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GLOSSARI 

ABS: És un sistema de seguretat de l'automòbil que permet a les rodes d'un vehicle de 

motor per mantenir el contacte de tracció amb la superfície de la carretera d'acord amb 

les accions del conductor en frenar, evitant que les rodes es bloquegin (sense rotació) i 

evitar l'arrossegament incontrolat. L’ABS, sigles en anglès de Anti-lock Braking System, és 

un sistema automatitzat que utilitza els principis de frenada de llindar i de frenada cadència 

que es practica pels conductors hàbils amb dispositius de frenada de la generació anterior. 

BMS: Un sistema de gestió de la bateria (Battery Management System) és qualsevol sistema 

electrònic que gestiona una bateria recarregable (cèl·lula o bateria), tal com mitjançant la 

protecció de la bateria d'operar fora de la seva àrea de funcionament segur, el seguiment 

del seu estat, el càlcul de les dades secundàries, informant sobre aquestes dades, 

controlant el seu medi ambient, assegurant la seva funcionalitat i/o l'equilibri de la mateixa. 

ECM: És un dispositiu o grup de dispositius que serveix per governar d'alguna manera 

predeterminada el rendiment d'un motor elèctric. Un controlador electrònic de motor 

(Electronic Control Motor) pot incloure un mitjà manual o automàtic per iniciar i aturar el 

motor, la selecció cap endavant o rotació inversa, la selecció i la regulació de la velocitat, 

regulació o limitació del parell motor, i la protecció contra sobrecàrregues i falles. 

ECU: Una unitat de control del motor (Engine Control Unit) és un tipus d'unitat de control 

electrònic que controla una sèrie d'actuadors en un motor de combustió interna per 

garantir un rendiment òptim del motor. Això es fa mitjançant la lectura dels valors d'una 

multitud de sensors dins el compartiment del motor, la interpretació de les dades usant 

mapes de rendiment multidimensionals, i l'ajust dels actuadors del motor en 

conseqüència. 

HMI: La interfície d'usuari (UI), en el camp del disseny industrial de la interacció home-

màquina, és l'espai on es produeixen les interaccions entre els éssers humans i les 

màquines. L'objectiu d'aquesta interacció és permetre el funcionament i el control efectiu 

de la màquina des de l'extrem humà, mentre que la màquina es retro-alimenta de la 

informació que ajuda a la presa de decisions dels operadors alhora. HMI són les sigles de 

l’anglès Human-Machine Interface. 
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PID: És un mecanisme de control per realimentació que calcula la desviació o error entre 

un valor mesurat i el valor que es vol obtenir, per aplicar una acció correctora que ajusti el 

procés. L'algoritme de càlcul del control PID es dóna en tres paràmetres diferents: el 

proporcional, l'integral, i el derivatiu. 

PWM: La modulació per ample de polsos (també coneguda com PWM, sigles en anglès de 

pulse-width modulation) d'un senyal o font d'energia és una tècnica en la qual es modifica 

el cicle de treball d'un senyal periòdic, ja sigui per transmetre informació a través d'un canal 

de comunicacions o per controlar la quantitat d'energia que s'envia a una càrrega. 

TCU: Una unitat de control telemàtic (“Telematic Control Unit”) en la indústria de 

l'automòbil es refereix al sistema integrat a bord d'un vehicle que controla el seguiment i 

el quilometratge del vehicle. 
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1 Introducció 

1.1 Propòsit i justificació 

Finalitzant l'any 1989, la indústria automobilística té fonamentalment tres problemes: 

El primer era la demanda de major comoditat en els automòbils particulars, com ara 

finestretes accionades elèctricament, ajust de seients i miralls, equips d'àudio i vídeo, etc. 

El segon, era la seguretat en el vehicle, sistemes d'immobilització, tancament centralitzat 

de portes, sistemes anti-bloqueig de frens (ABS), protecció contra accidents (AIR BAG), 

control de velocitat, etc. 

El tercer problema era el relacionat amb el consum, el rendiment i la contaminació. 

Els tres problemes eren encarats, al principi, per mitjà d’una única unitat electrònica de 

control (ECU), i després, segons les diverses necessitats que anaven apareixent, es van anar 

afegint altres unitats electròniques com són l’ECM, el HMI o el BMS. Llavors, va sorgir la 

necessitat d'establir una adequada comunicació entre les diferents unitats electròniques 

de control d'aquests processos i formar un sistema. 

De la mateixa manera, neix la necessitat de solucionar tots tres problemes en una 

combinació a la que anomenem “ajut a la conducció”. 

Fins ara, acadèmicament s’han creat molts dissenys i s’han realitzat diferents estudis sobre 

els actuals sistemes d’ajut a la conducció. També s’han estudiat d’altres d’innovadors, però 

el anàlisis  posterior a la seva implementació no s’ha pogut dur a terme o no s’ha donat a 

conèixer. 

Aquest treball doncs, tracta d’aplicar els estudis i els dissenys realitzats de forma material 

sobre un prototip a escala d’un vehicle, com pot ser un cotxe, amb la finalitat de demostrar 

que realment té la funcionalitat d’ajudar a la conducció.  
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1.2 Objectius 

En aquest projecte es pretenen aconseguir les següents metes: 

- Consolidar la implementació d’un o més sistemes electrònics d’ajut a la conducció. 

- Analitzar quins d’aquests sistemes es poden reproduir en un prototip. 

- Estudiar les parts que conformen un sistema d’aparcament automàtic. 

- Escollir els components adequats per dur a terme un sistema d’aparcament 

automàtic. 

- Dissenyar els circuits pertinents a aquest sistema. 

- Programar un controlador per fer interactuar cada circuit del sistema 

d’aparcament assistit. 

- Implementar els circuits construïts en un vehicle a escala. 

- Entregar un prototip físic on estigui implementat el sistema d’aparcament 

automàtic i que sigui funcional. 

- Valorar tasques alternatives que podrien millorar la condició del sistema 

implementat. 

- Justificar els passos a seguir si es volgués implementar un altre sistema d’ajut a la 

conducció. 

- Analitzar els resultats obtinguts i extreure’n una conclusió. 
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1.3 Abast 

La planificació d’aquest projecte comprèn el següent espai temporal: 

Els aspectes considerats com abast del Disseny són: 

 Descripció de les feines a realitzar durant les fases de Disseny, Implementació i 

Explotació del treball. 

 Descripció dels objectius i les metes a arribar al mes de Juliol. 

 Planificació temporal de les feines a fer durant tot el període de Febrer a Juliol. 

 Justificació de l’elecció de la implementació d’un sistema d’aparcament assistit. 

 Identificació dels recursos que es necessiten per dur a terme aquest sistema. 

 Assignació de les feines als recursos identificats. 

 Realització dels dissenys de: 

o Mesura i detecció de plaça d’aparcament. 

o Control de posició del prototip.  

o Control de direcció i de tracció (eix motriu) del prototip. 

o Comunicació amb el prototip. 

 Estudi de la viabilitat tècnica. 

Els aspectes considerats com abast de la Implementació són: 

 Selecció i adquisició dels materials, eines i/o recursos necessaris. 

 Decisió i selecció de les solucions dissenyades. 

 Implementació, a una protoboard, dels dissenys de: 

o Mesura i detecció de plaça d’aparcament. 

o Control de posició del prototip. 

o Control de direcció i de tracció (eix motriu) del prototip. 

o Comunicació amb el prototip. 

 Implementació, a un prototip, dels circuits anteriors. 

 Programació d’un codi conjunt per a tots els circuits. 

Disseny Implementació Explotació del treball 

Març Maig Febrer 

Juny 
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Els aspectes considerats com abast de l’Explotació són: 

 Corroboració del correcte funcionament del sistema. 

 Càlcul del pressupost total del projecte. 

 Valoració de les implicacions medi-ambientals. 

 Planificació i programació del treball futur proposat 

 Conclusions i recomanacions pel treball futur proposat. 

 

Els aspectes que no es contemplen en el projecte i, per tant, queden fora de lloc en el seu 

abast són: 

 Disseny i construcció d’una PCB (placa de circuit imprès). 

 Estudi de noves tecnologies, materials o components. 

 Plantejament en posar el producte al mercat, quantificació i identificació dels 

beneficis que comportaria la seva venta. 

 Tests funcionals en terrenys no controlats. 

 Utilització única de components homologats i aprovats per a la indústria 

automobilística. 
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1.4 Descripció del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és el de construir un prototip amb un sistema electrònic d’ajut 

a la conducció implementat. Al llarg d’aquest document, es troba el desenvolupament d’un 

seguit de tasques. 

En primer lloc, es contempla un llistat de sistemes electrònics amb la finalitat d’ajudar a la 

conducció. S’estudien varis sistemes actuals per arribar a conèixer quin són el seu 

funcionament, s’estudien perquè faciliten la conducció i, s’identifica quin és el hardware 

que utilitzen.  

A continuació, s’identifiquen els components usats amb la finalitat de reproduir un sistema 

semblant. 

En segon lloc, es testegen les diferents parts que composen el sistema i es dissenyen petits 

programes a mode de prova. S’identifiquen les funcions i instruccions necessàries per 

reproduir el prototip final. I per últim, s’adapta el vehicle base per implementar un per un 

aquests circuits, parts o components que conformen el sistema final. 

Un cop implementats els diferents circuits, es genera la idea de funcionament del sistema 

o sistemes escollits, dissenyant uns seqüència i un diagrama de flux el qual el sistema ha 

de seguir per simular la seva corresponent actuació en un vehicle. 

El següent pas que tracta aquest projecte és el de programació. Aquí es dissenya 

l’estructura en format codi de la seqüència prèviament creada i es treballa en una interfície 

que serveix per interactuar entre l’usuari i el prototip. Per a la realització d’aquesta 

interfície es fa ús de la mateixa estructura però, en aquest cas, s’utilitza un altre llenguatge 

de programació el qual també s’ha hagut d’estudiar i trobar les instruccions que necessita 

aquest projecte. 

Durant l’elaboració i el desenvolupament dels passos anteriors, que inclouen la construcció 

i la implementació dels circuits corresponents, es tenen en compte aspectes ambientals i 

es consideren les opcions de optimització de recursos i estalvi d’energia. 

Finalment, el projecte fa referència als costos donats pel propi disseny i la seva 

implementació. Es duen a terme les conclusions dels resultats obtinguts en tots els apartats 

i, l’últim pas però no el menys important, es plantegen certes recomanacions i treballs per 

continuar amb el projecte en un futur pròxim. 
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1.5 Requisits i restriccions 

Aquest projecte demanda les següents especificacions bàsiques: 

 Ha de dissenyar-se, com a mínim, el sistema pertinent a l’aparcament automàtic. 

 Ha de construir-se físicament un prototip a escala. 

 El prototip ha de ser funcional. 

Les restriccions d’aquest projecte són: 

 La realització del projecte ha de dur-se a terme en una duració màxima de quatre 

mesos. 

 La inversió màxima ha de ser de 125 €, dels quals 25 € provenen del departament 

d’electrònica de la ETSEIAT (pertinent a la Universitat Politècnica de Catalunya) i la 

resta (100€) de finançament propi. 

 Ha de justificar-se l’ajut a la conducció. 

 L’abast d’alguns elements o activitats pot donar-se limitat per la normativa vigent, 

obligant una modificació o determinació d’un pla contingent. 

 

  



PROJECTE D’IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES  
ELECTRÒNICS D’AJUT A LA CONDUCCIÓ 

ROBLES MARTIN, RAMON  15 
 

 

1.6 Programació de les activitats 

La planificació temporal de cadascuna de les activitats, que es duran a terme al llarg 

d’aquest projecte, es veuen reflectides en el següent Diagrama de Gantt: 

 

ACTIVITAT INICI DURACIÓ 
Feb-

16 

Mar-

16 

Abr-

16 

May-

16 

Jun-

16 

Disseny. 1 2      

Propòsit i justificació. 1 1      

Objectius. 1 1      

Abast. 1 1      

Descripció del projecte. 1 1      

Descripció dels requisits i restriccions. 2 1      

Programació temporal. 2 1      

Disseny del circuit de control. 2 1      

Disseny del circuit de mesura i/o detecció. 2 1      

Disseny del circuit de comunicació remota. 2 1      

Implementació. 1 4      

Selecció i adquisició del material, eines i/o 

recursos. 
1 1      

Test del circuit de control. 2 3      

Test del circuit de mesura i/o detecció. 2 2      

Test del circuit de comunicació remota. 2 1      

Implementació conjunta a un prototip a 

escala. 
3 2      

Explotació. 4 2      

Elaboració dels pressupostos. 4 1      

Valoració dels impactes medi-ambientals. 4 1      

Discussió de resultats 5 1      

Planificació i valoració del treball futur 

proposat. 
5 1      

Entrega del Projecte 5 1      
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1.7 Fites 

Aquests punts determinen un inici del projecte i una data de finalització. Els principals 

punts de progrés que s'han d'assolir per aconseguir l'èxit es centren en: 

Taula 1: Programació de les fites 

Nom de la Fita Descripció 
Data 

prevista 

Fita d’acceptació del 

projecte. 

Acceptació, per part del tutor i de la Universitat, del 

títol, dels objectius i de les tasques a realitzar per 

permetre l’inici del projecte. 

20.01.2016 

Inici del treball. 

Incorporació de l’esborrany amb la definició del 

projecte amb els objectius i la planificació inicial a la 

memòria. 

25.01.2016 

Abast i planificació del 

projecte. 

Incorporació detallada de l’abast (indicant què es durà 

a terme i què no) i de la descripció de tot el treball 

requerit per completar el projecte. En aquesta Fita 

s’inclourà, a més, la planificació temporal de les feines 

necessàries per aconseguir complir amb les dates  de 

les entregues. 

15.03.2016 

Acceptació a l’estudi de 

viabilitat tècnica i 

econòmica. 

Desglossament del pressupost necessari per a la 

realització del projecte. 
23.05.2016 

Realització d’un disseny 

de control eficaç. 

Document que inclogui l’estudi del mètode de control 

del eix motriu del prototip a utilitzar, l’eix directiu, els 

circuits respectius i la programació adequada per 

aconseguir la funcionalitat desitjada del projecte. 

04.02.2016 

Realització d’un disseny 

de mesura i/o detecció 

eficaç. 

Document que inclogui l’estudi dels sensors adequats 

per aconseguir la funcionalitat desitjada del projecte, 

així com dels circuits respectius i la seva programació. 

11.02.2016 

Realització d’un disseny 

de comunicació remota 

eficaç. 

Document que inclogui l’estudi del mètode de 

comunicació remota a utilitzar i fi de la fase de Disseny 

del projecte. 

18.02.2016 

Adquisició i disponibilitat 

del material i 

components escollits. 

Data límit d’adquisició del material, components, 

eines i recursos essencials i necessaris per a dur a 

terme la implementació.  

29.02.2016 

Implementació dels 

circuits a un prototip a 

escala. 

Data límit per a finalitzar l’assemblatge de tots els 

circuits, aconseguir la funcionalitat desitjada i 

requerida pel projecte. Fi de la fase d’ Implementació 

del projecte. 

