
Treball Final del Grau en Enginyeria Física

Sistema d'optimització 
d'eficiència energètica en 

processos de cocció.

Marta Raventós Moreno

Tutors:

Vicente Jimenez Serres, UPC

Josep Altet Sanahujes, UPC

Barcelona, Juny de 2017

�1



Agraïments

Als doctors Vicente Jimenez Serres i Josep Altet Sanahujes, tutors del treball de fi de 
grau, per la seva confiança en el projecte, per la seva constància, per la seva ajuda en 
moments difícils , i per com m’han guiat  durant tot el procés d’aprenentatge del projecte.

A tots aquells altres professionals que han col·laborat en les petites tasques del meu 
projecte i que han fet possible que el prototip tirés endavant.

Als meus amics i amigues que, fascinats pel projecte, m’han animat en tot moment i han  
aconseguit aportar-me la motivació que necessitava.

A la meva parella, que amb suggeriments i preguntes m’han fet replantejar alguns 
aspectes del projecte per a millorar-lo.

I com no, als meus pares que amb el seu recolzament i estima m’han ajudat a ser 
constant en el projecte.

�2



ÍNDEX

1. Introducció……………………………………………………………………………………… 4
1.1. Motivacions ………………………………………………………………………………. 4
1.2.  Objectius………………………………………………………………………………..… 6

2. Fonaments teòrics…………………………………………………………………………….. 7
2.1. Elecció i descripció teòrica dels components…………………………………………. 7

2.1.1.  Sistema de l’olla…………………………………………………………………… 7
2.1.2. Sistema de control de la vitroceràmica………………………………………… 16

2.2.  Elements utilitzats……………………………………………………………………… 19
3. Muntatge i funcionament……………………………………………………………………. 21

3.1. Sistema de l’olla………………………………………………………………………… 21
3.1.1.  Olla ……………………………………………………………………………..… 21
3.1.2.  Peltier i dissipador de calor …………………………………………………….. 22
3.1.3.  Sensor de temperatura………………………………………………………….. 23
3.1.4. Circuit condicionador…………………………………………………………….. 25
3.1.5.  Microcontrolador…………………………………………………………………. 29
3.1.6.  Emissor IR………………………………………………………………………… 35

3.2. Sistema de control de la vitroceràmica………………………………………………. 37
3.2.1. Receptor IR……………………………………………………………………….. 37
3.2.2.  Microcontrolador…………………………………………………………………. 38
3.2.3. Relé………………………………………………………………………………..  40
3.2.4. Vitroceràmica……………………………………………………………………..  41

3.3.  Sistema global………………………………………………………………………….. 41
4. Resultats i la seva discussió……………………………………………………………….. 44

4.1.  Anàlisi d’estalvi energètic……………………………………………………………… 44
5. Conclusions i perspectives…………………………………………………………………. 45
6. Bibliografia……………………………………………………………………………………. 46
7. Annexos………………………………………………………………………………………. 46

�3



1. Introducció

1.1. Motivacions 
Avui en dia estem anant cap a un món monitorat, on hi ha moltes variables que les 
controlem mitjançant sensors i extraient informació a partir d’ells. Tenim molts exemples 
en el sector de l’automòbil, on cada dia apareix un nou sensor per controlar una nova 
variable. També trobem molts exemples en el camp de la sanitat, on cada cop més volem 
tenir informació de més constants biològiques per controlar la nostra salut.
A més, també veiem com, habitualment, tots aquest dispositius es connecten de forma 
wireless  a diferents dispositius com per exemple el nostre telèfon mòbil. 

De tots els sensors dels que estem envoltats, hi ha una família que tenen una propietat 
singular i aquesta és la família de sensors que s’alimenten de forma autònoma gràcies a 
la magnitud que estan mesurant. Aquests sensors estan molt valorats ja que generen 
informació de forma autònoma. És el tipus de sensor que crearem.
Així doncs, els sensors que s’alimenten de forma autònoma i que incorporen algun tipus 
de transmissió de manera que són accessibles de forma remota, s’anomenen els IoT 
(Internet of Things) sensors.

Figura 1.1: IoT sensors. [1]

Com veiem en la imatge, aquesta família de sensors tant diversa s’aplica a molts camps 
tant de la nostra vida quotidiana com en les empreses que ens envolten i tenen un gran 
potencial de cara al futur.

La Fig 1.1 també mostra molts exemples d'aplicacions de IoT i, en definitiva, de sensors: 
en el sector industrial per monitorar temperatures de processos, en el sector mèdic, per 
controlar diverses constants biològiques, en el sector de mobilitat a ciutats, dins del que 
s'anomena smart cities, per monitorar el flux de tràfic, etc… 
En el nostre cas particular, es pot enquadrar en el que s'anomenen home applications.
I en concret, les nostres aportacions estan enfocades en un camp que encara està molt 
per connectar:  el camp de la cocció d’aliments.
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En el nostre treball crearem per una banda un dispositiu que, de manera auto alimentada 
a través de la calor sobrant de l’olla, mesuri la temperatura de d’aquesta i envii wireless la 
informació necessària per tal d’engegar i parar la vitroceràmica quan convingui. 
Per altra banda tenim el sistema de control, que rebrà aquesta informació, la processarà i 
farà una actuació directa sobre la vitroceràmica. Aquest sistema de control ajustarà la 
quantitat d'energia que està consumint la vitroceràmica per tal que la temperatura 
desitjada es mantingui constant, tot mantenint el consum d'energia al mínim.

Així doncs, el sensor monitorarà la temperatura de cocció d’una olla i generarà un sistema 
de cocció més eficient energèticament, ja que no es malgastarà energia en el procés de 
cocció, donat que es subministrarà l’energia justa per tal de mantenir la temperatura 
d’ebullició. Com a proof of concept, es pretén minimitzar el consum energètic de la 
vitroceràmica que escalfa l’olla en un procés de cocció.

Per a fer-ho s'ha dissenyat un prototipus. Per a dur-lo a terme: hem modificat una olla 
convencional per incorporar-hi el nostre sensor (l'hem transformat en una smart olla) i hem 
incorporat un sistema de control en una vitroceràmica

Resumint, desenvoluparem un sensor auto alimentat a partir de la magnitud que s’observa 
que minimitzi l’energia utilitzada en la cocció d'aliments. A partir d’aquí, desenvoluparem 
un sistema de comunicació olla-vitroceràmica a través d’una connexió sense fils. La 
informació de control transmesa arribarà al sistema actuador que encendrà o pararà la 
vitroceràmica segons els requeriments d'energia.

