8)); 
 Serial.print("mins "); 
 Serial.print(EEPROM.read(9)); 
 Serial.println("secs"); 
 
 pinMode(pinboto1, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(pinboto2, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(pinboto3, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(pinboto4, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(pinboto5, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(pinboto6, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(pinllum1, OUTPUT); 
 pinMode(pinllum2, OUTPUT); 
 pinMode(pinllum3, OUTPUT); 
 pinMode(pinmotor1, OUTPUT); 
 pinMode(pinmotor2, OUTPUT); 
 
 randomSeed(analogRead(6)); 
 interval1 = random(600000, 1200000); 
 randomSeed(analogRead(5)); 
 interval2 = random(600000, 1200000); 
 randomSeed(analogRead(7)); 
 interval3 = random(600000, 1200000); 
        interval4 = random(600000, 1200000); 
        interval5 = random(600000, 1200000); 
} 
 
void loop() { 
 unsigned long currentMillis = millis(); 
 if (digitalRead(pinboto6) == false) 
 { 
  if (mode == MANUAL){ 
   mode = AUTO; 
  } 
  else{ 
   mode = MANUAL; 
  } 
 } 
 if (mode == MANUAL){ 
                iniciar = true; 
  if (digitalRead(pinboto1) == false) 
  { 
   if (estatllum1){ 
    estatllum1 = false; 
   } 
   else{ 
    estatllum1 = true; 
   } 
  } 
  if (digitalRead(pinboto2) == false) 
  { 
   if (estatllum2){ 
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    estatllum2 = false; 
   } 
   else{ 
    estatllum2 = true; 
   } 
  } 
  if (digitalRead(pinboto3) == false) 
  { 
   if (estatllum3){ 
    estatllum3 = false; 
   } 
   else{ 
    estatllum3 = true; 
   } 
  } 
  if (digitalRead(pinboto4) == false) 
  { 
   if (velmotor1 < VEL_MAX){ 
    velmotor1 = velmotor1 + 50; 
    motors.M1move(velmotor1, 0); 
   } 
   else{ 
    velmotor1 = 0; 
    motors.M1stop(); 
   } 
  } 
  if (digitalRead(pinboto5) == false) 
  { 
   if(estatmotor2){estatmotor2 = false;} 
                        else{ 
                          estatmotor2 = true; 
                        } 
  } 
  digitalWrite(pinllum1, estatllum1); 
  digitalWrite(pinllum2, estatllum2); 
  digitalWrite(pinllum3, estatllum3); 
           if(estatmotor2) 
           { 
             motors.M2move(255,0); 
           } 
           else{motors.M2stop();} 
            
            
 } 
 if (mode == AUTO){ 
            if(iniciar){ 
  digitalWrite(pinllum1, HIGH); 
  digitalWrite(pinllum2, HIGH); 
  digitalWrite(pinllum3, LOW); 
  motors.M1move(155, 0); 
  motors.M2move(155, 0); 
  timer0 = 0; 
                iniciar = false; 
              } 
  if (escriure_rom){ 
   EEPROM.write(0, interval1 / 60000); 
   EEPROM.write(1, interval1 % 60000 / 1000); 
   EEPROM.write(2, interval2 / 60000); 
   EEPROM.write(3, interval2 % 60000 / 1000); 
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   EEPROM.write(4, interval3 / 60000); 
   EEPROM.write(5, interval3 % 60000 / 1000); 
   EEPROM.write(6, interval4 / 60000); 
   EEPROM.write(7, interval4 % 60000 / 1000); 
   EEPROM.write(8, interval5 / 60000); 
   EEPROM.write(9, interval5 % 60000 / 1000); 
   escriure_rom = false; 
  } 
  if (timer0 > interval1){ 
   digitalWrite(pinllum1, LOW); 
  } 
  if (timer0 > interval2){ 
   digitalWrite(pinllum2, LOW); 
  } 
  if (timer0 > interval3){ 
   digitalWrite(pinllum3, HIGH); 
  } 
  if (timer0 > interval4){ 
   motors.M1stop(); 
  } 
  if (timer0 > interval5){ 
   motors.M2stop(); 
  } 
 } 
delay(150); 
} 