10.05.2016 
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Cost total del projecte 

Documentació de la planificació, l’estimació financera 

i el control de costos per a que el projecte pugui ser 

tornat a realitzar amb un pressupost aprovat. 

17.05.2016 

Valoració del treball 

futur proposat. 

Documentació de propostes a futurs projectes 

inspirats en aquest camp de treball. 
25.05.2016 

Lliurament del TFM 
Data límit d’entrega del projecte imprès i en format 

digital, al tutor i a la Universitat.  
17.06.2016 

Defensa del TFM 
Data límit de presentació del projecte davant un 

tribunal de la Universitat. 
19.07.2016 

Fita final de projecte. Final del projecte final de màster. 19.07.2016 
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2 Desenvolupament 

2.1 Estat de l’art 

Actualment la majoria dels vehicles, o pràcticament tots, contenen sistemes de control 

electrònic per a facilitar el seu maneig o fer els seus usos més pràctics. 

Cada sistema de control electrònic té un punt en comú i és que aquests, contenen 

components elèctrics que proveeixen constantment informació a diverses unitats 

processadores de senyal. Aquestes unitats processadores interpreten la informació rebuda 

i realitzen els ajustaments a mesura, que siguin necessaris, de manera de mantenir les 

condicions òptimes d'operació del sistema. 

Entre aquests sistemes de control electrònic es troben: 

 Sistema antibloqueig de rodes (ABS) 

Aquest sistema preveu durant una frenada d'emergència, el bloqueig d'alguna o de totes 

les rodes del vehicle en forma automàtica. Això és s’aconsegueix mitjançant la modulació 

hidràulica de pressió en el circuit de frens. 

Un sistema típic d'ABS inclou un mòdul de control, uns sensors de velocitat de gir de rodes, 

una unitat de control hidràulic (HCU) i el cablejat corresponent al connexionat del conjunt. 

La intel·ligència del sistema antibloqueig està continguda en el mòdul de control electrònic. 

El mòdul de control controla l'operació del sistema en tot moment. 

El mòdul de control processa la informació provinent dels censors de velocitat col·locats 

en cada roda. 

Quan s'apliquen els frens, si el mòdul de control electrònic s'observa que algunes rodes 

són a la condició de bloqueig, enviarà les ordres corresponents al HCU (Unitat de Control 

Hidràulic) de manera que la pressió de frenada sigui alleugerida en aquestes rodes. 

 Control electrònic de velocitat (SCU) 

El sistema de control electrònic de velocitat és utilitzat per mantenir la velocitat de marxa 

del vehicle constant, velocitat que prèviament ha estat seleccionada pel conductor. 

El sistema està conformat per un conjunt de servo control, un sensor de velocitat del 

vehicle, un mòdul de control electrònic i uns components elèctrics específics. 
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En determinades aplicacions, el sistema de control de velocitat està integrat en el ECM 

(Electronic Control Motor) i en altres aplicacions aquest control està contingut com a 

mòdul a part, el SCU (Speed Control Unit). 

Quan el conductor activa el sistema de control de velocitat, el mòdul de control electrònic 

controla la freqüència del senyal provinent del sensor de velocitat i aquesta informació és 

emmagatzemada com a dada. Quan la freqüència del senyal canvia, el mòdul de control 

activa el conjunt de servo control de manera de mantenir constant la velocitat de marxa. 

 Sistema de control electrònic de motor (ECM) 

En el Mòdul de Control Electrònic de Motor es troba contingut el centre intel·ligent del 

sistema d'operació del motor, o ECU (Engine Control  Unit). 

Aquest sistema està conformat per; un conjunt de sensors que envien senyals elèctrics 

contenint informació cap a les entrades de la unitat, senyals elèctrics de sortida que 

constitueixen els comandaments que aquest envia cap als diferents actuadors que controla 

i conductors que connecten les entrades, sortides i l'alimentació elèctrica de la ECU. 

Aquesta unitat de control és un micro-computador. Constantment avalua o processa els 

senyals d'entrada provinents del sistema d'operació del motor i determina la millor 

seqüència d'operació per a les seves ordres de sortida. 

El ECU fa servir coses com ara la barreja d'aire/combustible, temps d'avanç de l'encesa i la 

velocitat de rotació del motor en ralentí, nomenant algunes de les tantes funcions que 

realitza. Incloses en aquestes hi ha el control dels injectors de combustible, el mòdul 

d'encesa, la vàlvula de recirculació de gasos d'escapament (EGR) i la vàlvula bypass d'aire 

controladora de rpm a ralentí (solenoide  ISC - BPA). 

Tots aquests components treballen en conjunt per aconseguir el millor rendiment del 

motor i mantenir una baixa emissió de gasos contaminants. 

 Transmissió controlada electrònicament (ECT) 

En els sistemes de transmissió controlats electrònicament, el flux del fluid a través del cos 

de la vàlvula ja no és controlat totalment per vàlvules mecàniques i ressorts. En lloc d'això, 

el flux del fluid i la seva direcció són controlats per solenoides localitzats sobre el cos de la 

vàlvula o dins d'ell. Aquests solenoides proporcionen un control molt precís dels canvis de 

marxa. 

Els solenoides són controlats per un mòdul electrònic que controla la velocitat del vehicle, 

la càrrega de motor i l'angle d'obertura de la papallona. En base a aquesta informació 

determina la relació de marxa apropiada per aconseguir la millor condició de maneig. 
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2.2 Plantejament per al disseny d’un sistema d’aparcament 

Seguint el fil de desenvolupar un sistema que serveixi tant per a la seguretat del conductor 

i la dels que el rodegen, com per a la comoditat i/o com l’eficiència sobre l’ús del 

combustible, es decideix procedir amb el disseny d’un sistema d’aparcament automàtic el 

qual permeti al usuari, amb tan sols un botó, buscar una plaça d’aparcament suficientment 

espaiosa i realitzar el propi aparcament sense moviments o maniobres de més. 

Tenint com a objectiu aquesta finalitat, es plantegen tres qüestions a l’hora de dissenyar 

un sistema electrònic d’ajut a la conducció que s’adeqüi també als requisits: 

 Plataforma del sistema 

El primer a valorar pel disseny d’aquest sistema és saber quina plataforma s’utilitzarà per 

complir amb les necessitats del problema plantejat: 

a) RASPBERRY PI (model B) 

Aquesta placa està preparada amb un micro-controlador ATmega644. Hi ha 2 

models diferents; Raspberry Pi Model A i Raspberry Pi Model B, depenent de la 

necessitat d'Ethernet i connexió de memòria USB (el model A no els porta).  

Aquesta placa és un dispositiu molt útil i de gran abast en la forma en què es pot 

utilitzar en molts dissenys i aplicacions diferents. 

Les seves connexions són les següents: 

- 4 ports USB. 

- 40 pins GPIO. 

- Port HDMI. 

- Port Ethernet. 

Figura 1: Dimensions i imatge de la Raspberry Pi (model B) 
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- Connector d'àudio i de vídeo. 

- Interfície de la càmera (CSI). 

- Interfície de pantalla (DSI). 

- Ranura per a targetes micro SD. 

El seu programari està disponible per Phyton, BBC Basic, C o Perl. 

 

b) ARDUINO NANO 

La placa Arduino Nano, en canvi, és una placa de prova petita i completa basada 

en el microcontrolador ATmega328. Té una funcionalitat similar al model Arduino 

Duemilanove; només manca de jack d'alimentació DC i funciona amb un cable 

Mini-B USB en lloc d'un estàndard. 

Les característiques principals d’entrada/sortida són que cada un dels 14 pins 

digitals del Nano poden ser usats com a entrada o sortida, usant les funcions 

pinMode (), digitalWrite (), i digitalRead (). Operen a 5 volts. Cada pin pot proveir 

o rebre un màxim de 40mA i posseeixen una resistència de pull-up (desconnectada 

per defecte) de 20 a 50kΩ.  

A més, alguns pins posseeixen funcions especialitzades com el Serial: 0 (RX) i 1 (TX). 

El pin (RX) és usat per rebre dades i el pin (TX) és usat per a transmetre-les, i poden 

servir per, més endavant, utilitzar-los per a la comunicació remota (per Bluetooth) 

de l’Arduino amb l’usuari. 

Finalment, es decideix prosseguir amb el projecte utilitzant l’Arduino Nano pel seu baix 

cost i per la dificultat que suposa programar amb Python en el cas d’escollir per l’opció 

d’implementar un sistema basat en Raspberry Pi. L’Arduino presenta un llenguatge més 

intuïtiu.  

Figura 2: Dimensions i imatge de l'Arduino Nano 
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 Definició del Prototip 

El segon a valorar pel disseny és saber sobre quina base es muntarà el sistema electrònic i 

com es presentarà físicament:  

a) KIT PREPARAT 

Per internet hi ha tot tipus de productes 

preparats per a ser muntats en la 

plataforma Arduino. Des de plataformes 

per a robots fins a per a cotxes de ràdio-

control, tots incorporen les peces 

necessàries per a que l’usuari es pugui 

muntar el seu propi dispositiu sobre ell.  

No obstant, l’estètica no es el punt fort d’aquests productes, si més no, la 

funcionalitat i la facilitat per treballar sobre ell ho són. 

 

b) COTXE RÀDIO-CONTROL 

Per a un efecte més realista sobre el prototip que es desitja presentar, existeix 

també l’opció d’implementar el sistema electrònic d’ajuda a la conducció sobre un 

cotxe ràdio-control. 

En el mercat existeixen molts tipus d’aquests cotxes però s’ha de pensar en que 

s’ha d’aprofitar la cavitat interior per incorporar el circuit propi d’aquest projecte. 

Llavors, es decideix acotar la recerca del cotxe de ràdio-control a unes mesures 

determinades: 

 

Figura 3: Imatge xassís d'un Kit preparat 

Figura 4: Dimensions cotxe ràdio-control 
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Característiques:  

- Funcionament completament elèctric; petit motor de corrent continua per 

control cap endavant i enrere. 

- Alineació de rodes frontals ajustable amb motor de corrent continua per 

control gir a esquerra i gir a dreta. 

- Escala 1:14. 

- Peces de la de carrosseria  produïdes per injecció. 

- Suspensions en cada roda. 

- Llums posteriors i anteriors. 

Finalment, tenint en compte el nivell d’exigència que presenta aquest projecte i els 

objectius de voler entregar un prototip realista i a escala, es rebutja la primer idea de 

desenvolupar i d’implementar el sistema electrònic d’ajut a la conducció sobre una 

plataforma preparada per treballar amb Arduino, i conseqüentment, s’elegeix obtenir un 

vehicle de les característiques de la segona opció. Dins d’aquestes característiques, el cotxe 

ràdio-control hauria de ser, aproximadament, d’escala 1:14 i no ser un cotxe esportiu pels 

inconvenients que comporta la seva alçada a l’hora de treballar en el seu interior. El model 

Evoque (de Range Rover) de la marca de joguines Rastar sembla ser la millor opció entre 

les disponibles. 

Com es pot veure a la següent imatge, s’han eliminat tots els circuits interiors que venien 

amb el cotxe RC deixant només el motor CC a l’eix motriu.  

Provisionalment, s’ha inclòs també una petita protoboard al centre el xassís per muntar els 

diferents circuits dissenyats i agrupar-los a un mateix punt per a formar el propi sistema 

electrònic. És a dir, incorporar l’Arduino Nano al centre de la protoboard i fer arribar les 

senyals d’entrada i sortida dels diferents dispositius, on els seus respectius circuits 

s’expliquen en l’apartat 2.3.  

Il·lustració 1: Interior del cotxe ràdio-control 
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 Comunicació i Interfície 

Finalment,  l’últim punt general a valorar pel disseny és saber el tipus de comunicació que 

s’implementarà per aconseguir la correcte transferència de dades entre dispositius, fent 

així un bon funcionament del sistema:  

a) WI-FI 

El Wi-Fi (Wireless Fidelity, de l’anglès) s'usa en general per 

connectar un o diversos dispositius a internet sense fils i 

també per connectar diversos dispositius entre si a través 

d’una xarxa mitjançant un dispositiu intermediari anomenat 

router.  

Com el Wi-Fi té molt abast i pot transmetre una gran quantitat d'informació s'usa 

en xarxa en cases, edificis, cafès, aeroports i ciutats per oferir servei d'internet. El 

Wi-Fi pot estar obert, per a ús sense restricció o controlat amb una contrasenya. 

Sobretot, es fa servir el Wi-Fi per connectar-se a internet amb computadores 

personals, tablets, telèfons i consoles de joc, així com televisors, i altres dispositius. 

b) BLUETOOTH 

El Bluetooth és un estàndard de comunicació sense fils que 

permet la transmissió de dades a través de radiofreqüència en 

la banda de 2,4 GHz.  

Hi ha molts mòduls Bluetooth per usar-los en els nostres 

projectes d'electrònica, però els més utilitzats són els mòduls 

de JI-MCU , ja que són molt econòmics i fàcils de trobar en el 

mercat. Són mòduls petits i amb un consum molt baix que ens 

permetran afegir funcionalitats Bluetooth al nostre Arduino.  

A més de les versions prototip, hi ha hagut tres versions aprovades del protocol, la 

versió 1.0, amb molts errors d'interoperabilitat, la versió 1.1, que va solucionar els 

principals problemes de la versió anterior, i la versió 1.2, més orientada a 

multimèdia i que millora la fiabilitat i la seguretat. Cada nova versió és compatible 

endarrere, és a dir, permet connectar amb tots els dispositius de les versions 

anteriors, en les condicions que aquests necessitin. La nova versió 2.0 es va 

publicar a principis del 2006 i millora la velocitat de transmissió fins a 3 Mbps. 

Figura 5: Logotip wi-fi 

Figura 6: Logotip 
Bluetooth-Android 
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Finalment, es decideix seguir endavant amb el projecte amb la utilització de la comunicació 

mitjançant Bluetooth. 

El Wi-Fi té un abast molt més llarg que Bluetooth, arribant de manera fiable fins als 91 m, 

mentre que una connexió Bluetooth generalment sosté només uns 9 m. No obstant, el Wi-

Fi és molt més complicat i amb més maquinari que el Bluetooth, involucrant targetes Wi-

Fi, mòdems, routers i programari; mentre que Bluetooth només requereix que els 

dispositius s'encenguin i “s’enllacin" junts.  

El Bluetooth requereix un ample de banda i abast molt menor que el Wi-Fi i per tant més 

és més eficient pel que fa a energia. Un dels avantatges dels xips amb tecnologia Bluetooth 

és el seu baix consum. Per exemple, un xip de Bluetooth classe 2 (típicament un mòbil) 

consumeix cap a 2.5x10-3watts. En canvi, un xip Wi-Fi consumeix típicament cap a 7watts. 

Taula 2: Comparació característiques entre Bluetooth i Wi-fi 

 BLUETOOTH WI-FI 

Freqüència 2.4Gz 2.4/3.6/5Gz 

Ample de banda 24Mbps 1Gbps 

Seguretat Baixa Mitja 

Rang Fins a 9m Fins a 91m 

Consum Reduït (2.5x10-3watts) Alt (7watts) 

A més, s’aprofitarà aquest tipus de comunicació per dur a terme una interfície creada 

mitjançant una App compatible amb el sistema operatiu d’Android; més senzill de 

configurar i controlar des d’un smart phone.  

c) MIT APP INVENTOR 2 

“MIT App Inventor” 2 és el nom de l’aplicació que s’utilitzarà per 

a crear la interfície humà-prototip a través del disseny de la 

pròpia App de control del sistema electrònic d’ajut a la 

conducció.  