El nostre sistema suposa una proposta de millores en el sistema de cuina convencional. 
Però a més , deixa la porta oberta a possibles ampliacions com ara implementar un 
sistema de control wifi o fins i tot una aplicació capaç controlar les diferents variables del 
sistema, com la temperatura, la pressió…

Aquestes incorporacions ens volen acostar a un nou sistema culinari que ens permeti tenir 
el control del sistema des de qualsevol lloc on ens trobem, i que ens garanteixi que el 
sistema dissenyat optimitzarà l’energia que s’utilitza en la cocció dels aliments.
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1.2. Objectius
Basant-nos amb les motivacions descrites anteriorment definim un conjunt d’objectius per 
al nostre projecte. 

- Dissenyar un dispositiu auto alimentat que ens permeti coneixèr la temperatura a 
l’interior de l’olla.

- Optimitzar el consum d'energia per un procés de cocció, de forma que el sistema 
dissenyat controli quina és la mínima energia necessària que cal donar a l’olla per 
mantenir estable la seva temperatura.

- Incorporar un control sense fils que ens permeti separar el sistema sensor del sistema 
de control vitroceràmic.

- Implementar un sistema de control vàlid a diferents temperatures i per qualsevol líquid. 

Amb tots aquests objectius es pretén millorar els sistemes actuals de cocció 
vitroceràmica. El sistema a dissenyar està compost de dues parts:

i) Sistema de l'olla: Aquest sistema mesurarà, de forma autònoma, la temperatura del 
líquid de l’olla i es comunicarà sense fils amb el sistema de cocció vitroceràmic.  
 
Els objectius de la primera part son: 

- Caracteritzar quanta potència es pot extreure d’una cel.la Peltier a partir del 
gradient de temperatura olla - ambient.

- Determinar quins processos es poden realitzar amb l'energia que es pot obtenir per 
tal de crear un self powered sensor.

- Dimensionar un sensor que a partir d'aquesta energia permeti monitorar la 
temperatura i enviar la informació wireless.

- Dissenyar l’adaptació física de la cel·la Peltier i del sensor a l’olla (Smart Cooking). 

El sistema implementat permetria una fàcil extensió a observar altres magnituds 
físiques. 

ii) Sistema de control de vitroceràmica: Aquesta part del dispositiu rebrà la informació 
del sistema de l’olla, executarà un control i interactuarà amb la vitroceràmica amb 
l’ajuda d’un relé.  
 
El objectius d’aquesta part són: 

- Establir un protocol de comunicació entre l’emissor i el receptor IR.
- Caracteritzar la zona i la distància de comunicació.
- Exercir un control sobre la vitroceràmica On-Off a través d’un relé.
- Adaptació física del relé a la vitroceràmica. 

El sistema implementat permetria realitzar altres actuacions, així com establir protocols 
de comunicació a més alt nivell per poder realitzar controls des d’altres dispositius.

�6



2. Fonaments teòrics

2.1. Elecció i descripció teòrica dels components
L’elecció de components és una part crucial del nostre projecte. El diferents elements que 
escollim ens hauran de proporcionar un bon funcionament del sistema global i és per això 
que també caldrà pensar com fer un bon acoblament entre ells.
En aquesta part trobarem també les diferents opcions que hem valorat i quina ha estat 
l’elecció final per elaborar el nostre dispositiu.

Així doncs separarem els components en dues parts. Els components que constitueixen 
l’olla i els components de la vitroceràmica.

2.1.1. Sistema de l’olla

El sistema de l’olla ha de contenir tots els elements necessaris per tal de mesurar la 
temperatura del líquid contingut, generar energia elèctrica a partir del flux de calor des de 
l'interior de l'olla cap a l’exterior i comunicar-se sense fils amb el sistema de cocció 
vitroceràmic.
 
A continuació tenim un petit esquema inicial dels components de l’olla. 

Seguidament anirem detallant l’elecció i el funcionament de cada una de les parts.
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SENSOR DE TEMPERATURA

En la taula següent trobem els diferents sensors de temperatura que hem considerat  pel 
nostre dispositiu juntament amb les característiques que hem tingut en compte per 
escollir-lo. Per considerar l’adaptabilitat del prototip hem considerat sobretot aspectes 
mecànics d’implementació en l’olla.

*Els termistors PTC normalment es fan servir per protecció, no per mesurar ja que son altament no lineals 
fins i tot en rangs petits de temperatura.

Taula 1. Comparativa entre sensors valorats

Basant-nos amb la taula anterior, el sensor de temperatura que hem escollit és una  
resistència NTC (Negative Temperature Coefficient), ja que és la que s’ajusta més al rang 
de temperatura que treballarem i perquè té una sensibilitat molt bona respecte la resta.
A més, tal i com es detalla en l’annex 1, el seu cost no és excessivament elevat.
Per fer aquesta tria també hem buscat quin tipus de sensors fan servir altres dispositius 
semblants, i hem trobat que aquest tipus de sensor també s’utilitza en dispositius com ara 
sistemes de calefacció o el sistema de cocció termo-mix.

Figura 2. Imatge del sensor escollit . 

El nostre sensor té un rang de -40ºC a 125ºC i és fàcil d’implementar ja que és 
submergible en l’aigua. A més, la seva forma de cargol ens permet assegurar una bona 
implementació. Aquestes característiques el fan idoni per aquesta aplicació.

MARC TEÒRIC

Una NTC és una resistència variable el valor de la qual va decreixent a mesura que 
augmenta la temperatura.  
El funcionament es basa en la variació de la resistència del semiconductor a causa del 
canvi de la temperatura, creant una variació en la concentració de portadors.  
Per als termistors NTC, en augmentar la temperatura, augmentarà també la concentració 
de portadors, de manera que la resistència serà menor. Habitualment, els termistors estan 
fets a partir d'òxids semiconductors, com ara l'òxid fèrric, l'òxid de níquel, o l'òxid de 
cobalt.

Tipus Rang de temperatura Resolució Adaptabilitat al prototip

Termoresistència PT100 - RTD -50 a 250°C ± 0.3°C Possible

Termistor PTC 0 a 150 °C ± 3°C Difícil*

Termistor NTC -40 a 125 °C ± 0.2 °C Fàcil

Termoparell -60 a 350 ºC ± 1.5°C Possible
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No obstant això, a diferència dels sensors RTD, la variació de la resistència amb la 
temperatura no és lineal sinó que és exponencial: per a petits increments de temperatura, 
es donaran grans increments de resistència.
El següent model caracteritza la relació entre la temperatura i la resistència mitjançant dos 
paràmetres:

On :    -      és la resistència del termistor NTC a la temperatura T .
-      és la resistència del termistor NTC a la temperatura de referència     .
   Sovint, aquesta temperatura de referència és de 25 ºC.
- B és la temperatura característica del material, entre 2000 K y 5000 K.

Veurem com es compleixen aquestes equacions en l’apartat 3.1.3.