 
 
 
Es pot trobar una versió per descarregar al següent enllaç:  http://bit.ly/1BgzzvW 
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V.- ESQUEMES ELÈCTRICS I DE MUNTATGE DELS APARELLS 
 
Controlador 
 

 
Figura 8 Esquema muntatge controlador I 

 
Figura 9 Esquema muntatge controlador II 
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Simulador 

 
Figura 10 Esquema muntatge simulador 

Panell RLC 

 
                            Figura 11 Esquema elèctric panell RLC 

El panell RLC es representa amb els seus components connectats en aquesta disposició per 
donar un exemple de com es connecta el sistema, tot i com es comenta a la memòria, cada 
element es pot interconnectar amb la resta mitjançant les regletes que hi ha a cadascun d’ells. 



Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria 
i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

Óscar Guerrero 
 

 

31 
 

Utilització d’instruments basats en la plataforma Arduino al CFGS Eficiència i 
Energia Solar Tèrmica 
 

 
VI.- PRÀCTIQUES PROPOSADES 
 

PRACTICA LED ARDUINO (2 hores) 

 
 

Material necessari: 

- Placa Arduino UNO 

- Protoboard 

- Leds de colors 

- Resistències 220 ohms 

- Ponts Dupont (10-20) 

- Botó polsador 

- Ordinador portàtil i cable alimentació Arduino 

 
 
Proveu de carregar i fer funcionar els tres programes següents. Grabeu un petit vídeo amb el 
mòbil on es vegi com funcionen: 
 
1.- Blink! 
 
Seguint l’esquema que veus a continuació, carrega el sketch que trobaràs aquí i fes que s’engegi 
el llum Led.  
 
Mireu el codi del programa. Com canviarieu el temps que està engegat el led cada vegada (loop)? 
Canvieu el loop a 3 segons. 

 
 
 

 
 
 
 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0vxY-smX4emfl9wbURRZWctaGp3RXNWeEgyVzZWc0tzeVZseDNpTURtRXh3Q20xSU9lNzg&usp=sharing
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2.- Fade!  
 
Monteu el següent esquema i carrega aquest sketch. Què passa? Creieu que podrieu canviar la 
frequència del led? Com ho farieu? 
 

 
 
 
 
3.- Push! 
 
Carrega ara aquest programa. Quin és el resultat de polsar el botó? Busqueu algún exemple de 
programa que pugueu fer amb els mateixos materials que has utilitzat en aquestes pràctiques i 
explica’l. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0vxY-smX4emfktlb3plTl9XYWx4SW4tbXpNeW5UY0E2elFuN0ltSjlpUWhhd3FBcHlLSjQ&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0vxY-smX4emfnJwMlVvVEVaMi1OOHJsLXpoaWloOFdRb0ZGN1JqWlFDanR3SHp0SnhuQzA&usp=sharing
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PRACTICA SIMULADOR (2,5 hores) 

 

Material necessari: 

- Controlador 

- Simulador 

- Tarjeta SD 

- Cable de connexió  USB simulador 

- Ordinador portàtil i cable alimentació Arduino 

 
- Monteu el controlador seguint l’esquema següent: 
 

 
 
- Col·loqueu els sensors de forma que pogueu monitoritzar les línies de llums i motors.  
 
- Engegueu el mode AUTO del simulador i espereu que la simulació acabi. 
 
- Descarregueu les dades de la tarjeta SD a l’ordinador i a partir de les lectures obtingudes 
contesteu: 
 

- Quant de temps ha estat cada element connectat? 
- Indica en una taula les magnituds mesurades de cada element (tensió, intensitat, 
potència) 
- Feu una gràfica amb els consums dels motors. 
  

 
Feu una petita memòria amb el procés de connexió i interpretació de les dades obtingudes. 
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PRÀCTICA CONTROLADOR AMB PANELL RLC (3 hores) 

 
Monteu el panell RLC seguint aquest esquema: 
 

 
Col·loqueu els sensors de manera que pugueu omplir la taula següent: 
 

 V teòrica V pràctica I teòrica I pràctica 

A – B     

A – C     

B – C     

C – D     

D – E     

E – F     

F – G     
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