Aquesta plataforma de Google Labs ha estat creada per dissenyar 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 seva web.  

Les aplicacions fruit d'App Inventor estan limitades per la seva simplicitat, tot i que 

permeten cobrir un gran nombre de necessitats bàsiques en un dispositiu mòbil. 

Necessitats com la d’establir comunicació via Bluetooth, enviar ordres 

d’aparcament i rebre l’estat del vehicle.  

Figura 7: Logotip 
MIT App Inventor 2 
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2.3 Desenvolupament a la implementació del sistema d’aparcament 

Segons la segona edició del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2), entenem pel 

significat de “Sistema” com: 

«Conjunt les parts del qual estan coordinades segons 

una llei i contribueixen a un determinat objecte.» 

De igual manera, per “Sistema teleinformàtic” entenem: 

«Sistema compost d’estacions terminals connectades 

a un sistema informàtic que els dóna suport. » 

Aquests significats justifiquen perquè del sistema plantejat en aquest projecte es dur a 

terme pas per pas, circuit a circuit, durant els diferents apartats. 

D’aquesta manera, trobem el següent esquema general d’on es veuen les parts implicades 

en el projecte d’implementació del sistema d’aparcament assistit o automàtic. 

 

 

 

Figura 8: Diagrama general de funcionament d'un sistema d'aparcament automàtic 
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 Circuit de comunicació 

En aquest primer apartat, dins del desenvolupament de la implementació, es detalla el 

desenvolupament del circuit de comunicació implementat al sistema: 

Partint de l’elecció d’utilitzar una comunicació via Bluetooth, hi ha dos models de mòduls 

Bluetooth (tipus JY-MCU) compatibles amb Arduino:  

- HC-05: que pot ser mestre/esclau (màster/slave),  

- HC-06: que només pot actuar com a esclau (slave).  

Aquests mòduls contenen el xip en una placa de desenvolupament amb els pins necessaris 

per a la comunicació sèrie. Físicament, els dos són molt semblants, només varien algunes 

connexions. Els pins que trobarem són els següents: 

- Vcc: Alimentació del mòdul entre 3,6V i 6V. 

- GND: La massa del mòdul. 

- TXD: Transmissió de dades. 

- RXD: Recepció de dades a un voltatge de 3,3V. 

- KEY: Activar per entrar en mode configuració del mòdul (només el model HC-05). 

- STATE: Per connectar un LED de sortida per a visualitzar quan es  comuniquin dades 

(només el model HC-05). 

La principal diferència entre mestre i esclau és que, per una banda l’ esclau és el dispositiu 

qui es connecta al mòdul, mentre que per altra banda el mestre és el mòdul qui es connecta 

amb un dispositiu. En conseqüència, el mòdul que pot actuar tant mestre com esclau, sol 

tenir un preu més elevat. 

Figura 9: Diagrama representatiu del circuit de comunicació 
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Per tant, tenint aquestes diferencies en consideració, en aquest projecte es decideix per 

optar pel mòdul HC-06. 

PAS 1 

Tal i com s’especifica en el seu datasheet, es comprova la seva connexió en una protoboard 

i s’espera a que el LED del mòdul parpellegi significant que aquest té alimentació i està llest 

per establir comunicació amb un altre dispositiu (en aquest cas serà “màster” ja que el 

mòdul HC-06 només actua com a “slave”): 

Veure annexa 5.1.1 per consultar pins de connexió. 

PAS 2 

A continuació  s’estableix comunicació des de un telèfon mòbil per a configurar-lo per mitjà 

dels comandaments AT. 

Les instruccions AT són uns comandaments que ens permeten canviar els bauds del mòdul, 

el PIN, el nom, etc. Per utilitzar les comandes AT el mòdul Bluetooth no ha d'estar vinculat 

a cap dispositiu (LED vermell del mòdul parpellejant).  

Figura 10: Dimensions i imatge del mòdul Bluetooth 

Esquema 1: Connexió del mòdul Bluetooth amb l’Arduino 
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També, segons les especificacions del mòdul, el temps que s'ha de respectar entre 

l'enviament d'una instrucció AT i un altre ha de ser d'un segon. Si s'envia una ordre AT i en 

menys d'un segon s'envia un altre, el mòdul no torna resposta. 

El codi de l'Arduino necessari per la configuració del mòdul HC-06 és l’adjunt a l’annexa 

5.2.1. En ell destaca la funció SoftwareSerial BT(10,11) situada a la primera línia de codi. 

Aquesta és la que permet a l’Arduino establir comunicació amb un dispositiu extern per 

mitjà dels pins 10 i 11, substituint els pins de comunicació sèrie per defecte RDX i TXD 

respectivament. Per tant, tenir clar: 

  Pin RDX (Arduino) = Pin 10 (Arduino)  Pin TX (Mòdul BT) 

  Pin TXD (Arduino) = Pin 11 (Arduino)  Pin TX (Mòdul BT) 

Un cop compilat el codi al microprocessador de l’Arduino, es realitza la configuració del 

mòdul BT a través de les instruccions AT enviades des del Monitor Serial de l'Arduino 

mostrades a la següent taula: 

Taula 3: Descripció comandaments AT de configuració inicial del mòdul Bluetooth 

INSTRUCCIÓ AT DESCRIPCIÓ RESPOSTA 

AT Test de comunicació. OK 

AT+VERSION Retorna la versió del Mòdul. OKlinvorV1.8 

AT+BAUDx 

Configura la velocitat de transmissió del mòdul 

segons el valor de “x”. En el cas d’aquest projecte 

es configurarà com: 

4 = 9600 bps 

Alhora, aquesta velocitat és la que ve per defecte. 

OK9600 

AT+NAME 

Configura el nom amb el que es visualitzarà el 

mòdul (fins a 20 caràcters). 

En aquest cas, s’introduirà el nom del usuari; 

“RAMON”. 

OKsetname 

AT+PINxxxx 
Configura el Pin d’accés al mòdul. Per defecte ve 

1234, però es canviarà a 0000. 
OKsetPIN 

Feta la configuració del mòdul Bluetooth, ja es pot establir comunicació Bluetooth per mitjà 

d’un telèfon mòbil. Quan aquest estigui alimentat començarà a parpellejar un LED vermell 

i, quan finalment s’estableixi la comunicació amb un dispositiu, el LED deixarà de 

parpellejar per tornar-se fixe. 
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PAS 3 

Per establir comunicació Bluetooth des de una aplicació Android, primerament s’ha de 

crear un projecte dins del programa online “App Inventor 2”.  

En primer lloc es dissenya la interfície que permet a l’usuari controlar les diverses 

funcionalitats que es puguin i vulguin afegir. En aquest cas, s’inclou un botó que permet 

desplegar un llistat dels dispositius enllaçats amb el dispositiu mòbil per mitjà de la 

comunicació Bluetooth.  

El dispositiu, després de la pre-configuració que s’ha realitzat, el qual correspon al mòdul 

BT instal·lat al vehicle d’aquest projecte és doncs el marcat en el requadre discontinu de 

color verd. 

Però per a que aparegui aquesta pantalla, prèviament es té que haver dissenyat la 

funcionalitat d’aquest botó creat a la interfície. Per aquesta finalitat, el programa disposa 

d’una pantalla anomenada “blocks”. Aquí, el programa disposa d’una sèrie de funcions què 

enllaçades adequadament, serveixen per permetre aquest tipus de funcionalitats a l’App. 

En aquest cas, pel botó dissenyat, el bloc té el següent aspecte:  

Figura 11: Captura del llistat de dispositius disponibles per establir 
comunicació BT 

Figura 12: Blocs de comunicació per aplicació per Android 
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 Circuit de control de l’eix de direcció 

En aquest apartat es tracta el circuit que controla l’eix de direcció del vehicle, el qual 

permetrà dirigir-lo quan es desitgi realitzar l’aparcament assistit o automàtic: 

El servo “SG90 Tower Pro 1” és un servo-motor de gran qualitat i diminutes dimensions, a 

més és bastant econòmic. Funciona amb la majoria de targetes electròniques de control 

amb microcontroladors i més amb la majoria dels sistemes de radio-control comercials.  

Aquest component tindrà la funcionalitat de controlar l’eix directriu mitjançant els 

mecanismes adequats i servirà, per més endavant, per a girar les rodes en el procés 

d’aparcament. 

El servo SG90 té un connector universal tipus "S" que 

encaixa perfectament en la majoria dels receptors de 

ràdio-control. Els cables al connector estan distribuïts 

de la següent manera:  

- Vermell = Alimentació (+). 

- Cafè = Alimentació (-) o terra. 

- Taronja = Senyal PWM. 

Aquest tipus de servo és ideal per a les primeres experiències d'aprenentatge i pràctiques 

amb servos. 

 

Figura 14: Identificació cablejat del servo-
motor 

Figura 13: Diagrama representatiu de control de l'eix de direcció 
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Els seus requeriments d'energia són força baixos i es permet alimentar-lo amb la mateixa 

font d'alimentació que el circuit de control. Per exemple, si es connecta a una targeta 

Arduino, es pot alimentar durant les proves des del port USB de PC sense major problema. 

Característiques principals: 

- Dimensions (LxWxH) = 22.0x11.5x27 mm. 

- Pes: 9 grams. 

- Pes amb cable i connector: 10.6 grams. 

- Parell a 4.8 volts: 1.2 kg/cm. 

- Voltatge d'operació: 4.0 a 7.2 volts. 

- Velocitat de gir a 4.8 volts: 0.12 seg/60º. 

- Connector universal per a la majoria dels receptors de ràdio-control. 

- Compatible amb targetes com Arduino i microcontroladors que funcionen 

a 5 volts. 

PAS 1 

Per fer la corresponent connexió amb l’Arduino Nano serà suficient amb que s’alimenti 

correctament el servo i es connecti el pin de senyal PWM en una de les sortides digitals de 

la targeta, per exemple D9. 

Però a més, com a prova del seu funcionament, s’afegeixen dos polsadors de manera 

d’incloure un component d’entrada al microcontrolador per a ordenar al servo-motor 

quina és la posició desitjada: 

 

 

 

Figura 15: Dimensions i imatge del servo-motor 
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Veure annexa 5.1.2 per consultar els pins de connexió. 

Aquest circuit serveix únicament per entendre el funcionament del servo-motor ja que 

quan es munti el sistema final d’aparcament assistit, les ordres donades per part del 

microcontrolador al servo hauran de ser automatitzades segons diferents lectures que 

s’extreguin. 

Per tant, els polsadors existents a les sortides digitals A0 i A1 no hi seran. 

PAS 2 

El funcionament d’aquest servo, a l’hora de programar l’Arduino, es fa mitjançant la 

instrucció servo.write(“angle”). Aquesta escriu un valor de l’angle al servo (entre 0 i 180º), 

controlant l'eix en conseqüència. Fixant la posició central a un angle determinat (en aquest 

cas a 50º) llavors es podrà fer girar l’eix cap a un costat o cap a l’altre enviant un valor 

d’angle més petit (20º) o més gran (80º). 

Amb la utilització dels polsadors que s’inclouen es donarà, per tant, aquest ordre de 

moviment: 

 

 

Esquema 2: Connexió del servo-motor amb l'Arduino 
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Si es decidís controlar aquest servo prescindint dels polsadors, s’utilitzaria la instrucció 

Serial.read() on es llegiria el caràcter escrit per la pantalla del serial i es guardaria en una 

variable la qual faria la mateixa funció que els polsadors: 

Un cop vist quin és el funcionament del servo-motor connectat a l’Arduino, s’incorpora 

aquest circuit al cotxe ràdio-control el qual havia estat prèviament desmuntat i preparat 

per incloure tots els circuits dissenyats en aquest projecte.  

PAS 3 

Finalment, es decideix posar a prova aquest primer dispositiu (l’eix de direcció) de forma 

remota, per Bluetooth. 

És llavors quan es dissenya una petita aplicació per a Android per mitjà del programa “App 

Inventor 2” obtenint a la pantalla principal la interfície de la figura 16. 

 

 

if (polsadorESQ == HIGH && polsadorDRE == LOW) {     

        servo.write(20);      //Moure servo a ESQuerra 

        delay(100);     //Li donem temps al servo a que arribi a la posició   

      }  

else if (polsadorESQ == LOW && polsadorDRE == HIGH) {     

        servo.write(80);     //Moure servo a DREta 

        delay(100);    //Li donem temps al servo a que arribi a la posició 

      } 

 

caracter = Serial.read(); 

if (caracter == E) {     

        servo.write(20);      // Moure servo a Esquerra 

        delay(100);     // Li donem temps al servo a que arribi a la posició   

      }  

else if (caracter == D) {     

        servo.write(80);     // Moure servo a Dreta 

        delay(100);    // Li donem temps al servo a que arribi a la posició 

      } 
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S’han inclòs: 

 

- Un total de 3 botons: LEFT, RIGHT i ALIGN. 

 

- 1 desplegable en forma de llistat (Select BT 

module) per a buscar el senyal lliurat pel 

mòdul Bluetooth (veure apartat 2.3.1). 

 

- I 1 text informatiu de la connectivitat 

d’aquest mòdul; apareix “Disconnected” o 

“Connected” en funció de si s’ha seleccionat 

un dispositiu Bluetooth o no. 

 

Per altra banda, per configurar la interfície, el programa contempla l’opció anomenada 

“blocks”. Aquí el programa permet dissenyar i realitzar l’estructura lògica de l’App en un 

llenguatge molt similar al codi font de qualsevol dels llenguatges de programació. 

Cada botó té assignat un número del 0 al 2 i és polsant-los quan s’envia aquest valor a 

l’Arduino per Bluetooth.  

Això permet un control des de l’Arduino idèntic al configurat per la comunicació via Serial, 

però en aquest cas, assignant el valor enviat per l’App a la variable “caracter”. 

Figura 17: Blocs de funcionalitat dels botons de control de 
l'eix directriu en una App 

Figura 16: Captura de pantalla de la 
interfície de control de l'eix directriu. 



PROJECTE D’IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES  
ELECTRÒNICS D’AJUT A LA CONDUCCIÓ 

ROBLES MARTIN, RAMON  36 
 

El codi respectiu és el següent: 

Veure annexa 5.2.2 i 5.3.1 per consultar el codi i descarregar l’aplicació “.apk” 

respectivament del control de l’eix de direcció. 

  

caracter = miPuertoSerie.read(); 

if (caracter == '0') {   // Rebem senyal de “Button 1” pulsat. 

        servo.write(80);    // GIR A L’ESQUERRA. 

        delay(200);           // Li donem temps al servo a que arribi a la posició. 

} 

else if (caracter == '1') {   // Rebem senyal de “Button 2” pulsat. 

        servo.write(20);      // GIR A LA DRETA. 

        delay(200);     // Li donem temps al servo a que arribi a la posició. 