MICROCONTROLADOR

Per escollir el microcontrolador (mcu), primer de tot hem buscat aquells que estiguessin 
recomanats per aplicacions de baix consum com la nostra i aplicacions de IoT. També 
hem buscat dispositius que incorporessin algun tipus de comunicació sense fils. A 
continuació hem fet una taula comparativa amb diferents elements que hem tingut en 
compte a l’hora de triar un microcontrolador. L’adaptabilitat del prototip l’hem considerat en 
funció de la facilitat a l’hora de dur a terme la programació i del propi disseny del mcu.

Taula 2. Comparativa entre microcontroladors

Finalment ens hem quedat amb el microcontrolador MSP430G2553 de Texas Instruments, 
pels motius següents: és de baix consum, té una placa de desenvolupament, permet una 
programació amb programes de molt alt nivell tipus Arduino i és de baix cost.  
Els microcontroladors de la serie MSP430 (Mixed Signal Processor) són processadors de 
senyal combinada de 16 bits i estan dissenyats per tenir un consum molt baix. Aquest 
consum és de 230 μA en mode actiu i de fins a  0.1 μA en mode de repòs (sleep). Per 
aquesta raó, i per ser un component bastant econòmic, hem decidit utilitzar aquest 
microcontrolador en el nostre projecte. En la següent figura (Fig. 3) s’observa com la placa 
de desenvolupament o LaunchPad connecta les diferents entrades i sortides a uns pins 
laterals on es poden realitzar les connexions fàcilment.

Nom Comunicació 
Wierless Dificultat de programació Disseny Adaptabilitat al 

prototip

MSP430G2553 
Texas 

Instruments
No en té

Fàcil. Possibilitat de programació a 
alt nivell en entorn tipus Arduino 

(Energia)
PDIP-10 Fàcil

nRF2402 
 Nordic 

Semiconductor

2,4-2,5 GHz 
ISM band

Complexa. Programació en 
llenguatges de més baix nivell C o 

C++. Programació a nivell de 
registres.

TSSOP-16 Complexa
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Figura 3. Imatge del microcontrolador juntament amb la placa de desenvolupament Launchpad. 

Aquesta placa és idònia ja que ens permet programar el microcontrolador amb l’eina 
Energia, que és molt semblant a Arduino. A més, un cop programat permet l’extracció del 
microcontrolador per a implementar-lo en l’aplicació o el lloc que més ens convingui.
L’alimentació d’aquest microcontrolador és de 3,3V per la seva màxima freqüència 
d'operació de 16 MHz.

Figura 4. Esquemàtic dels pins del microcontrolador a través de la placa de desenvolupament. [2]

Com veiem en la imatge (Fig. 4), aquest microcontrolador té múltiples connexions 
d’entrada/sortida per a poder connectar diversos dispositius. 
La part superior de la placa consta d’una connexió USB  i tota la part d’emulació.  
La part inferior és la part associada al microcontrolador amb que fem el desenvolupament.
En aquesta part trobem 16 pins de I/O que poden treballar com entrada o sortida digital
8 d'aquests poden treballar com entrada analògica i 7 com sortida PWM conté 8 entrades i 
7 sortides analògiques, i 16 entrades/sortides digitals. A més també hi trobem 
l’alimentació, el reset i dos leds connectats amb jumpers. Les dues parts estan 
connectades tal i com es veu en la imatge per 5 jumpers.
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CIRCUIT CONDICIONADOR

El circuit condicionador és una part molt important de la nostra aplicació, ja que ens 
permet mantenir una alimentació constant a la sortida de l’element Peltier.
Per a fer-ho cal trobar un circuit integrat dissenyat específicament per a sistemes de 
recol·lecció d’energia (Energy harvesting) procedent de cel·les Peltiers, cel·les solars o 
termopiles. En aquest cas no hem fet una recerca de diferents xips ja que el tutor ens va 
suggerir directament aquest component.

Gràcies a la gran demanda de sensors que requereix el camp de IoT sensors, actualment 
ja hi ha circuits integrats que realitzen tot aquest disseny. Aquests circuits consten 
normalment de:
- Un convertidor DC-DC
- Un adaptador de nivell
- Un regulador.
- Emmagatzematge d’energia.

El xip escollit és el LTC3108, i està fabricat per Lineal Tecnology.  Aquest integrat de 16 
pins pot funcionar a partir de només 20 μA, i ens dóna una sortida que nosaltres escollim 
a 3,3V. Aquestes característiques el fan molt bo per a la recol·lecció d’energia provinent de 
la cel·la Peltier i per generar la tensió d’alimentació del microcontrolador.
A més, ens ofereix una solució molt integrada per tot el sistema de circuit condicionador.

En el datasheet també hi ha una proposta de circuit on s’utilitza una cel·la Peltier. Per tal 
de muntar el nostre dispositiu hem utilitzat aquesta pauta per per dur a terme el circuit 
condicionador amb alguns petits detalls que esmentarem en l’apartat de muntatge 3.1.4. 
A continuació mostrem l’esquema del circuit que ens proposen (Fig. 5).

Figura 5. Esquema del circuit condicionador proposat.

La seva funció bàsica és l’emmagatzematge d’energia gràcies als condensadors que 
actuen com a bateries. D’aquesta forma proporciona una alimentació constant al llarg del 
procés. També cal destacar l’entrada en funcionament per valors molt baixos d’energia i la 
constància d’alimentació que s’obté.

�11



ALIMENTACIÓ PELTIER I DISSIPADOR DE CALOR

Per alimentar el nostre circuit hem utilitzat una cel·la Peltier acompanyada d’un dissipador 
de calor. Per tal d’escollir la cel·la que millor s’adaptés al circuit que hem mostrat en 
l’apartat anterior hem seguit les recomanacions del propi datasheet del microxip LTC3108. 
La cel·la Peltier que hem escollit és una cel·la 4 x 4cm i pot aguantar una temperatura de 
fins a 200ºC, per tant resistirà a la temperatura de l’olla perfectament en el suposat cas 
que l’omplim amb aigua. El dissipador elegit té les mateixes mides que la cel·la i ens 
assegura una bona convecció gràcies a les seves làmines de metall.

Però no és l’efecte Peltier el que utilitzem per a generar energia elèctrica, sinó l’efecte 
Seebeck.
L’efecte Seebeck consisteix en generar un corrent elèctric a partir de la unió de metalls 
diferents a temperatures diferents. En el cas contrari, l’efecte Peltier ens diu que 
apareixerà una diferència de temperatura  quan fem passar corrent elèctric a través de la 
unió de dos materials.

Per això s’ha creat aquest dispositiu conegut com "Cel·la Peltier", la qual està basada en 
els principis esmentats anteriorment.
El propòsit del treball és utilitzar-la com a generadora de corrent elèctric a través d’una 
diferència de temperatura.

MARC TEÒRIC

L'efecte Seebeck és la conversió de calor directament en electricitat en la unió de 
diferents tipus de metall. El seu nom ve donat pel físic Thomas Johann Seebeck, que en 
el 1821 va descobrir que una agulla de la brúixola es desviava al estar propera a un circuit  
format per dos metalls diferents units en dos punts diferents i sotmesos a una diferència 
de temperatura entre les unions. 
Això es deu al fet que els nivells d'energia electrònica en cada metall es desplacen de 
manera diferent i produeixen una diferència de potencial entre les unions, tot creant una 
corrent elèctrica i, per tant, un camp magnètic al voltant dels cables.
En un circuit tancat, a una única temperatura, les tensions i voltatges es compensarien i 
no hi hauria possibilitat de fer treball efectiu. En canvi, quan posem les unions a diferents 
temperatures, els voltatges no són iguals, generant així una diferència de potencial neta 
que dóna lloc a la generació de treball. Per tant es genera una petita força electromotriu 
(fem).

Figura 6. Representació efecte Seebeck. [3]
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Aquest resultat de generar tensió (d.d.p) entre dues unions metàl·liques mantingudes a 
diferents temperatures es coneix com Efecte Seebeck. La quantitat d’electricitat produïda 
dependrà dels metalls que fem servir i també de la diferència de temperatura entre la unió 
dels metalls. 

Per a cada tipus d’unió entre metalls, hi ha associat un determinat coeficient Seebeck, que 
ens determinarà la diferència de potencial generat.
Aquest coeficient relaciona la diferència de potencial generat amb la diferència de 
temperatura entre les unions i depèn principalment de la combinació de metalls de la unió.
La fórmula següent és la que ens descriu aquest fenomen.

VAB = 𝛼 · ΔT

Sent:
𝛼 = Coeficient Seebeck (V/K)
VAB = Tensió elèctrica entre les unions (V)
ΔT = Diferència de temperatures entre la cara freda i la calenta (K).

Malgrat això, fins i tot en el millor dels casos la quantitat d'electricitat serà bastant 
modesta. És per això, i gràcies a que aquests termoparells poden ser veritablement petits, 
que els podem posar en serie (sumem tensions), o en paral·lel (sumem intensitat), o fent 
una barreja dels dos (sèrie i paral·lel) creant així el que anomenem cel·la Peltier. 
D’aquesta manera, la quantitat d’electricitat generada pot ser significativa.

CEL·LA PELTIER

Una cel·la Peltier és una matriu amb moltes cel·les de termoparells disposades en un 
espai molt reduït. Aquests termoparells estan fets de semiconductors, i generalment estan 
fabricats amb Bismut a la cara del semiconductor tipus P i amb Tel·luri en la cara tipus N. 
Aquests estan col·locats en sèrie mitjançant conductors de coure. 
Per aïllar els conductors de coure de l’exterior s’hi agrega una placa de ceràmica rígida 
que funciona com aïllant.

Figura 7. Esquema estructural d’una cel·la Peltier. [4]
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Figura 8. Funcionament d’una ce·la Peltier. [5]

En la figura anterior (Fig.8) podem veure l’esquema del funcionament de la cel·la Peltier.
Cada element semiconductor té una diferència de potencial generada per la diferència de 
temperatura. Per aquesta raó, els portadors majoritaris (electrons feblement lligats) 
emigren cap al costat fred en els semiconductors tipus N, a causa de l’atracció de 
càrregues de signe contrari. 

En aquest prototipus hem utilitzat la cel·la Peltier per demostrar l’efecte Seebeck, és a dir, 
per produir electricitat. A l’aplicar calor a una de les cares a través de l’olla i col·locar el 
dissipador a l’altre per a crear la cara freda, hem arribat a una diferència de temperatura 
suficientment gran com per a generar una tensió mesurable amb el multímetre.

Per últim, també cal saber que com més grans són les dimensions de la cel·la Peltier més 
energia poden proporcionar ja que en la cel·la hi ha més termoparells.

EMISSOR IR

Com que el microcontrolador que hem escollit no té integrat un sistema de comunicació 
sense fils propi hem buscat diferents opcions per tal de dur a terme la transmissió sense 
fils. L’adaptabilitat del prototip es basa en la complexitat d’implementació mecànica i de 
programació. En la comparativa hem descartat directament la WiFi pel seu alt consum 
energètic i la seva complexitat.

Taula 3. Comparativa entre sistemes d’emissió

Nom Tipus de comunicació Tensió d’alimentacio Adaptabilitat al prototip

Led IR Infraroig 1.6 V - 3V Fàcil

Infrared Transceiver Infraroig 2.4 V - 3.6 V Mitjana

Modul Bluetooth 
Panasonic Bluetooth 3.6V Complexa
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Després de mirar les diferents opcions veiem que el dispositiu que funciona com emissor i 
receptor al mateix temps (Transceiver) és bo per estalviar-nos protocols de comunicació, 
però és complex d’implementar en el sistema de transmissió sense fils, ja que el seu 
encapsulat es QFM (Quad Flat Package).
L’opció del Bluetooth requereix una tensió d’alimentació massa elevada i és més difícil  
d’implementar en el nostre prototip, ja que el protocol de comunicació és complex. És per 
això que també l’hem descartat. 
Cal dir que en cas d'industrialització, seria interessant considerar un protocol més complex 
com el Bluetooth.

Finalment hem decidit que la opció del led d’infraroig era la que més s’adaptava al nostre 
projecte ja que tenia una fàcil implementació per fer el proof of concept, així com un 
consum energètic molt acord amb els requeriments del sistema i i pel fàcil accés que 
teníem a aquest tipus de dispositiu.

El nostre emissor IR és el TSAL6100 de Vishay Semiconductors. Aquest díode emet a 940 
nm, està compost de GaAlAs i té un recobriment de plàstic blau grisós. Hem escollit 
aquest emissor en concret ja que té un con d’emissió de 10º i això el fa especialment bo 
per al nostre dispositiu ja que ens permet tenir una certa mobilitat entre l’emissor i el 
receptor sense perdre la connexió.

Figura 9. Imatge del led IR escollit

Establim una relació entre la llum emesa i la potència .El flux de llum emesa en lúmens 
(ΦV ) és igual a la potència P en watts multiplicat per l’eficàcia lluminosa η en lúmens per 
watt :

  ΦV(lm) = P(W) × η(lm/W)  

On l’eficàcia lluminosa depèn del material utilitzat. En un Led la η varia entre 30-90 lm/W.
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2.1.2.Sistema de control de la vitroceràmica
A continuació tenim un petit esquema dels components de la vitroceràmica.