} 

else if (caracter == '2') {   // Rebem senyal de “Button 3” pulsat. 

        servo.write(50);     // CENTRAR RODES. 

        delay(200);    // Li donem temps al servo a que arribi a la posició. 

} 
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 Circuit de control de l’eix motriu 

En aquest apartat es desenvolupa el control de l’eix motriu del vehicle: 

L’eix motriu vindrà donat per un motor de corrent continua acoblat directe o indirectament 

a ell mitjançant una caixa d’engranatges.  

Un motor de corrent continu converteix l'energia elèctrica 

en mecànica i es compon de dues parts: 

- L’estator: que és la part mecànica del motor on hi 

ha els pols de l'imant. 

- I el rotor: que és la part mòbil del motor amb 

debanat i un nucli, al qual arriba el corrent a través 

de les escombretes. 

Per tant, quan el corrent elèctric circula pel debanat del rotor, es crea un camp 

electromagnètic, aquest interactua amb el camp magnètic de l'imant de l'estator i això 

deriva en un rebuig entre els pols de l'imant de l'estator i del rotor creant un parell de força 

on el rotor gira en un sentit de forma permanent. 

Si volem canviar el sentit de gir del rotor, hem de canviar el sentit del corrent que li 

proporcionem al rotor; n'hi ha prou amb invertir la polaritat de la pila o bateria.  

En conclusió, pel control d’aquest motor i, en conseqüència, pel control del gir de les rodes 

de l’eix motriu, ens fa falta un pont en H o un driver. 

Figura 19: Imatge del motor DC 
incorporat al cotxe RC 

Figura 18: Diagrama representatiu de control de l'eix motriu 
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El circuit integrat L293D s'ha dissenyat amb el propòsit de realitzar aquest tipus de control 

pels motors CC. Aquest pont en H, i alhora driver, permet canviar la polaritat de 

l’alimentació del motor CC amb la finalitat de girar el sentit de gir del rotor, i ho fa d’una 

de manera òptima i econòmica. Està conformat per quatre amplificadors push-pull capaços 

de lliurar un corrent de sortida de 1,2A per canal.  

La lletra “D” del nom L293D, significa que el driver incorpora un díode de protecció en cada 

un dels quatre amplificadors. Aquests components eviten que els corrents circulin en sentit 

invers al previst cada vegada que es commuta la tensió, ja que el motor està compost per 

bobinatges que durant breus períodes de temps s'oposaran a que el corrent variï.  

L’esquema del circuit intern, que es mostra a continuació, explica fàcilment el 

funcionament d’un pont en H: 

En vermell, el motor gira en sentit horari. Actuen els transistors Q1 i Q3. 

En blau, el motor gira en sentit anti-horari. Actuen els transistors Q2 i Q4. 

Les característiques principals d’aquest doble pont en H (L293) són les següents: 

- Corrent de sortida de 600 mA per canal. 

- Corrent pic de sortida 1,2A per canal. 

- Pins d'habilitació. 

- Alta immunitat al soroll. 

- Fonts d'alimentació separades. 

- Protecció contra excés de temperatura. 

- Díodes de protecció incorporats. 

 

Figura 20: Funcionament del circuit intern d'un pont en H. 
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PAS 1 

Per a la correcta connexió entre l’Arduino Nano, el motor CC i el pont en H (que ens permet 

escollir el sentit de gir de les rodes a partir del microcontrolador) s’ha seguit el següent 

esquema: 

Veure annexa 5.1.4 per consultar els pins de connexió. 

Aclarir que, els pins 4, 5, 12 i 13 del encapsulat L293 (del pont en H) van units entre ells ja 

que tots van a massa (GND). 

Com s’ha vist en les especificacions del encapsulat, es distingeixen dos fonts d’alimentació; 

la que ve donada per unes bateries externes (pin 8) i la que prové del propi Arduino (pin 

16). Separant-les, el que s’aconsegueix és separar l’alimentació pel motor CC i l’alimentació 

de control pel pont en H del L293.  

Per tant, per una banda s’obté un consum reduït de corrent a l’hora d’obrir i tancar els 

transistors interiors del encapsulat, i per l’altre banda un major rendiment i independència 

del motor. Aquesta independència permet incorporar un interruptor que ajudarà a 

mantenir les bateries carregades i evitar qualsevol consum amb el motor apagat. 

Finalment, amb el potenciòmetre es regularà la tensió de sortida dels pins D5 i D6 de 

l’Arduino, on van destinats als pins 2 i 7 del L293. Aquests senyals d’entrada són els que 

fan commutar els transistors interiors al pont en H. Així doncs, donant més tensió a una 

sortida des de l’Arduino que a una altra, permet donar més intensitat a un sentit del pont 

provocant que la velocitat de gir del motor s’acceleri. 

Esquema 3: Connexió del motor DC i l'integrat L293D amb l'Arduino 
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PAS 2 

Per a dur a terme aquest control des de l’Arduino Nano, s’utilitza la funció analogWrite(). 

Segons la velocitat que es desitgi aplicar, s’assigna un valor de 0 a 255 a la sortida de 

l’Arduino, el mateix al que correspon a la connexió amb el pin2 del L293.  

Per al pin7 del L293, només caldrà assignar-li el valor (a un altre pin de sortida de l’Arduino) 

complementari al assignat al pin2. Per entendre-ho millor, a continuació es pot veure un 

exemple: 

 

 

 

caracter = miPuertoSerie.read(); 

if (caracter == '1')    // MÀXIMA VELOCITAT CAP ENDAVANT 

      { 

        analogWrite(pin2,0);    

        analogWrite(pin7,255); 

        delay(200);     

      } 

else if (caracter == '2')   // MOTOR ATURAT 

      { 

        analogWrite(pin2,127); 

        analogWrite(pin7,128); 

        delay(200); 

      } 

else if (caracter == '3')   // MÀXIMA VELOCITAT CAP ENRERE 

      { 

        analogWrite(pin2,255); 

        analogWrite(pin7,0); 

        delay(200); 

      } 

      .... // Es juga amb els valors d’una sortida i de l’altre per aconseguir velociats diferents 
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PAS 3 

A partir d’aquest exemple es dissenya una nova interfície per saber controlar el motor des 

de qualsevol plataforma amb Bluetooth. 

S’incorpora el circuit de l’eix motriu junt amb el circuit 

de comunicació BT i, utilitzant de nou el programa 

online “App Inventor 2”, es construeix la interfície de 

la figura 18 on s’incorpora: 

- 2 sliders: barres graduands per a augmentar o 

disminuir la velocitat del motor cap a un sentit 

o cap a un altre. 

- 1 botó per aturar el motor en cas 

d’emergència. 

- 1 text per rebre la confirmació per part de 

l’Arduino d’haver processat la informació 

enviada i haver donat l’ordre corresponent. 

- El mateix llistat desplegable utilitzat en el 

circuit anterior per seleccionar el dispositiu 

Bluetooth amb el que es vol establir 

comunicació. 

- I s’ha afegit, en aquest cas, un botó de desconnexió de la comunicació per BT. 

Per altra banda, en la pestanya de “blocks”, es dóna funcionalitat a cada objecte utilitzat 

tenint el disseny final com a les figures 19 i 20. 

Aquí es pot permetre canviar el text de connectivitat per “connexió” o “desconnexió” 

segons l’estat del mateix tal i com s’ha vist en l’apartat 2.3.1. Però també es pot enviar per 

BT l’estat de les barres progressives per ordenar al motor el nivell de velocitat i cap a quin 

sentit girar les rodes.  

També aquí es canvia el text de l’estat del motor a “Back” o “Front” segons la utilització 

d’un slider o l’altre. 

 

 

 

Figura 21: Captura de pantalla de la 
interfície control de l'eix motriu 
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Per últim, es dissenya el block del botó de desconnexió, darrerament afegit. Tant aquest 

com el botó d’aturat del motor “Stop”, envien per BT el valor “3” el qual es programarà des 

de Arduino per a que aturi el motor quan rebi aquest ordre (com s’ha vist en l’exemple 

anterior quan llegia “caracter == 2”). L’única diferència és que el botó stop situa 

automàticament la posició de les barres progressives al centre, mentre el botó de 

desconnexió atura el motor i desconnecta la comunicació BT desentenent-se de la posició 

d’aquests ja que, quan torni a haver-hi connectivitat, els sliders apareixen en la seva posició 

per defecte, és a dir, en la central. 

Veure annexa 5.2.3 i 5.3.2 per consultar el codi i descarregar l’aplicació “.apk” pel control 

de l’eix motriu. 

  

Figura 23: Blocs de control de l'eix motriu per l'aplicació Android 

Figura 22: Blocs de desconnexió i aturada de la comunicació 
BT per l'aplicació Android 
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 Circuit de detecció de posició del vehicle 

Un cop se sap com dirigir el prototip i a quina velocitat fer-ho, es necessita dissenyar un 

mètode que permeti controlar amb precisió la posició del vehicle per facilitar els 

moviments a la hora d’aparcar. En aquest apartat, es tracta la detecció o control de posició: 

Per dur a terme aquesta funció s’ha pensat en dues opcions: 

- La utilització d’un sensor Hall i detectar la posició de la roda mitjançant un o una 

sèrie d’imants. 

- La utilització d’un encoder (per exemple, l’H21A1), un tipus de fotodíode que pot 

servir per la detectabilitat de la posició de la roda mitjançant un plat de polsos. 

Finalment es decideix aprofitar un antic ratolí el qual porta incorporat un encoder mecànic. 

Però durant l’extracció del component es sobreescalfa el LED infrarojos fet que el fon i 

l’inutilitza per al projecte. És per aquest motiu que es decideix fer servir un encoder 

completament nou i similar al sistema que s’ha plantejat. La solució, el mòdul H21A1. 

Figura 25: Dimensions i imatge del fototransistor H21A1 

Figura 24: Diagrama representatiu del circuit de detecció de posició 
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Aquest mòdul s'alimenta entre el rang de 4,5 V i 5,5V. Quant a la seva mida és molt petit, 

té 2 cm x 2 cm, això fa que es pugui posar pràcticament en qualsevol lloc, un vehicle, una 

màquina de córrer, etc. 

Per al seu funcionament consisteix en dos LEDs 

d’infrarojos, un emissor i la seva contrapart 

receptora.  

Cada vegada que s'interromp el senyal entre ells 

s’envia un 1, o HIGH a la sortida. Té una resolució de 

0.01mm i una freqüència de mesurament de 

100kHz, això significa una altíssima definició a gran 

velocitat.  

Òbviament es necessita d’un microcontrolador que pugui llegir senyals tantes vegades per 

segon, i per tant, s’ha dimensionat per a la viabilitat funcional del component controlat per 

l’Arduino. 

PAS 1 

Com amb els altres components, primerament es construeix el circuit de control d’aquest 

dispositiu en una protoboard amb la finalitat d’entendre el seu funcionament a un nivell 

de programació i capacitats. 

Veure annexa 5.1.5 per consultar els pins de connexió. 

Els polsos tenen únicament dues respostes ALT (1) i BAIX (0). Llavors aquest optoacoblador, 

l’H21A1, genera polsos d'acord a quantes franges blanques o transparents detecti del plat 

de ranures. Aquests polsos seran comptats per Arduino i d’aquesta manera es podrà 

controlar la posició de la roda en funció de l’angle que recorri. 

Figura 26: Funcionament d'un encoder 

Esquema 4: Connexió del sensor H21A1 amb l'Arduino 
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PAS 2 

El funcionament d’aquest encoder, a l’hora de programar en Arduino, es fa mitjançant una 

seqüència molt específica explicada a continuació. 

Per a convertir els polsos rebuts a la distància lineal que recorre el vehicle, prèviament s’ha 

d’haver mesurat el diàmetre de la roda que utilitza. En aquest cas, les rodes fetes servir 

mesuren 5cm de diàmetre. 

Per tant, tenint en compte que la distància recorreguda en una volta de roda coincideix 

amb el perímetre d’aquesta (si es prescindeix de qualsevol tipus de lliscament), es tindrà 

que, per 1 volta: 

𝐷𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 2𝜋𝑅 = 𝜋∅ = 3.1415 · 5𝑐𝑚 = 15.708𝑐𝑚 

D’aquesta manera, si es construeix un disc amb 6 ranures (és a dir a 60º entre elles), 

significarà que cada pols que rebi l’Arduino de l’H21A1 tindrà un increment d’una sisena 

part del valor anterior; cada pols voldrà dir un increment del recorregut lineal de 2.667cm. 

 

Per tant, a l’hora de dissenyar el programa complet d’aparcament, es seguirà aquesta 

estructura quan es vulgui recórrer una certa distància cap a un sentit o cap a un altre. 

 

 

 actual = debounce(anterior);  

 if ( anterior == 0 && actual == 1)  // Cada cop que detecta una ranura del disc de l’encoder 

 { 

       Comptador++;               

       dist_lin = dist_lin + 3;   // 60º de volta de roda equivalen a 3cm aprox. 

       delay (100);           

       Serial.print("Comptador:"); // Mostra el comptador per visualitzar la detectabilitat 

       Serial.println(Comptador); 

       Serial.print("Dist_lin:"); //Mostra la distància lineal recorreguda pel vehicle [en cm]. 

       Serial.print(dist_lin); 

       Serial.println("cm"); 

 } 

 anterior = actual;      
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PAS 3 

Aquest circuit és totalment independent a l’aplicació mòbil del sistema que es vol construir. 

Com es tracta de reproduir un aparcament de forma automàtica, no fa falta cap 

visualització o control, per part de l’usuari, d’aquest nombre de voltes de roda a realitzar.  

Tot i així, es dissenya una petita aplicació Android per comprovar la detectabilitat de 

l’Arduino (per mitjà de l’encoder) quan es dóna una certa quantitat de voltes. 

Fins ara, en els circuits anteriors, la comunicació per Bluetooth són únicament en el sentit 

App – Arduino. La finalitat d’aquest altre circuit és rebre informació mitjançant Bluetooth 

en el sentit oposat, és a dir, en el sentit Arduino – App.  

D’aquesta manera l’Arduino, quan compta certa quantitat de polsos, envia un senyal per 

Bluetooth i, en el dispositiu mòbil, es visualitza en un indicador l’instant en que es rep 

aquest senyal. 

La interfície que es crea per a la visualització 

d’aquest senyal és la mostrada a la figura 23 on 

s’incorpora: 

- 1 requadre de text on es mostrarà el 

número de polsos, és a dir el valor de la 

variable del comptador. 

 

- 1 indicador que canviarà el color del seu 

fons cada cop que completi una volta 

sencera. 

 

- 1 component no-visible: el Clock, que 

servirà per refrescar el valor del comptador 

segons un temps pre-configurat. 

 

Com en els altres dissenys de l’aplicació per a mòbil, aquests objectes han de ser 

configurats en el seu nivell de “blocks” per aconseguir la funcionalitat adequada al cas que 

es vol representar. 

El nou block de programació, corresponent al clock, és el mostrat a continuació: 

 

Figura 27: Captura de la interfície de 
recepció de polsos i voltes de roda 
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Aquest permet obrir la comunicació d’entrada cada cert temps segons el definit a la 

interfície i, depenent del valor a rebre per part de l’Arduino, l’indicador mostra un colors 

per facilitar la interpretació a l’usuari. 