Seguidament anirem detallant l’elecció i el funcionament de cada una de les parts.

RECEPTOR RX

En aquest cas hem escollit aquest receptor ja que el tutor disposava d’ell i ens el va 
recomanar alhora que l’emissor. El receptor IR en qüestió és un foto-detector de Vishay 
Semiconductors. Aquest receptor IR té un empaquetament molt simple amb tres potes: 
l’alimentació de 5 V, la massa i la senyal de sortida.  La freqüència portadora que té el 
receptor és de 38 kHz, per tant haurem de fer que el led IR descrit anteriorment emeti a 
aquesta freqüència.
Per últim, detallar que en el datasheet s’indica que el temps del pols a detectar no pot ser 
inferior a 300μs.

El dispositiu incorpora: un receptor IR, un amplificador, un desmodulador i un detector.  
La funció d’aquest detector és la possibilitat de detectar un pols infraroig modulat a 38kHz, 
així com la seva durada.
Per tant, aquest dispositiu és de fàcil implementació en el nostre sistema per tal de rebre 
la senyal provinent del led IR de l’olla gràcies a la seva estructura.
La senyal que ens genera el receptor és enviada i processada pel microcontrolador descrit 
a continuació.

Figura 10. Receptor escollit. Es poden veure referenciats els pins d’alimentació, de massa i de sortida.

�16

Microcontrolador Relé VitroceràmicaReceptor 
RX



MICROCONTROLADOR

El microcontrolador que hem utilitzat per a fer el processat i el control de la vitroceràmica 
és l’Arduino Nano. El fet que haguem utilitzat aquest en concret és pel simple fet que ja 
disposàvem d’ell d’altres assignatures i per tant hem aprofitat el seu potencial.
L’Arduino Nano es caracteritza per la seva mida reduïda i per tant el fa un bon element per 
introduir-lo en una petita placa de cara al disseny final.
Com la majoria de microcontroladors d’Arduino té una tensió d'alimentació de 5V i es pot 
alimentar mitjançant la connexió USB amb un PC.

Figura 11. Arduino Nano.

RELÉ

El relé és un mecanisme electromecànic que permet modificar l'estat d’un commutador 
gràcies a un control extern, que en el nostre cas és l’Arduino Nano. A més, ens 
proporciona aïllament elèctric entre la part d'alta potència de xarxa i la part de control, que 
és de baixa potència.

Figura 12. Esquema de funcionament d’un relé. [6]

El funcionament d'un relé es basa en que fent circular una petita corrent per la bobina (1) 
es genera un camp magnètic. Aquest camp magnètic atreu una petita placa metàl·lica (2) 
que es mou i que obre o tanca l’altre circuit (3), donant així una independència física entre 
els dos circuits. Veure figura 12.
Això permet que amb la corrent que ens dóna l’Arduino, i gràcies a un transistor, puguem 
controlar l’interruptor de corrent de la vitroceràmica.
Quan aquesta placa metàl·lica canvia de posició genera un petit soroll molt característic 
dels dispositius d’aquest tipus.
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Hi ha molts tipus de relé, però el que nosaltres hem utilitzat és un relé molt concret ja que 
per una banda ha de treballar amb la intensitat de la xarxa elèctrica associada a la placa 
vitroceràmica, i per l’altra ha de tenir una alimentació de control de només 5V, ja que és el 
voltatge que tenim provinent del microcontrolador.

VITROCERÀMICA

La placa vitroceràmica que hem escollit és la placa portàtil V140 de Jata. Aquesta placa 
vitroceràmica té una única zona de cocció de 18 cm de diàmetre i una potència de 
2.000W.
La placa té el cos metàl·lic, un regulador amb 5 posicions diferents, un led d’encesa i 
apagada i un sistema de protecció contra escalfaments.  
Aquesta protecció contra escalfaments ens para la vitroceràmica quan aquesta supera 
una temperatura llindar. També ens afecta en el procés inicial d’ebullició de l’aigua, ja que 
provoca aturades no controlades en moments determinats.

Figura 13. Vitroceràmica utilitzada en el projecte.

En un prototipus industrialitzat, tot el sistema podria estar incorporat dins la mateixa 
vitroceràmica.
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2.2. Elements utilitzats
A continuació llistarem tots els elements que hem descrit anteriorment, amb el seu lloc de 
compra i el seu preu. Al final del llistat també trobarem alguns elements que encara no 
hem descrit però que utilitzarem en el nostre projecte.

Element Imatge Lloc de compra Preu

Cel·la Peltier Farnell 37,01 €

Radiador Peltier Farnell 3,01 €

Sensor de Temperatura 
NTC Farnell 18,15 €

Adaptador micro del Peltier Farnell 7,81 €

Dotboard Farnell 6,14 €

Transformador Farnell 4,80 €

Microcontrolador Farnell 11,51 €

Olla Ikea 9,99 €

Vitroceràmica Wallapop 20 €

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Taula 4. Elements utilitzats en el nostre projecte.

Tots els datasheet’s i especificacions dels elements es troben en l’ANNEX 1.

Relé Onda Radio 6,20 €

Arduino Nano Propi

Led IR Tutor

Receptor Ir Tutor

Resistències, 
condensadors varis i un 

transistor
UPC

TOTAL (transport i IVA inclòs) 124,62 €

�

�

�

�

�

�20



3. Muntatge i funcionament

3.1. Sistema de l’olla
Per a poder completar el sistema de l’olla amb èxit tenim uns requeriments que hem de 
complir:

- Quantificar quanta energia es pot extreure de la cel·la Peltier.
- Saber quina és la màxima potència que pot lliurar el circuit condicionador mantenint 

la tensió de 3,3 V a la sortida.
- Caracteritzar el valor de components.
- Mesurar la potència dissipada per realitzar diferents processos, com per exemple, 

comunicar.

A continuació descrivim el procés de muntatge i com s’ha dut a terme juntament amb les 
diferents proves de verificació que s’han fet en cada apartat. 

3.1.1.  Olla

Primer de tot hem de destacar les importants adaptacions mecàniques fetes a l’olla per 
adaptar-la al nostre sistema. 
Com ja hem descrit abans, la nostra cel·la Peltier és una superfície ceràmica plana i per 
tant no permet cap flexió. És per això que hem hagut de crear una superfície plana en un 
lateral de l’olla.
Per a crear aquesta superfície plana hem demanat ajuda a un ferrer ja que no disposàvem 
de les eines ni les capacitats per a realitzar aquesta tasca. El ferrer ens va aplanar un 
lateral amb l’ajuda un mall pla i una enclusa. Al mateix temps també hem perforat l’olla per 
diversos punts diferents per tal de poder introduir-hi diferents elements.
En la imatge següent podem veure l’adaptació plana d’un lateral, així com les diferents 
perforacions realitzades.