Veure annexa 5.2.4 i 5.3.3 per consultar el codi i descarregar l’aplicació “.apk” per la 

detecció de posició.  

Figura 28: Bloc de recepció de dades de l'encoder per l'aplicació Android 
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 Circuit de detecció de distància i lloc d’aparcament 

Un cop es tenen els circuits pertinents al control i actuació del propi prototip per poder 

aparcar, es necessita d’un sensor o una solució que el permeti trobar un espai 

suficientment gran per poder dur a terme aquest aparcament. És a dir, desenvolupar la 

part sensorial per l’aparcament. 

El sensor ultrasònic muntat en el mòdul HC-SR04 ofereix de 2 cm a 400 cm d’abast mesurat 

sense l’existència de contacte directe, la precisió que oscil·la pot arribar a 3mm. El mòdul 

inclou un transmissor ultrasònic, un receptor i un circuit de control.  

El funcionament bàsic dels ultrasons com mesuradors de distància es mostra d'una manera 

molt clara en el següent esquema, on es té un receptor que emet un pols d'ultrasò que 

rebota sobre un determinat objecte i la reflexió d'aquest pols és detectada per un receptor 

d'ultrasons:  

Figura 30: Dimensions i imatge del sensor d'ultrasons HC-SR04 

Figura 31: Funcionament d'un sensor d'ultrasons 

Figura 29: Diagrama representatiu del circuit de detecció d'obstacles o del sensor d'aparcament 
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Per iniciar el mesurament, el pin pertinent al Trigger del HC-SR04 ha de rebre un pols d'alt 

(5V) durant almenys 10 us, això inicia el sensor i transmet 8 cicles en una ràfega d'ultrasons 

a 40 kHz. Llavors s’espera a que la ràfega ultrasònica reflecteixi. Quan el sensor detecta un 

senyal ultrasònic des del receptor, estableix el pin Echo a nivell alt (5V) i el realitza un retard 

durant un període.  

Mesurant el temps que transcorre entre l'emissió del so i la percepció del ressò es pot 

establir la distància a la qual es troba l'obstacle que ha produït la reflexió de l'ona sonora, 

mitjançant la fórmula: 

𝑑 =
1

2
𝑉 · 𝑡 

on V és la velocitat del so en l'aire i t és el temps transcorregut entre la emissió i recepció 

del pols. Per tant, per obtenir la distància, es mesura l'amplada del senyal del pin Echo. 

- Temps = Ample de pols de l’Echo (en microsegons [μS]). 

- Distància = Temps / 58 (en centímetres [cm]). 

Per una banda aquest funcionament serveix per calcular la distància dels objectes respecte 

el vehicle (ja que el sensor va muntat en ell), però per altra banda, i sent més interesant, 

serveix per calcular la distància de la plaça d’aparcament. Per a aconseguir-ho únicament 

s’haurà unir el circuit del sensor ultrasònic junt amb el circuit de detecció de posició, és a 

dir amb l’encoder. Aquesta funcionalitat es troba explicada a l’apartat 2.5. 

PAS 1 

Per a la correcta connexió entre l’HC-SR04 (el sensor ultrasònic) i l’Arduino Nano, tan sols 

fa falta connectar els pins d’alimentació (5V i GND), i els pins Trig i Echo en dues 

entrades/sortides digitals pertinents al Arduino. 

L’esquema de la connexió quedaria de la següent manera: 

Esquema 5: Connexió del sensor ultrasònic HC-SR04 amb l'Arduino 
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Veure annexa 5.1.6 per consultar els pins de connexió. 

Després d’aquest circuit, s’utilitza el pin 8 de l’Arduino per connectar el pin Echo del sensor, 

significat el qual vol dir declarar aquest pin com a Entrada (Input). Per altra banda, el pin 7 

de l’Arduino correspon al pin Trig del sensor el qual declara com a Sortida (Output). 

PAS 2 

Seguint les indicacions anteriors, declarar quins pins són d’entrada i quins de sortida és el 

primer que s’ha de dur a terme a l’hora de programar amb Arduino per aconseguir que el 

sensor ultrasònic realitzi la seva funció. 

En els altres circuits vistos fins ara, les seves connexions amb l’Arduino, són clarament 

deduïbles ja que; un encoder emet senyals que l’Arduino ha de rebre (entrades) i un motor 

o servo-motor ha de rebre un senyal a partir de l’Arduino (sortides). Però en aquest cas, es 

té un sensor que combina ambdós tipus de senyals i s’ha de tenir en compte en la seva 

configuració: 

Posteriorment, per mesurar l'amplada del senyal del pin Echo, i així aconseguir el temps 

transcorregut entre la emissió i recepció del pols , es fa servir la funció pulseIn(). I, com s’ha 

explicat amb anterioritat, es transforma aquest temps a distància (on es troba l’obstacle) 

dividint el valor obtingut entre 58, o el que és el mateix, multiplicant-lo per 0.017: 

A partir d’aquí, es tracta la variable “distancia” mitjançant condicionals per a considerar si 

s’ha trobat un obstacle o no. Per exemple, es fa saber al dispositiu de l’existència d’espai 

quan aquesta distància sigui superior a 25cm. 

void setup() { 

      pinMode (7, OUTPUT);   // Pin 7 com sortida: pel pols ultrasònic (Trigger) 

      pinMode (8, INPUT);   // Pin 8 com entrada: temps de rebot de l’ultrasò (Echo) 

}   

digitalWrite (7,LOW);   // Per qüestions d’estabilització del sensor 

delayMicroseconds (5); 

digitalWrite (7, HIGH);   // enviamnet del pols ultrasònic 

delayMicroseconds (10); 

temps = pulseIn (8, HIGH);  // Mesura el temps desde que el Pin 8 comença a rebre el  
     rebot del pols, HIGH, fins que deixa de rebre’l, LOW. 

distancia = int (0.017*temps); 
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PAS 3 

El següent pas a fer és provar de construir una App mitjançant l’aplicació online “App 

Inventor 2” que sigui capaç de mostrar aquesta distància calculada. Aquest pas no és trivial 

pel projecte ja que és té com a objectiu final un aparcament totalment automàtic i el 

mostreig d’aquesta distància és del tot prescindible. No obstant, es mostra com es dissenya 

l’App per aquest cas amb la finalitat de analitzar altres configuracions. 

Primer, seguint els mateixos passos que en els circuits 

anteriors, es dissenya la interfície la qual l’usuari 

visualitzarà des de el seu dispositiu mòbil. 

D’una manera semblant al circuit de l’apartat 2.3.4 (el 

qual permet visualitzar la variable “comptador” i 

mostrar, per mitjà d’un indicador, si s’ha donat una 

volta), en aquest cas es visualitza la variable 

“distancia” i, en un indicador on posa “> 25cm”, es 

mostra quan es detecta un espai o, per contra, es 

detecta un obstacle a menys d’aquesta distància. 

Per altra banda, es té el codi de “blocks” on es dóna 

la deguda funcionalitat al mostreig d’aquestes dades. 

Gràcies al clock, l’aplicació consulta el valor de la 

variable cada cert temps i el mostra en el text en blanc 

del centre. En el mateix instant, l’aplicació analitza la 

magnitud del valor rebut i el mostra de color verd si és 

major a 25 o vermell si és inferior i, per tant, es detecta un obstacle. 

 

Veure annexa 5.2.5 i 5.3.4 per consultar el codi i descarregar l’aplicació “.apk” per la 

detecció de distància.  

Figura 32: Captura de la interfície de 
recepció de la distància de separació d'un 

obstacle 

Figura 33: Bloc de recepció de dades del sensor ultrasònic per l'aplicació Android 
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 Circuit d’indicació lluminosa 

A continuació es desenvolupa el mètode d’indicació lluminosa del vehicle: 

Per qüestions d’estètica, s’ha optat per utilitzar els LEDs que venen incorporats al cotxe 

ràdio-control. El seu consum és molt reduït i poden servir com a un tipus d’indicador, 

llavors es dimensiona el circuit pertinent per encendre’ls mitjançant la plataforma Arduino. 

Els LEDs restants són dos de vermells (els de la part posterior del vehicle) i dos de blancs 

(situats als fars de la part frontal). Per conseqüent, és tenen 4 LEDs els quals necessiten de 

4 sortides de l’Arduino si es volen controlar de forma independent.  

PAS 1 

Les entrades i sortides totals utilitzades fins al moment, per donar resposta als circuits vists, 

són de 8. Tenint en compte que l’Arduino Nano suporta fins a 12 E/S digitals i 7 E/S 

analògiques, es tenen pins lliures més que suficients per a connectar els LEDs cadascun per 

separat.  

De totes formes, es decideix agrupar-los segons si són de la part frontal o de la part 

posterior. Per tant, únicament s’usaran 2 sortides les quals, per facilitat de muntatge i 

situació, seran analògiques (A0 i A3). Veure següent esquema per a la seva comprensió: 

 

 

 

Figura 34: Diagrama representatiu del circuit d'indicació llumisoa 
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Veure annexa 5.1.7 per consultar els pins de connexió. 

Com es pot observar, els LEDs blancs estan protegits per una resistència de 75Ω, mentre 

que els vermells per una resistència del doble de valor, de 150Ω.  

Això és degut a que, com es pot comprovar en el seu datasheet, per a una intensitat de 

20mA (el que proveeix l’Arduino a cada sortida) els LEDs vermells s’alimenten a 2V mentre 

els blancs a 3’5V.  

Per tant, dimensionant les resistències per al esquema mostrat a la figura 6 i sabent que 

l’Arduino subministra 5mA: 

𝑅𝑟𝑒𝑑 =
𝑉

𝐼
=
5 − 2

0.02
=

3

0.02
= 150Ω 

 

𝑅𝑤ℎ𝑖𝑡𝑒 =
𝑉

𝐼
=
5 − 3.5

0.02
=

1.5

0.02
= 75Ω 

 

PAS 2 

Des del punt de vista de programació, pel control d’aquestes LEDs, com ja s’ha comentat, 

tan sols farà falta donar tensió a les sortides analògiques corresponents utilitzant la funció 

digitalWrite(). 

Tot i ser sortides analògiques, aquestes es poden controlar de manera digital. 

Esquema 6: Connexió dels LEDs amb l'Arduino 
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Tot i considerar que el vehicle, a la vida real, estaria encès quan es volgués aparcar, es 

simula aquesta encesa de motor per mitjà dels LEDs per indicar d’alguna manera que la 

connexió d’alimentació està preparat. 

 

 

  

void setup() { 

      pinMode (A0, OUTPUT);           // Pin analògic 0 com sortida: pels LEDs vermells (posteriors) 

      pinMode (A3, OUTPUT);           // Pin analògic 3 com sortida: pels LEDs blancs (frontals) 

}   

void loop()  

{       

   caracter = miPuertoSerie.read(); 

    if (caracter == '1')  {  // Quan es rep l’ordre de FRENAR desde l’App 

        digitalWrite(A0,HIGH); 

        digitalWrite(A3,LOW); 

    } 

    else if (caracter == ‘2’) {  // Quan es rep l’ordre d’ACCELERAR desde l’App 

        digitalWrite(A0,LOW); 

        digitalWrite(A3,HIGH); 

    } 

} 
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 Circuit d’alimentació 

Per acabar, l’últim circuit que es dissenya és el pertinent a l’alimentació del sistema.  

Aquest, alhora, es separa en dos fonts d’alimentació . Una font alimenta directament el 

motor en corrent continua, mentre l’altre font alimenta la placa Arduino per a que aquest 

pugui realitzar correctament el control de la resta de circuits. 

En primer lloc, la font que alimenta el motor CC consta de dues 

bateries recarregables de 3.7V i 1000mAh, les quals connectades 

en sèrie formen una font de 7.4V i 1000mAh. 

Aquestes bateries permeten un ús durador al llarg del temps del 

motor de l’eix motriu gràcies al seu amperatge i, gràcies també a 

les seves reduïdes dimensions, permeten la seva instal·lació a 

l’interior del cotxe ràdio-control. 

En segon lloc, l’alimentació pròpia a l’Arduino Nano, es realitza 

per mitjà d’unes altres dues bateries, en aquest cas de 3.6V 

cadascuna i 900mAh. Per tant, una font externa total de 7.2V i 

900mAh.  

Aquestes últimes van incorporades en el porta-piles del cotxe 

ràdio-control que ve per defecte. L’espai existent és per a 5 piles 

tipus AA, però tenint aquestes (que s’han volgut re-aprofitar) 

s’ha fet un pont per saltar-se les 3 cavitat lliures que queden. 

Figura 36: Piles 
recarregables de 
1000mAh i 3.7V 

Figura 37: Pila 
recarregable de     
900mAh i 3.6V 

Figura 35: Diagrama representatiu del circuit d'alimentació al sistema 
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En ambdós casos, hi ha incorporat un interruptor per poder tallar l’alimentació dels circuits 

en qualsevol moment, de forma independent, i per seguretat de l’usuari en cas d’un ús 

inadequat. 

La connexió de la bateria que alimenta l’Arduino és la següent, mentre la que alimenta el 

motor CC es troba adjunta a l’esquema 3 de l’apartat 2.3.3:  

Esquema 7: Connexió bateries amb l'Arduino 
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2.4 Decisió sobre solucions alternatives 

Durant el procés d’implementació dels diferents circuits descrits al cotxe ràdio-control, han 

aparegut imprevistos i inconvenients els quals s’han hagut de resoldre per seguir endavant 

amb el projecte i complir amb els objectius i els requisits que s’han indicat inicialment. 

Entre aquests inconvenients es poden esmentar que: 

- El control del motor DC ha estat molt dificultós.  

El principal problema que s’ha observat a l’hora de muntar el circuit de control de 

l’eix motriu és que el motor funciona perfectament a altes revolucions però 

gairebé no es mou quan es desitja que giri lentament. 

L’Arduino només és capaç de proporcionar 40mA per qualsevol de les seves 

sortides, llavors el control del motor de corrent continua a poques revolucions es 

fa costós. No es genera suficient potència i el motor no té parell per arrancar 

lentament. 

La solució que s’ha donat és la d’incorporar, com s’ha vist, un driver; el L293D. 

Aquest component permet alimentar el motor a partir d’una font externa regulada 

segons convingui i, en aquest cas, s’ha fet per mitjà de dues bateries de 1000mAh 

i 3.7V cadascuna. Aquestes, a part de proporcionar-li al motor més potència, 

aconsegueixen prolongar més el temps en ús del sistema que no pas si es fessin 

servir unes piles convencionals. 

- Sorolls i vibracions provinents del moviment del servo-motor. 

Per aconseguir el moviment de les rodes cap a un costat o cap a un altre s’ha 

substituït el motor que venia amb el cotxe RC per un servo-motor. Aquest, s’ha 

introduït en el mateix compartiment extraient els engranatges que incorporava 

inicialment i s’ha modificat la unió entre el servo i l’eix directriu degut a les 

diferents dimensions. 

A causa d’aquestes modificacions, quan s’envia el servo a una posició per fer girar 

les rodes, mecànicament troba un impediment per arribar-hi. No té força suficient 

per empènyer l’eix amb les rodes cap a un costat i és això que provoca els sorolls i 

vibracions.  

La solució donada per aquesta incidència és la de modificar el programa en Arduino 

deixant a banda cap altre modificació mecànica. Aquesta modificació consisteix 

senzillament en enviar l’ordre al servo-motor de moure’s a una posició extrema (a 

la dreta del tot, per exemple) i immediatament retrocedir fins a la posició desitjada.  
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- Falta d’espai per col·locar el sensor de l’encoder. 

A causa de l’aprofitament de l’eix motriu, i de les modificacions i manipulament en 

l’eix de direcció, el vehicle es va quedar sense espai suficient per muntar l’encoder.  

El propi fotosensor podia cabre en algun espai entre la roda i el centre de l’eix del 

vehicle, però la implementació posterior del disc de ranures (la que es necessita 

per mesurar la posició de gir de les rodes) no ha estat viable. 

La solució donada per aquesta incidència és l’incorporació del circuit de control de 

posició (és a dir, de l’encoder), a una situació externa al vehicle. D’aquesta manera, 

es torna visible per l’usuari, no queda estètic, però d’alguna manera és funcional i 

es pot treballar sobre ell si succeeix cap incidència. Per exemple, es van soldar els 

pins del sensor de forma incorrecte i, extreure l’element per soldar-lo de nou i 

tornar-lo a deixar a la seva posició, va ser relativament senzill. 
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2.5 Implementació del sistema d’aparcament en un prototip 

En aquest apartat es tracta l’assemblatge dels diferents circuits en el prototip.  

El sistema es compon dels circuits pertinents al control de direcció per mitjà d’un servo-

motor, al control de l’eix motriu per mitjà d’un motor de corrent continua, al sensor 

d’ultrasons el qual permet detectar l’existència de plaça d’aparcament, al encoder capaç 

d’enviar la posició de les rodes i així controlar el moviment del vehicle, al mòdul de 

comunicació per Bluetooth, als LEDs en els fars posteriors i frontals, i per últim al 

d’alimentació.  

Per tant, aquí es té com objectiu unir tots i cadascun d’ells per formar tal sistema i 

aconseguir les especificacions i requisits que es busquen amb aquest projecte; el de 

facilitar a l’usuari en l’ajut a la conducció. En aquest cas, assistint en un aparcament 

totalment automàtic. 

Seguint l’estructura explicada en els altres circuits: 

PAS 1 

En primer lloc s’han unit tots els circuits físicament en la placa de forats. 

L’esquema 8, mostrat a continuació, és el resultant de la unió de cada circuit: 

Esquema 8: Connexió general del sistema electrònic d'aparcament automàtic. Veure esquema ampliat en 
Annexa 5.1.7. 
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Per dur a terme aquesta unió, s’han soldat uns terminals per facilitar la connexió entre 

dispositius. S’ha construït plataformes personalitzades per subjectar cada dispositiu en el 

prototip i s’ha adaptat la carrosseria del cotxe ràdio-control al volum que ocupen els 

dispositius utilitzats en aquest sistema. 

Exemples: 

PAS 2 

En segon lloc, s’ha programat amb Arduino per aconseguir funcionalitats que, en circuits 

per separat, no es poden obtenir. Per exemple, en el circuit del sensor ultrasònic. Aquest 

circuit només contempla la distància fins l’obstacle, i el que s’exigeix en aquest projecte es 

trobar una plaça d’aparcament. És a dir, es necessita que el sensor estigui en moviment 

per poder calcular la distància sense obstacles al llarg del seu recorregut i poder comparar 

aquesta distancia amb la llargada del vehicle per, finalment confirmar si l’espai trobat és 

realment una plaça d’aparcament o no ho és. 

És en aquest cas quan es contempla l’idea de sistema, perquè es necessita la unió de dos 

circuits aparentment independents com són; el propi del sensor ultrasònic i el circuit de 

detecció de posició de les rodes (de l’encoder). Tenint ja aquests dos circuits units, es pot 

saber en quina posició es deixa de detectar cotxes aparcats a una banda del vehicle (per 

tant, saber quan troba espai o una plaça d’aparcament) i quan torna a trobar-se amb un 

obstacle. D’aquesta forma, comptant quants polsos es detecten mentre el sensor 

d’ultrasons no troba cap obstacle, es pot trobar quina és la distància de la plaça 

d’aparcament i decidir, després, si es té espai suficient per dur a terme la maniobra o no. 

Il·lustració 2: Exemples de modificacions mecàniques a la carrosseria del cotxe RC 
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En format de codi, es tradueix en el següent: 

 

 

switch (state) { 

    case 0: 

          if (distancia >= 25) {   // Si DETECTA una plaça d’aparcament 

              state = 1; 

          } 

          else { 

              state = 0; 

          }  

          break; 

    case 1: 

          if (distancia <= 25) {   // Si DEIXA DE DETECTAR una plaça d’aparcament 

              dist_plaza = dist_lin; 

              dist_lin = 0; 

              state = 0; 

          } 

          else { 

              state = 1; 

          }  

          break; 

} 

if (state == 1) {     // Si es troba en l’estat de DETECCIÓ de plaça... 

          actual = debounce(anterior);  

          if ( anterior == 0 && actual == 1) { 

               comptador++;                // Es va comptant els polsos cada 60º 

               dist_lin = dist_lin + 3;   // Per calcular la distància lineal que es recorre 

               delay (100);           

          } 

          anterior = actual; 

} 
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Des d’un punt de vista general, el funcionament del sistema a implementar segueix els 

següents diagrames de flux segons la seva perspectiva: 

A) Visualització i control del Prototip 

1
LED s vermells = ON
LED s blancs = ON

2
LED s vermells = OFF

Motor CC = ENDAVANT
Buscar Aparcament = ON

Botó buscar aparcament

3
LED s vermells = ON
Motor CC = ATURAT

Trobada plaça d aparcament

4
LED s vermells OFF

Eix directriu = DRETA
Motor CC = ENRERE

Botó iniciar cerca d aparcament

5
LED s vermells = ON
Motor CC = ATURAT

Eix directriu = ESQUERRA

5 polsos (15cm lineals) 

6
LED s vermells = OFF
Motor CC = ENRERE

Espera de 2 segons

7
LED s vermells = OFF
LED s blancs = OFF

Motor CC = ATURAT

7 polsos (21cm lineals)

0
Tot el sistema

ATURAT

Botó inici aplicació

 
Diagrama de flux 1: Seqüència del sistema d'aparcament automàtic aplicat a l’Arduino 
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B) Visualització i control de l’App Android 

1
Connexió amb mòdul BT 

instal·lat al prototip

2
Apareix botó Iniciar la cerca 

d aparcament

Botó  ENGINE 

3
Apareix botó Iniciar 

aparcament = VERMELL
Espera a trobar plaça

Botó Iniciar la cerca d aparcament

4
Apareix botó Iniciar 
aparcament = VERD

Plaça d aparcament trobada

5
Espera realitzar 

l aparcament

Botó Iniciar aparcament

6
Apareix indicador 

d Aparcament realitzat

Aparcament vehicle realitzat

7
Desapareixen tots els 

indicadors

Botó desconnexió

0 Desconnexió del Dispositiu

Seleccionar dispositiu BT  RAMON 

B
o

tó
  

E
N

G
IN

E
 

 

Diagrama de flux 2: Seqüència del sistema d'aparcament automàtic aplicat a l’App Android 
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Per programar el micro-controlador de l’Arduino, es fa servir la funció Switch(). Aquesta 

instrucció permet anar passant d’estat en estat i fer la funció que pertoca en cada moment 

amb la característica de no saltar-se passos, per tant, seguir una seqüència prèviament 

planificada. 

PAS 3 

Aquesta seqüència comporta un enllaç entre la part de programari i la part de visualització, 

pel que es fa necessària la creació de l’App  per a Android. Aquesta està basada en el 

programa online “App Inventor 2” de la mateixa manera que s’utilitza de manera 

independent per a cada un dels circuits anteriors.  

Per tant, com a interfície d’aquest sistema es té la 

figura 31. En aquesta pantalla s’observen: 

- 4 botons; el pertinent a encendre els LEDs del 

vehicle i simular l’encesa del motor “Engine”, 

el pertinent a iniciar la cerca de lloc 

d’aparcament, el pertinent al propi inici de 

l’aparcament i el pertinent a pausar la 

seqüència i aturar tot moviment del vehicle. 

- 2 texts; en el que un mostra l’estat de 

connexió amb el mòdul BT incorporat en el 

vehicle juntament amb l’Arduino, i l’altre 

mostra l’estat actual en el que es troba la 

seqüència d’aparcament. És en aquest espai 

“---“ on es pot conèixer quan el prototip està 

buscant lloc d’aparcament (A), quan s’ha 

detectat una plaça d’aparcament lliure (B) o 

quan, finalment, ha aparcat correctament(C).  

- I finalment, el desplegable on apareixen els dispositius BT disponibles per a la 

connexió, i el botó de desconnexió per tallar tot tipus de comunicació prèviament 

establerta. 

Figura 38: Captura de la interfície de 
control del sistema d'aparcament assistit 

A 

B 

C 

Figura 39: Captura dels diferenets estats del vehicle en la seqüència d'aparcament 
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Per altra banda, s’ha codificat cada objecte per a que tingui la funcionalitat desitjada pel 

seguiment de la seqüència.  

Per evitar errors a l’hora de seguir, s’ha dissenyat una mena de pokayoke per evitar un mal 

funcionament de l’aplicació. D’aquesta manera, just entrar a l’App, únicament es tenen 

visibles els objectes que componen l’habilitació a la connexió amb el mòdul Bluetooth usat 

en el sistema. En funció del avanç en la seqüència van apareixent els següents passos a 

seguir. 

En primer lloc, com en l’apartat 2.3.1, es té el següent block per desplegar un llistat amb 

els dispositius disponibles a connectar-se: 

A diferència que en els casos anteriors, aquí s’afegeix la funció de tornar visible el botó 

“Engine” i el botó “Stop”. 

El block pertinent al polsament de “Engine” serveix per passar al pas 2 del diagrama de flux 

dissenyat anteriorment (B) on s’inclouen les funcions d’encendre els LEDs (i mostra al text 

d’estat que aquestes están “ON”) i la funció de fer aparèixer el proper botó per seguir la 

seqüència: 

 

Figura 40: Blocs de connexió al mòdul BT per l'aplicació Android 

Figura 41: Bloc de control del botó "ENGINE" 
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Per altra banda, el block del botó de “Stop” permetrà pausar la seqüència en qualsevol 

instant, aturant per complet el vehicle. Això ho fa mitjançant l’enviament del caràcter “S”: 

A més, mostra per pantalla que el vehicle està aturat(“OFF”) i fa aparèixer automàticament 

el pas d’iniciar aparcament en color vermell per alertar que no es possible aquesta funció 

en l’actual estat. 

El següent pas en la cadena és la d’accionar el botó “Search Gap” per iniciar el moviment 

del vehicle cap endavant i fer la corresponent lectura del sensor d’ultrasons fins que es 

trobi una plaça d’aparcament seguint el codi explicat al Pas 2 d’aquest apartat 

d’implementació del sistema. 

Un cop fet iniciada la cerca de plaça d’aparcament apareix el botó d’iniciar aparcament de 

color verd. A més, en text d’estat es visualitza “Searching” com a la figura 32.  

Trobada una plaça, automàticament i per mitjà del clock, canvia l’estat d’aquest text a 

“Free GAP” en verd. És llavors quan es pot iniciar l’aparcament i quan el text d’estat canvia 

de nou, aquest cop, a “Parking”: 

Figura 42: Bloc de control del botó "STOP" 

Figura 43: Bloc de control pel botó de cerca d’aparcament 

Figura 44: Bloc de control pel botó d'iniciar aparcament 
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El block pertinent al clock, que permet la lectura dels missatges enviats per l’Arduino, té la 

funció de mostrar per pantalla l’instant en que es troba plaça d’aparcament “Free GAP”. 

No obstant, també té la funció d’indicar el final de la seqüència. En aquest cas es pot 

visualitzar el text de “PARKED” a la figura 32. El disseny d’aquest block que permet els 

canvis esmentats, és del següent estil: 

Finalment, per sortir de l’aplicació i inhabilitar la comunicació entre el dispositiu mòbil i el 

prototip, s’utilitza el botó de “Disconnect”. Aquest, a més d’enviar l’ordre al micro-

controlador per a que aturi tot moviment del vehicle, fa desaparèixer els objectes de la 

pantalla exceptuant el buscador de dispositius Bluetooth. D’aquesta manera es retorna a 

l’estat inicial i permet a l’usuari forçar un reset complet del sistema. L’estructura d’aquest 

block es compon en el següent: 

Veure annexa 5.2.6 i 5.3.5 per consultar el codi i descarregar l’aplicació “.apk” pel Sistema 

d’Aparcament Assistit (complet).  

Figura 45: Bloc de control i recepció de dades del cotxe RC 

Figura 46: Bloc de desconnexió de la comunicació BT des de l'aplicació Android 
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3 Resum de resultats 

3.1 Pressupost 

Els propòsits bàsics d'un estudi de viabilitat són: demostrar la viabilitat del negoci i estimar 

el possible rendiment o guany econòmic. L'estudi formalitza, documenta i revalida la idea 

del projecte proposat, reduint el risc associat a prendre una decisió d'inversió. Hem 

d'aclarir, però, que no és una garantia d'èxit. L'estudi ha de conduir-se de manera objectiva 

perquè compleixi el seu propòsit. 

L’estudi econòmic i el pressupost d’aquest treball s’ha dut a terme amb el següent 

desglossament d’amidaments, preus unitaris i import total. 