Figura 14. Imatge on es mostren les modificacions realitzades.

Per a fixar la cel·la Peltier hem incorporat 4 cargols d’acer inoxidable segellats amb 
volanderes de coure en aquesta superfície pana i distribuïts en un quadrat. El 
funcionament exacte  d’aquests cargols l’explicarem al següent apartat 3.1.2.
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Per acabar també veiem que hem hagut de foradar l’olla fora de la superfície plana per tal 
de poder instal·lar-hi el sensor de temperatura. Per tant hem fet un forat que fos de mètric 
8, que és la mida del nostre sensor de temperatura.
Per a fer la comprovació que el sistema implementat funciona correctament simplement 
hem omplert l’olla d’aigua fins dalt i hem comprovat que no tenia cap fuita d’aigua per cap 
dels forats realitzats. 

3.1.2. Peltier i dissipador de calor

Ara el que volem és adherir la cel·la Peltier, juntament amb el refrigerador, a la superfície 
plana que hem fet a l’olla. Per a fer-ho no ho hem enganxat amb enganxament  
convencional ja que no seria molt sòlid ni segur. Per a fer-ho hem dissenyat i imprès la 
peça 3D que es mostra a continuació. 

Figura 15. Disseny de la peça 3D.

La peça, a la qual li hem fet 4 forats a les cantonades, s’encaixa al refrigerador i als 4 
cargols fixats a l’olla. D’aquesta manera la cel·la Peltier queda perfectament encaixada i 
immòbil entre el refrigerador i l’olla, ja que acollem la peça 3D a l’olla amb l’ajuda de 4 
cargols tal i com es veu en la Figura 16.

Per a què la calor realment estigui ben distribuïda per les dues superfícies ceràmiques de 
la cel·la Peltier hem afegit una pasta tèrmica per tal d’eliminar les petites imperfeccions 
que poguessin quedar a l’olla i per repartir bé la calor per tota la superfície.

Per últim hem afegit un connector femella als cables sortints de la cel·la Peltier que van a 
parar a una petita placa de suport que hem enganxat també, a dos dels quatre cargols de 
l’olla (veure Figura 17). D’aquesta placa adherida a l’olla en surt un connector mascle que 
és amb el qual treballarem a través d’un cable amb les característiques especificades.
D’aquesta forma assegurem el sistema i fem que no sigui vulnerable a estirades ni cops.

Per a la comprovació d’aquesta part hem posat aigua a bullir i em comprovat, mitjançant 
un multímetre, que la tensió de sortida era l’esperada de 3,3V després del circuit de 
condicionament.
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Figura 16. Imatge de la incorporació de la cel·la Peltier i el dissipador.

En aquesta imatge veiem com la cel·la Peltier queda fixada entre el refrigerador i l’olla 
gràcies a la peça 3D.

3.1.3. Sensor de temperatura

Per tal de completar tots els elements que van adherits a l’olla cal que introduïm el sensor 
en la perforació dissenyada per a tal (veure Fig. 17).
El sensor de temperatura ja el vam seleccionar perquè s’adaptés perfectament a l’olla i 
pogués ser submergible. Malgrat això hem ajustat el sensor que té forma de cargol, amb 
la seva femella corresponent.
Per evitar possibles fuites d’aigua i alhora evitar un possible contacte elèctric amb el 
metall de l’olla hem hagut d’idear unes volanderes que no fossin de coure com les dels 
cargols que subjecten la cel·la Peltier.
És per això que hem creat unes volanderes de silicona. La silicona emprada és la que 
s’utilitza pels motlles de pastisseria i per tant ens assegura que aguantarà bé la calor  de 
l’olla sense cap problema, alhora que ens assegura que no serà tòxica pels aliments que 
puguem coure a l’interior.
Per aïllar totalment el sensor de l’olla també hem afegit una capa de tefló al cargol en la 
zona on podia haver-hi contacte entre els metalls. Amb totes aquestes precaucions hem 
reduït bastant les possibilitats de contacte entre el cargol i l’olla.

En aquesta part, igual que en la cel·la Peltier, hem afegit un connector femella als cables 
sortints del sensor de temperatura, que van fins a la mateixa placa de suport esmentada 
anteriorment, i que podem veure en la imatge que tenim a continuació. D’allà en surt un 
connector mascle que utilitzarem per fer les connexions amb el circuit condicionador.
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Figura 17. Incorporació del sensor de temperatura i la placa de suport.

Per a fer la primera verificació d’aquesta part hem posat aigua a l’olla per a veure que no 
hi hagués cap fuita i fer-la bullir per tal de comprovar que no hi hagues cap contacte 
elèctric entre els metalls. Si n’hi hagues hagut, haguessin aparegut taques marrons 
producte de la ionització de l’aigua.

Un cop feta la primera verificació, hem fet una cal·libració del sensor de temperatura.
Per a fer-ho hem mesurat la resistència del sensor amb un multímetre a mesura que 
anàvem augmentant la temperatura. La temperatura de l’olla l’hem mesurat amb l’ajuda 
d’un multímetre que incorpora la funció de termòmetre utilitzant una sonda termoparell 
que hem protegit amb tefló. 
A continuació mostrem una imatge de com vam realitzar l’experiment en qüestió.

Figura 18. Experiment realitzat per a fer la cal·libració del sensor.

Amb les dades obtingudes hem obtingut el gràfic següent, on també hi ha superposada la 
gràfica amb les dades que ens dona el datasheet del sensor. Com veiem es compleix la 
tendència exponencial anunciada en la part teòrica.
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Figura 19. Gràfica comparativa entre els valors obtinguts en l’experiment i les dades proporcionades per les 
especificacions del fabricant.

Com veiem, el gràfic obtingut amb les dades experimentals segueix la mateixa tendència 
però està lleugerament desplaçat. La gràfica trobada té un offset de 1400 ohms per les 
temperatures més baixes que es va reduint fins a tenir un amb un offset de només 140 
ohms per les temperatures pròximes als 100 ºC. 
Aquesta petita variació és deguda a la implementació del sensor al conjunt de tota l’olla i 
segurament causada per alguna resistència en sèrie amb el nostre NTC o per les 
connexions amb el multímetre. 
D’aquí també en podem extreure un paràmetre que ens interessarà en els següents 
apartats i que és la R límit a partir de la qual considerem que el líquid està entrant en la 
zona d’ebullició. Analitzant el gràfic detalladament podem trobar aquest valor límit, que és 
de 840 ohms.

3.1.4. Circuit condicionador

A partir d’aquest punt tots els dispositius es troben fora de l’olla físicament. El primer 
element que trobem a la sortida de la cel·la Peltier és el circuit condicionador. Aquest 
element està implementat en una única placa dotboard (veure Fig. 20) i és l’encarregat de 
mantenir una alimentació de sortida constant.