Taula 4: Llistat dels costos des material utilitzat durant el projecte 

Material/Component Unitats Preu unitari Preu total 

Cotxe ràdio-control 

(Range Rover Evoque 1:14) 
1 35’00€ 35’00€ 

Arduino Nano 

(amb connector USB) 
1 3’19€ 3’19€ 

Mòdul Bluetooth 

JY-MCU (HC-06) 
1 5’28€ 5’28€ 

Servo-motor 9G 

TowerPro (SG90) 
1 2’09€ 2’09€ 

Sensor ultrasònic 

(HC-SR04) 
1 2’93€ 2’93€ 

Foto-transistor 

(Ref. H21A1) 
1 2’30€ 2’30€ 

Bateria AA 

(3’6V i 900mAh) 
2 7’49€ 14’98€ 

Bateria CR123A 

(3’7V i 1000mAh) 
2 5’16€ 10’32€ 

Porta – piles  

(Ref. PP236) 
1 0’87€ 0’87€ 

Placa de forats CEB41 

(100x150mm) 
1 2’58€ 2’58€ 
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Pont en H 

(Ref. L293D) 
1 2’60€ 2’60€ 

Resistència 75Ω 

(1/4W, 5%) 
1 0’05€ 0’05€ 

Resistència 150Ω 

(1/4W, 5%) 
1 0’05€ 0’05€ 

Resistència 220Ω 

(1/4W, 5%) 
1 0’05€ 0’05€ 

Resistència 10kΩ 

(1/4W, 5%) 
1 0’07€ 0’07€ 

Connector post Mascle 2pin 

(Ref. C03302) 
8 0’11€ 0’88€ 

Connector post Mascle  

colze 90º 2pin (Ref. C03502) 
2 0’13€ 0’26€ 

Connector post Mascle  

colze 90º 3pin (Ref. C03503) 
1 0’29€ 0’29€ 

Connector post Femella 

(Ref. C03402) 
10 0’07€ 0’70€ 

Terminal per connector 

(Ref. C03560) 
20 0’04€ 0’80€ 

Sòcol 8pins 

(Ref. ZR08) 
1 0’40€ 0’40€ 

Sòcol 32pins 

(Ref. Z032) 
1 0’51€ 0’51€ 

Commutador 

(Ref. CD026) 
1 0’24€ 0’24€ 

Cables Mascle-Mascle 

(PowerArt Flexible Cable) 
15 0’03€ 0’45€ 

 TOTAL 107’77€ 

 

Es comprova que, efectivament, el pressupost s’ajusta al definit en l’apartat 1.5 (Requisits 

i restriccions). És a dir, el cost total del material utilitzat no supera els 125€ previstos a 

l’estudi inicial i, per tant, és compleix amb el requisit específic del projecte i es corrobora 

la viabilitat econòmica en aquest sentit. 
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3.2 Anàlisi i valoració de les implicacions ambientals 

Tenint en compte les restriccions que comporta aquest projecte, inicialment s’ha decidit 

optar pel disseny d’un sistema d’ajut a la conducció que, alhora de ser funcional, sigui 

sostenible. La seva producció ha de ser econòmicament barata (ja que es tracta d’un 

prototip) i sostenible en el seu ús i reciclatge. 

Per tant, per una banda, el prototip no pot dur cap component amb un material tòxic pel 

medi ambient, descartant per exemple, l’estany amb plom quan es porti a terme la 

soldadura dels elements a la placa de forats a l’interior del vehicle. 

A més, en el seu funcionament, el prototip ha de fer ús d’energies renovables i/o tenir un 

baix consum. Com indicat en el desenvolupament, aquest projecte alimenta el sistema amb 

4 piles recarregables de Li-Ion, és a dir de Ions de Liti. Aquestes bateries són dissenyes per 

a l’emmagatzematge d'energia elèctrica i les propietats més destacades són la lleugeresa 

dels seus components, la seva elevada capacitat energètica i resistència a la descàrrega, 

juntament amb el poc efecte que pateixen o la seva capacitat per funcionar amb un elevat 

nombre de cicles de regeneració (segons el fabricant Ultrafire d’uns 600 cicles). 

A més, a diferència de les bateries de Cadmi, aquestes són molt menys nocives pel medi 

ambient, té un major potencial electroquímic, densitat d'energia per pes i, per tant, un alt 

rendiment. 

Per altra banda, dels esmentats components, s’espera que tampoc puguin ser perjudicials 

al medi ambient i que siguin fàcilment reciclables. Els materials més beneficiosos en aquest 

aspecte serien els compostos per alumini o coure, com els cables o els pins i sòcols, i els 

plàstics del tipus PVC (Policlorur de vinil), PP(Polipropilè) o PS (Poliestirè). La carrosseria del 

cotxe radio-control pertanyeria al polímer PS, mentre que el polímer utilitzat en el 

recobriment dels components del sistema seria el PP. 

El sistema dissenyat no causa sorolls ni vibracions ni desprèn cap mena de residu, com 

aigües, fums, o gasos. Per tant, no té cap tipus d’impacte visual, sonor o contaminant. 

A més, en el prototip construït s’ha fet ús de material re-utilitzat, el qual ha permès un 

reciclatge parcial, i s’ha establert una seqüència o regulació automàtica (la d’aparcament 

assistit), el qual pot optimitzar el consum de combustible si finalment s’implementa en un 

cotxe real. 

Finalment, fer esment al fàcil reciclatge del disseny. Aquest, està muntat sobre una placa 

de forats mitjançant una sèrie de connectors que permeten una extracció dels components 

més valuosos i/o significatius d’una forma ràpida i senzilla.  
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Aquests components són alhora muntats en els seus propis mòduls, els quals permeten 

certa llibertat i agilitat per la seva col·locació en el prototip.  

En conclusió, fent possible aquesta desconstrucció, es permet al prototip ser fàcilment 

reciclable ja que afavoreix a la re-utilització de cada component de manera independent i 

sense el condicionament de la resta del sistema. 
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3.3 Discussió de resultats 

Arribat al punt de tenir tot el sistema d’aparcament assistit implementat, s’han dut a terme 

una sèrie de proves per corroborar el funcionament del mateix. 

Com s’indica en l’apartat 2.5, s’estableix comunicació via Bluetooth i s’aconsegueix 

controlar cada element del sistema per mitjà de l’aplicació Android.  

Al principi s’ha testejat una petita seqüència la qual tracta de fer girar l’eix motriu 

manualment per assegurar el funcionament de l’encoder, i segons el nombre de pulsacions 

que es rep, passar al segon pas que feia girar l’eix de direcció cap a un costat i després cap 

a un altre. Tota aquesta seqüència alimentada pel port USB, encara no es fa servirà 

l’alimentació externa del controlador. 

Els resultats d’aquest test és el següent: 

  

A continuació, es passa a automatitzar el moviment de l’eix motriu però seguint la mateixa 

seqüència. A més, s’indica per mitjà del text d’estat; quan el vehicle ha acabat el cicle, és a 

dir “PARKED”: 

 

Després d’aquest test s’observa que tot i funcionar la seqüència a la perfecció, les rodes de 

l’eix motriu giren més voltes de les que detecta l’encoder. Això no es va detectar fins els 

últims tests. 

Seguidament, s’incorpora el sensor d’ultrasons a la seqüència. Ara, en comptes de frenar 

l’eix motriu en funció de les voltes de roda que detecti l’encoder, aquest aturarà les rodes 

en funció de si el sensor ultrasònic detecta un obstacle a menys de 5 cm de distància: 

 

S’observa de nou que la seqüència s’executa correctament però la velocitat de gir de l’eix 

motriu és excessiva. 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/64595466/VIDEO 1.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64595466/VIDEO 2.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64595466/3. Detecci%C3%B3 de posici%C3%B3.apk
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El següent test tracta de donar el sentit invers al sensor d’ultrasons, és a dir, en comptes 

d’aturar-se l’eix motriu quan el sensor detecti un obstacle, ara només es deté quan deixa 

de detectar-los. Aquest pas serveix doncs per detectar plaça d’aparcament i així es 

visualitza en el text de l’aplicació amb “FREE GAP”: 

 

Finalment, es tracten tots els elements del sistema i s’ajusta el sentit de gir de les rodes 

per a una actuació automàtica. A més, s’incorpora el programa per a la detecció de la plaça 

d’aparcament explicat a l’apartat 2.5 (pas 2). El resultat és el següent: 

 

No obstant, podem veure que a mesura que es fan els tests, les bateries s’esgoten 

ràpidament ja que el motor DC consumeix molta corrent. Aquest inconvenient provoca una 

falta d’actuació del circuit de control de l’eix motriu i, com s’ha vist en l’anterior vídeo, es 

necessita d’una petita empenta manual tot i haver estat programat per alimentar el motor 

amb la mateixa potència que en la primera maniobra (en que sí s’ha mogut 

automàticament). 

En definitiva, aquest incident fa que el vehicle sigui poc funcional sobre un terreny ferm. 

Com el motor demanda més corrent per poder arrossegar el pes del vehicle però el 

programa està fixat per alimentar-lo a un cert nivell, el vehicle no aconsegueix moure’s: 

 

La idea d’haver implementat en el software un PID hagués estat, potser, la millor opció 

com a solució d’aquest problema però, no es va poder trobar la manera de configurar-lo 

adequadament. El seu funcionament era pitjor que no pas sense contemplar el PID i es per 

això que s’ha prescindit d’aquest. 

Per últim, comentar que el prototip té una estètica més que acceptable. Com es pot veure 

a la il·lustració 3, la carrosseria amaga tot el circuit i els cables, i protegeix físicament el 

disseny de qualsevol cop superficial. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/64595466/VIDEO 4.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64595466/VIDEO 5.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64595466/VIDEO 6.MOV
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Il·lustració 3: Disseny final del prototip 
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3.4 Planificació i programació del treball futur proposat 

Essent el projecte basat en la implementació d’un sistema per a l’ajut a la conducció, i 

havent desenvolupat únicament una opció de sistema d’aparcament assistit, es contempla 

la idea de continuar el projecte amb el disseny d’altres sistemes. Exemples que poden 

donar suport a aquest projecte  poden ser el de l’ABS, l’ERC o el BMS (definicions incloses 

en el glossari). 

Per a qualsevol dels sistemes aptes per a aquesta ajuda a la conducció, es seguiria el mateix 

model que l’exposat per dur a terme la seva execució. Primer es desenvoluparia cada circuit 

de recepció de dades i d’actuació per finalment acabant-los   implementant en un prototip 

on es pugui simular la funcionalitat abans no implementar-ho en un vehicle real.  

Així doncs, per a la planificació de les tasques pròpies al desenvolupament del sistema de 

BMS (Battery Management System), es proposa el diagrama de Gantt “Opció 1”. 

No obstant, des de una altra perspectiva, també existeix la possibilitat d’aprofitar el sistema 

realitzat en aquest projecte per l’adequació d’aquest en el producte final. En altres 

paraules, desenvolupar el corresponent estudi de viabilitats (econòmica, social, 

estratègica, legal...) per l’acondicionament del sistema implementat en el prototip. 

En aquest altre cas, les tasques a realitzar es planificarien segons el diagrama de Gantt 

“Opció 2”. 

Després de l’elaboració funcional del sistema exposat en aquesta memòria, l’estudi a la 

viabilitat tècnica no es contempla en la planificació ja que es dóna automàticament per 

vàlida. Si amb el material utilitzat, a mà de qualsevol persona, s’ha aconseguit que el 

sistema completi la seqüència i compleixi amb la funcionalitat d’ajut a la conducció, la 

implementació d’aquest en un vehicle real apte per a la circulació serà també possible, i 

per tant tècnicament viable. 

Finalment, es conclou que la continuació d’aquest projecte i per tant el nou treball futur 

proposat, sigui vista des d’una perspectiva (Opció 1) o d’un altre (Opció 2) , té una duració 

prevista d’entre 4 i 5 mesos. 
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OPCIÓ 1: Projecte d’implementació del sistema BMS. 

ACTIVITAT INICI DURACIÓ 
1r 

mes 

2n 

mes 

3r 

mes 

4t 

mes 

5è 

mes 

Disseny. 1 2      

Definició de projecte a desenvolupar, 

funcionalitats i requisits. 
1 1      

Justificació aprofitament prototip amb 

sistema d’aparcament implementat. 
1 1      

Definició de plataforma i tipus de 

comunicació a utilitzar. 
1 1      

Disseny del circuit de mesura i/o detecció 

de càrrega i estat de les bateries. 
2 1      

Disseny del circuit de comunicació i 

transferència de dades. 
3 1      

Disseny del circuit de mostreig i/o 

visualització de dades. 
3 1      

Implementació. 1 4      

Selecció i adquisició del material, eines i/o 

recursos. 
1 1      

Test del circuit de mesura i/o detecció de 

càrrega i estat de les bateries. 
2 1      

Test del circuit de comunicació i 

transferència de dades. 
3 1      

Test del circuit de mostreig i/o 

visualització de dades. 
3 1      

Implementació conjunta al prototip a 

escala. 
4 1      

Explotació. 4 2      

Elaboració dels pressupostos. 4 1      

Valoració dels impactes medi-ambientals. 4 1      

Planificació i valoració del treball futur 

proposat. 
5 1      

Entrega del Projecte. 5 1      
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OPCIÓ 2: Estudi de viabilitat per a la implementació del sistema 

d’aparcament assistit al mercat. 

ACTIVITAT INICI DURACIÓ 
1r 

mes 

2n 

mes 

3r 

mes 

4t 

mes 

5è 

mes 

Introducció. 1 2      

Justificació, Visió i Objecte. 1 1      

Objectius. 1 1      

Abast. 1 1      

Definició de l’estudi a desenvolupar. 1 1      

Descripció dels requisits i criteris 

d’acceptació. 
2 1      

Programació temporal. 2 1      

Estudi. 1 4      

Identificació de tipus de viabilitat 

referents a la implementació que es vol 

dur a terme. 

1 1      

Viabilitat operacional. 1 1      

Viabilitat legal. 2 1      

Viabilitat econòmica. 3 1      

Viabilitat cultural. 4 1      

Viabilitat temporal. 4 1      

Resum de resultats. 4 2      

Pressupost per dur a terme la inversió 

inicial. 
4 1      

Valoració dels impactes medi-ambientals. 4 1      

Planificació i valoració del treball futur 

proposat. 
5 1      

Entrega del Projecte 5 1      
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3.5 Conclusions i recomanacions de continuació del treball 

Els resultats obtinguts al final d’aquest projecte han estat molt favorables. S’han complert 

els objectius que s’esperaven i no s’ha superat el cost demanat. 

Primer, l’estudi dels sistemes electrònics d’ajut a la conducció s’ha plantejat des d’un punt 

de vista generalista que ha permès la introducció al cas específic del sistema d’aparcament 

assistit o automàtic.  

L’estudi posterior però, el qual s’ha desenvolupat cada part del sistema de forma 

independent, ha estat molt més satisfactori ja que és la part del projecte on més s’ha 

profunditzat. S’han descobert camps nous de programació, com pot ser el d’aplicació 

Android, i s’han incrementat els coneixements en la programació Arduino. A més, s’ha 

perfeccionat la tècnica, el disseny i la execució de circuits electrònics, i s’han obtingut 

resultats físics que demostren la funcionalitat del projecte i de les seves parts. 

En segon lloc, la implementació de cada circuit en una sola plataforma per completar així 

el propi prototip, ha sigut tot un èxit. S’ha establert comunicació entre cada component i 

s’ha aconseguit que s’ interactuï entre les parts. No només s’ha aconseguit que el sistema 

sigui capaç d’actuar sobre les ordres demandades (la de l’aparcament, per exemple) sinó 

que a més, s’ha aconseguit la visualització d’aquesta comunicació mitjançant una aplicació 

Android per a mòbil. Saber quan el vehicle ha acabat realment la seqüència seria un 

exemple d’aquest indicador de comunicació. 

No obstant, cal esmentar la falta de funcionalitat del prototip sobre el terreny. Els tests i 

els ajustaments, duts a terme sobre el sistema i sobre el software, han estat desenvolupats 

mentre el vehicle estava sostingut a l’aire i no s’han tingut en compte alguns paràmetres 

importants, com poden ser la força de fregament o el pes del vehicle.  

En l’intent de deixar el prototip sobre un sòl ferm, es perd la seqüència i l’ adequada 

actuació per part del motor que dirigeix l’eix motriu. Aquest, al ser un motor en corrent 

continua i ser el motor que venia amb el cotxe ràdio-control, té unes característiques molt 

pobres el qual el fan molt difícil de controlar. 

Es confirma que, havent reemplaçat aquest motor per un de pas a pas, s’hagués aconseguit 

un domini absolut del moviment sobre la superfície. Inclús circuit que suporta l’encoder 

hagués pogut ser prescindible. I, per últim, s’hagués millorat la velocitat d’actuació i la 

correcta realització de la seqüència d’aparcament automàtic. 

Els resultats apunten clarament el propòsit d’aquest projecte, la implementació d’un 

sistema electrònic d’ajut a la conducció en un prototip que pugui simular el corresponent  
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funcionament. Per tant, es dóna més que satisfactori el treball realitzat però s’espera un 

seguiment per millorar i optimitzar el prototip fins al punt de ser idèntic a un sistema 

implementat en un cotxe real, però a escala 1:14. 

Finalment, el projecte ha estimat amb molta precisió la duració de les tasques, l’ordre en 

que es durien a terme, i les dates les quals es tindrien resultats ferms sobre els costos, els 

impactes ambientals i les idees de millora per futurs treballs sobre aquest camp. 
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5 Annexes 

5.1 Pins de connexió 

 Mòdul HC-06 amb Arduino Nano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servo-motor amb Arduino Nano 
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 Motor CC i L293D amb Arduino Nano 
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 Mòdul H21A1 amb Arduino Nano 

 

 Sensor ultrasònic HS-SR04 amb Arduino Nano 
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 LEDs cotxe RC amb Arduino Nano 
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 Esquema general del sistema d’aparcament assistit 

COMUNICACIÓ 
EIX DE  

DIRECCIÓ 

SENSOR 
D’APARCAMENT 

DETECCIÓ  
DE POSICIÓ 

INDICACIÓ 
LLUMINOSA 

FONTS D’ALIMENTACIÓ 
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5.2 Codis de programació en Arduino 

 Comunicació Bluetooth 

  

#include <SoftwareSerial.h>  //Libreria que permet establir comunicación en altres pins 

SoftwareSerial  BT (10,11);  //10 RX, 11 TX. 

void setup() { 

BT.begin (9600);   //Velocitat del port del mòdulo Bluetooth 

Serial.begin (9600);  //Obre la comunicación sèrie amb el PC 

} 

void loop() { 

  if (BT.available())   { 

        Serial.write(BT.read()); 

  } 

  if (Serial.available())  { 

       BT.write (Serial.read()); 

  } 

} 
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 Control de l’eix de direcció 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <Servo.h>  

Servo servo;   

SoftwareSerial miPuertoSerie =  SoftwareSerial(10, 11); 

const int ledPin =  13;         // El número del pin del LED 

void setup() 

{ 

    servo.attach(9);     // Es defineix el pin que va connectat al servo. 

    servo.write(51);     // Es col·loca el servo a la seva posició central. 

    miPuertoSerie.begin(9600);   // Iniciar el serial. 

    pinMode(ledPin, OUTPUT);   //Establir el pin 13 com sortida. 

}  

void loop() 

{ 

char caracter = miPuertoSerie.read();   

if (miPuertoSerie > 0) { 

if (caracter == '0') {  // Rebem senyal de “Button 1” pulsat. 

        digitalWrite (ledPin, HIGH); // S’encén el LED. 

        servo.write(80);   // GIR A L’ESQUERRA. 

        servo.write(75);   // Explicació a l’apartat 2.4 

        delay(200);          // Li donem temps al servo a que arribi a la posició. 

} 

else if (caracter == '1') {  // Rebem senyal de “Button 2” pulsat. 

        digitalWrite (ledPin, HIGH); // S’encén el LED. 

        servo.write(20);     // GIR A LA DRETA. 

        servo.write(25);   // Explicació a l’apartat 2.4 

        delay(200);    // Li donem temps al servo a que arribi a la posició. 

} 
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else if (caracter == '2') {  // Rebem senyal de “Button 3” pulsat. 

        digitalWrite (ledPin, LOW); // S’apaga el LED. 

        servo.write(50);    // CENTRAR RODES. 

        delay(200);   // Li donem temps al servo a que arribi a la posició. 

} 

     } 

} 
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 Control de l’eix motriu 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial miPuertoSerie =  SoftwareSerial(10, 11); 

int pin2 =  6;          // Entrada 2 del L293D. 

int pin7 =  5;          // Entrada 7 del L293D. 

char caracter; 

void setup() 

{ 

      pinMode (pin2,OUTPUT);  // Declarar variable pin2 com sortida 

      pinMode (pin7,OUTPUT);  // Declarar variable pin7 com sortida 

      miPuertoSerie.begin(9600);   //Iniciar el serial 

} 

void loop() 

{ 

      if (miPuertoSerie > 0) {  

caracter = miPuertoSerie.read(); 

if (caracter == '1')   // Rebem senyal de sliders a posició 1.  

{ 

        analogWrite (pin2,0);  // Motor ENDAVANT (màx. Potència). 

        analogWrite (pin7,255); 

        delay(200);     

} 

else if (caracter =='2')  // Rebem senyal de sliders a posició 2. 

{ 

        analogWrite(pin2,63); // Motor ENDAVANT (Potència mitja). 

        analogWrite(pin7,192);  

        delay(200); 

} 
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else if (caracter =='3')  // Rebem senyal de sliders a posició 3. 

{ 

        analogWrite(pin2,127); // Motor ATURAT. 

        analogWrite(pin7,128);  

        delay(200); 

} 

else if (caracter =='4')  // Rebem senyal de sliders a posició 4. 

{ 

        analogWrite(pin2,191); // Motor ENRRERE (Potència mitja). 

        analogWrite(pin7,64);  

        delay(200); 

} 

else if (caracter =='5')  // Rebem senyal de sliders a posició 5. 

{ 

        analogWrite(pin2,255); // Motor ENRRERE (màx. Potència). 

        analogWrite(pin7,0);  

        delay(200); 

} 

       } 

} 
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 Detecció de posició 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial miPuertoSerie =  SoftwareSerial(10, 11); 

const int ledPin =  13;          

const int pulso = 2;  

int comptador = 0;   

boolean anterior = 0;     

boolean actual = 0;  

char caracter; 

 

void setup()  

{ 

    miPuertoSerie.begin (9600);   //Iniciar el serial 

    pinMode (pulso,INPUT);     

} 

boolean debounce (boolean dato_anterior)  

{ 

boolean dato_actual = digitalRead(pulso); 

if (dato_anterior != dato_actual) 

{ 

       delay(10); 

       dato_actual = digitalRead(pulso); 

} 

return dato_actual; 

 }   

void loop()  

{ 

      if (miPuertoSerie > 0) {  

caracter = miPuertoSerie.read(); 
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if (anterior == 0 && actual == 1)  // Cada cop que es detecta una ranura al disc. 

{ 

       comptador ++;               // Incrementa el comptador. 

       delay (100);           

 }     

 anterior = actual; 

 if (miPuertoSerie > 0) 

 { 

       if (comptador ==1)  // Depenent del valor del comptador: 

       { 

              miPuertoSerie.println('1');  // S’envia per Bluetooth un número... 

       } 

       else if (comptador ==2) 

       { 

              miPuertoSerie.println('2'); //...o s’envia un altre. 

       } 

       else if (comptador ==3) 

       { 

           miPuertoSerie.println('3'); 

       } 

       else if (comptador ==4) 

       { 

           miPuertoSerie.println('4'); 

       } 

       else if (comptador ==5) // Quan es compten 5 polsos, es detecta 1 volta. 

       { 

           miPuertoSerie.println('5'); 

         delay(500); 

           comptador = 0;  // Es reiniciarà el comptador a 0. 

       } 

} 

       } 

} 
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 Detecció de distància 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial miPuertoSerie =  SoftwareSerial(10, 11);    

const int trigger = 2;  

const int echo = 2;  

long distancia = 0;   

long temps = 0;     

char caracter; 

void setup()  

{   

          miPuertoSerie.begin(9600);   // Iniciar el serial. 

          pinMode(ledPin, OUTPUT);   // Estableix el pin 13 com sortida. 

          pinMode(trigger, OUTPUT);   // Estableix el pin 7 com sortida: pols ultrasònic. 

          pinMode(echo, INPUT);   // Estableix el pin 8 com entrada: temps de rebot. 

} 

void loop() 

{ 

          if (miPuertoSerie > 0) 

 {    

digitalWrite(trigger,LOW);  // Per qüestió d’estabilització del sensor. 

delayMicroseconds(5); 

digitalWrite(trigger, HIGH);  // Enviament del pols ultrasònic. 

delayMicroseconds(10); 

temps = pulseIn (echo, HIGH);  // Funció per mesurar l’amplada del pols entrant.  

distancia = int (0.017*temps);   // Fòrmula per calcular la distància en cm. 

miPuertoSerie.print (" " );   

miPuertoSerie.println (distancia); // Mostreig per pantalla del mòbil la distància 

delay(200); 

   } 

} 
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 Sistema d’aparcament assistit 

 

#include <SoftwareSerial.h>  // S’incluen les llibreries necessàries per... 

#include <Servo.h>    //...utilitzar les funcions desitjades. 

 

Servo servo;   

SoftwareSerial miPuertoSerie =  SoftwareSerial(10, 11); 

 

/* DECLAREM LES VARIABLES QUE S’UTILITZARAN I EL SEU TIPUS*/ 

boolean anterior = 0;     

boolean actual = 0;  

int comptador = 0;   

int dist_lin = 0; 

int dist_plaza = 0; 

int encoder = 2;  

int pin2 = 6;       //Entrada 2 del L293D 

int pin7 = 5;      //Entrada 7 del L293D 

int state = 0; 

int calc_state = 0; 

const int farsVERMELLS = A0;   // A 

const int farsBLANCS = A3;   // An 

const int trigger =  7;         // pin 7 con pin "trigger" del sensor 

const int echo =  8;        // pin 8 con pin "echo" del sensor 

long distancia; 

long temps; 

char caracter; 

 

void setup()  

{ 

servo.attach(9);     //Definimos el pin al que ira conectado el servo. 

servo.write(51);     // coloca el servo en su posición central     
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/* DECLAREM QUINS PINS SÓN D’ENTRADA I QUINS DE SORTIDA*/ 

pinMode(encoder,INPUT); 

pinMode(pin2,OUTPUT); 

pinMode(pin7,OUTPUT); 

pinMode(farsVERMELLS,OUTPUT); 

pinMode(farsBLANCS,OUTPUT); 

pinMode(trigger,OUTPUT);  

pinMode(echo,INPUT); 

miPuertoSerie.begin(9600);   // Iniciar el serial. 

} 

boolean debounce(boolean dato_anterior)  

{ 

boolean dato_actual = digitalRead(encoder); 

if (dato_anterior != dato_actual) 

{ 

      delay(10); 

     dato_actual = digitalRead(encoder); 

} 

return dato_actual; 

 }   

/* INICIEM EL CICLE PER SEGUIR LA SEQÜÈNCIA*/ 

void loop()  

{            

   caracter = miPuertoSerie.read(); 

   if (miPuertoSerie > 0) 

   { 

      if (unChar == 'S')    // Botó STOP. 

      { 

digitalWrite (farsVERMELLS,LOW); 

       digitalWrite (farsBLANCS,LOW); 
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analogWrite (pin2,127);  // Frenar el cotxe; Motor ATURAT. 

analogWrite (pin7,128); 

servo.write(51);     // Servo a Posició CENTRAL. 

comptador = 0;   

state = 0; 

      } 

      else 

      {              

         actual = debounce(anterior);  

        if ( anterior == 0 && actual == 1) { 

contador++;               

delay (100);           

} 

anterior = actual; 

switch (state)  

{ 

case 0: 

if (caracter == 'A') {  //Botó ENCENDRE MOTOR. 

state = 1; 

digitalWrite (farsVERMELLS,HIGH); 

digitalWrite (farsBLANCS,HIGH); 

} 

else { 

state = 0; 

comptador = 0; 

}  

break; 
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case 1: 

if (caracter == 'B')   //Botó BUSCAR PLAÇA D’APARCAMENT. 

{ 

state = 2; 

analogWrite(pin2,100);  //Movimient cap ENDAVANT. 

analogWrite(pin7,156); 

} 

else  

{ 

state = 1; 

comptador = 0; 

}  

break; 

case 2:     

if (distancia >= 10)   // Quan trobi una plaça... 

{ 

if (comptador >= 12)   //...on hi hagi suficient espai pel vehicle. 

{ 

analogWrite (pin2,127); // Es frenarà el cotxe; Motor ATURAT. 

analogWrite (pin7,128);                   

state = 3;     

miPuertoSerie.write ("1");   // Envia senyal per INDICAR que ha trobat plaça. 

comptador = 0; 

} 

} 

else  

{ 

state = 2; 

comptador = 0; 

} 

break; 
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case 3:     

if (caracter == 'C')   // Botó INICIAR APARCAMENT AUTOMÀTIC. 

{ 

state = 4; 

servo.write(17);  // Gir cap a la DRETA. 

delay(100);    

servo.write(20);    

delay(100); 

analogWrite(pin2,156);  //Movimient cap ENRERRE. 

analogWrite(pin7,100); 

} 

else  

{ 

state = 3; 

contador = 0; 

} 

break; 

case 4:     

if (contador == 6)   // Quan s’hagi completat 1 volta. 

{ 

state = 5; 

servo.write(85);    // Gir cap a la ESQUERRA. 

delay(100); 

servo.write(80);    

delay(100); 

} 

else  

{ 

state = 4; 

} 

break; 
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case 5:               

if (comptador == 9)   // Quan s’hagi completat mitja volta més. 

{ 

comptador = 0; 

state = 0; 

servo.write(51);  //Servo a Posició CENTRAL. 

digitalWrite(farsVERMELLS,LOW); 

digitalWrite(farsBLANCS,LOW); 

miPuertoSerie.write ("2"); // Envia senyal per INDICAR que ja s’ha APARCAT. 

} 

else  

{ 

state = 5; 

} 

break; 

} 

}       

} 

if (state == 2)    // Quan s’està buscant plaça d’aparcament. 

{ 

digitalWrite(trigger,LOW);  // Per qüestió d’estabilització del sensor. 

delayMicroseconds(5); 

digitalWrite(trigger, HIGH);  // Enviament del pols ultrasònic. 

delayMicroseconds(10); 

temps=pulseIn(echo, HIGH);  

distancia= int(0.017*temps);  // Fòrmula per calcular la distància en cm. 

} 

} 
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5.3 Links per a la descàrrega directe de les App 

 

APP ICONA 

Control de l’eix de direcció  

Control de l’eix motriu  

Lectura de posició de roda i detecció de volta  

Lectura i detecció de distància a obstacle  

Control del sistema d’aparcament assistit  

*Fer clic sobre la icona per accedir a la descàrrega automàtica de l'App. 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/64595466/1. Control eix de direcci%C3%B3.apk
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64595466/2. Control eix motriu.apk
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64595466/3. Detecci%C3%B3 de posici%C3%B3.apk
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64595466/4. Detecci%C3%B3 de dist%C3%A0ncia.apk
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64595466/5. Sistema d'Aparcament Assistit.apk