En el circuit condicionador es troba l’integrat que hem descrit anteriorment. Al tractar-se 
d’un integrat amb encapsulat SMD de dimensions molt petites hem hagut d’implementar-lo 
en un suport que s’adaptés a les especificacions d’una dotboard, ja que serà on anirà 
introduït aquest integrat. 
Per tal de garantir un bon funcionament primer de tot hem fet una adaptació per a 
protoboard i més tard ho hem implementat en una petita dotboard. També hem fet un 
mapejat del diferents pins de sortida del microxip per tal de no tenir cap error.

A continuació veiem una imatge de com hem fet aquesta implementació en la dotboard.
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Figura 20. Imatge del circuit condicionador implementat.

Per al circuit condicionador vam seguir les directrius del datasheet del microxip de baix 
consum. A continuació, i a partir de la imatge següent, farem una anàlisi del circuit que 
hem implementat.

Figura 21. Esquemàtic del circuit condicionador que hem dut a terme.

Si anem analitzant la figura d’esquerra a dreta veiem primer de tot el generador Peltier. A 
continuació veiem un transformador que ens converteix l’energia elèctrica primaria en 
secundaria. Tots els condensadors que estan repartits pel circuit tenen la funció bàsica 
d’emmagatzemar energia per tant funcionaran com a petites bateries, sobretot els 
condensadors mes grans. Finalment veiem, a la dreta,  que hi ha més d’una opció de 
sortida i que nosaltres triem la de 3,3V, ja que es la tensió amb la qual s’alimenta el 
microcontrolador que hem triat.
La resta de pins que no estan detallats en el circuit estan connectats a massa.

Per a saber quina potència és capaç d’entregar-nos el circuit condicionador hem realitzat 
diferents proves:
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I. La primera d’elles ha sigut ficar diferents resistències a la sortida del circuit i mirar 
quina intensitat passava per elles i trobar així la potència, tot a 100ºC. A continuació 
mostrem un esquema del circuit emprat per dur a terme l’experiment. 

Ajustant diferents valors de resistència i trobant la intensitat corresponent hem obtingut 
els resultats següents: 

Aquesta gràfica és una de les parts més importants del nostre treball ja que ens dóna 
informació sobre quanta potència podem extreure del circuit condicionador i de la 
cel·la Peltier.  
Si la tensió a la sortida del circuit condicionador es mantingués sempre a 3,3 V 
tindríem una potència de �  com seria d’esperar. Per tant, la tendència del gràfic 
seria de 1/R. Com podem veure en el gràfic la tendència és així fins a un punt 
determinat en el qual la tendència canvia completament. 
Malauradament la tensió no es manté sempre a 3,3 V sinó que en un valor determinat 
aquesta tensió cau de forma exponencial. Aquest valor el trobem per un valor de 
resistència de 6800 ohm.  
Això ens mostra com el circuit condicionador pot oferir potència fins a un màxim de 1,6 
mW però que un cop superat aquest llindar aquesta decau exponencialment, seguint 
la tendència de descarrega d’un condensador. 

V 2 /R
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Figura 22. Esquema del circuit utilitzat.

Figura 23. Gràfic potència vs resistència.
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II. El segon experiment que hem realitzat ha consistit en trobar la resistència la qual fa 
caure la tensió a la meitat. A continuació també mostrem un esquema del circuit 
emprat. 

Aquest experiment l’hem realitzat a diferents temperatures per a veure quina potència 
podia entregar el sistema en temperatures diferents i per tant tenir una idea orientativa 
de quan el nostre sistema podia iniciar-se. La informació obtinguda és la següent: 

Per aquest experiment assumirem que la temperatura ambient és de 25ºC. En el gràfic 
podem veure que a partir d’uns 65ºC ja tenim una potència de 0,1mW . La tendència 
del gràfic és una paràvola ascendent i arriba fins a  un valor de 0,9 mW a 100 ºC.  
Això ens explica que com més gran és la diferència de temperatura entre les cares de 
la cel·la Peltier, més energia podem extreure del circuit condicionador. Aquesta 
tendència es podria linealitzar per tal de seguir la teoria de l’apartat 2.1.1. i 
concretament en la fórmula (3).
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Figura 24. Esquema del circuit utilitzat.
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3.1.5. Microcontrolador

El microcontrolador, juntament amb el dispositiu d’emissió IR es troben en una nova placa 
dotboard (veure Fig. 29). Aquesta nova placa i la placa del circuit condicionador estaran 
connectades i unides en el prototipus final, ja que aquesta nova placa és depenent del 
circuit condicionador (veure Fig. 31).

En aquest apartat, però, ens concentrarem en explicar el funcionament del codi del 
microcontrolador i el protocol de comunicació establert. 
Com ja hem esmentat, l’eina de programació que hem utilitzat és Energia, molt semblant a 
Arduino, fet que ens ha facilitat bastant la feina.

Per a treballar amb tant poca potència ens ha calgut conèixer alguns elements que tot 
seguit destacarem.
Primer de tot, cal destacar la comanda sleep, que té la funció de posar el microcontrolador 
en mode sleep durant el temps indicat. El mode sleep és la millor manera d’estalviar 
energia i cicles de rellotge, ja que atura alguns rellotges interns del microcontrolador. Si 
fem una comparació energètica, la comanda sleep és molt més bona que la comanda 
delay ja que només consumeix 0,1 μA. Ens disposem a fer un anàlisis més detallat 
d’aquesta comanda. 

El mode sleep fa que el mòdul entri en un mode de baix consum, ja que la majoria de les 
funcions queden deshabilitades. Això ho fa durant un temps establert per després  
despertar  un moment per comprovar si ha rebut informació o si n’ha d’enviar.
Les funcions que queden modificades i que fan reduir la potència dinàmica associada als 
processos interns del microcontrolador són:
- CPU desactivada.
- Dos dels rellotges (MCLK i SMCLK)  inhabilitats.
- Generador DCO desactivat.
- Només el ACLK roman actiu.
Com a conseqüència de la inhabilitació del rellotge SMCLK, els processos de fons com 
transmissió i recepció serie es detindran, minimitzant així el consum.

També cal explicar que hem hagut de modificar un fitxer del programa original d’Energia ja 
que teníem problemes a l’hora d’arrancar el microcontrolador amb tan baixa potència. La 
solució a aquest problema energètic va ser una petita modificació en el codi de hardware 
d’Energia tal i com s’especifica en la referència [7].
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Primer de tot farem un diagrama de flux d’alt nivell per a introduir-nos en el codi i després 
l’analitzarem en detall.

Figura 26. Diagrama d’alt nivell pel sistema d’emissió.

Dit això comentarem el codi en dues parts per tal de conèixer el control implementat.

�30

Llegim el sensor de 
temperatura

La diferència 
entre valors 

consecutius és 
nul·la?

Trobem la temperatura 
d’ebullició

La T mesurada de 
nou és igual o 

superior que la T 
d’ebullició?

SÍ

SÍ

NO

NO
Repetim el procés

Enviem la senyal ON 
(300 μs)

Enviem la senyal 
OFF (600 μs)



PRIMERA PART: Trobar la temperatura d’ebullició

Primer de tot hem declarat totes les variables que ens seran necessàries, i que ja estan 
descrites en el propi codi.
En la funció setup, que es crida quan arrenca el sistema, el que hem fet és trobar la 
temperatura d’ebullició del nostre líquid. Això ho fem segons el principi termodinàmic de 
transició de fases, que ens diu que en el procés de canvi de fase la temperatura es manté 
constant.
Per a fer-ho, fem diferents mesures del valor de la resistència i mesurem la seva 
diferència cada 2 segons i mig. D’aquesta manera podem dir que quan la diferència de 
temperatura entre valors sigui nul·la ens trobarem en el punt d’ebullició.  Així, i considerant 
que estem per sobre d’un llindar (T min), trobem la temperatura d’ebullició. Cal detallar 
que fins que no es troba la temperatura d’ebullició no s’envia cap senyal IR cap a la 
vitroceràmica.

A continuació farem un petit incís en com trobem el valor de la resistència del sensor. 
Com sabem, el nostre processador no pot mesurar resistències ni intensitats elèctriques. 
L'únic que podem mesurar són voltatges discretitzats a través de les seves entrades. No 
obstant això podem aprofitar les entrades analògiques per mesurar fàcilment el valor 
d'una resistència desconeguda, per comparació amb una altra que anomenarem de 
calibratge Rc.
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El muntatge que necessitem és un simple divisor de tensió entre la resistència de valor 
desconegut i la nostra resistència de calibratge. L'esquema elèctric necessari és:

Figura 27. Esquema del circuit emprat pel càlcul de la resistència NTC.

Connectant el NTC a la sortida digital D9 podem inhabilitar el circuit quan no es fan 
mesures per reduir el consum d’energia. D’aquesta forma, només fem passar una corrent 
a través del D9 i llegim el valor de A3 en moments determinats. Utilitzant la resistència de 
cal·libració Rc trobem el valor de la NTC utilitzant la fórmula següent.

On 1024 (en volts) és la tensió de referència del convertidor ADC que coincideix amb 
l'alimentació del MCU, VA3 és la lectura digital a 10 bits de l'entrada A3 i Rc la resistència 
de calibratge.

L'única cosa que ens falta és determinar el valor de la resistència Rc. El seu valor depèn, 
principalment, del rang de resistències en que volem més sensibilitat durant el 
funcionament. Aquest valor de Rc ha de ser semblant al valor de la NTC en la zona on 
vulguem més sensibilitat, que en el nostre cas és la zona d’ebullició. 
Tenint en compte aquestes consideracions el nostre valor de Rc és de 1kΩ.

Aquesta estratègia de reducció de consum elèctric redueix el consum estàtic, que és 
degut a la polarització de components.
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SEGONA PART: Enviar la senyal IR segons correspongui

Abans de començar farem una petita explicació del protocol de comunicació emprat. 
El protocol de comunicació és molt simple i es basa en enviar dues senyals diferents per a 
diferenciar la comanda ON de la comanda OFF.

- La comada ON consisteix en enviar 16 polsos a 38 kHz.
- La comada OFF consisteix en enviar 32 polsos a 38 kHz, exactament el doble.

Les comandes s’envien repetidament cada 3 segons per evitar possibles errors.
En la següent figura podem veure les dues senyals que enviarem.

Figura 28. Protocol de comunicació ON-OFF.

Com veiem, les durades que es veuen en la imatge són els temps que volem enviar per 
tal de diferenciar un senyal de l’altre. Al final d’aquest apartat veurem com aquests temps 
queden matisats. 
Ara procedim a l’anàlisi de la segona part del codi.

Aquesta última part és on s’envia el senyal IR. Com que ja coneixem la T límit (no és 
temperatura sinó resistència, ja que és la variable de control del NTC) d’ebullició, fem una 
mesura cada 3 segons per saber l’estat del sistema.
Si la resistència mesurada està per sota del llindar, i per tant la temperatura està per sobre 
de la d’ebullició, enviem un senyal de 500 μs ( no 600 μs com havíem dit ) que és la que 
indica l’apagada de la vitroceràmica. Per contra, si la resistència mesurada està per sobre 
el llindar, enviem un senyal de 220 μs, que simbolitza l’encesa de la vitroceràmica. 
Aquest senyal s’emet utilitzant la funció tone, ja que així podem escollir la freqüència en la 
qual emet el led per tal de ser rebuda correctament pel fotodetector.
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Fins aquí l’anàlisi del nostre codi. 

Com ja hem comentat en la part teòrica, la durada dels polsos no pot ser inferior a 300 μs. 
Malgrat això els temps escollits per són 220 μs i 500 μs.
Anem a veure per què hem posat aquests temps tot fent un petit experiment per 
determinar si el temps que indiquem al  codi és el que realment arriba al receptor.

A continuació mostrem una taula en la qual s’indica el temps programat al PC, el temps 
que està emetent l’emissor i el temps que mesura el receptor.

Taula 4. Mesures del temps detectat en cada punt de control.

Com veiem, la durada dels polsos que introduïm al microcontrolador no es correspon a la 
que rebem en el fotodetector. És per això que els temps que em indicat en el codi són 
més petits dels esperats (300μs i 600 μs).
Aquesta diferència creiem que està causada per la velocitat d’execució de les comandes 
del codi i perquè tant el receptor com l’emissor no tenen precisió suficient a l’hora de 
tractar amb senyals tant curts.

Ordinador (μs) Emissor (μs) Receptor (μs)

220 300 330

300 430 460

350 504 532

400 556 595

450 648 680

500 708 716

550 768 816

600 840 865

650 900 930
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3.1.6. Emissor IR

Com ja hem comentat anteriorment, la implementació del led IR s’ha fet en una petita 
placa dotboard juntament amb el microcontrolador per a fer el prototip el més compacte 
possible (veure Fig. 31).
A continuació determinarem com s’ha fet aquesta implementació del led i explicarem el 
funcionament de les diferents resistències que es troben en l’esquema següent per tal de 
fer el sistema més òptim energèticament.

Figura 29. Esquemàtic de la placa de control i emissió.

Fent un petit anàlisi del circuit: R2 és la resistència de calibratge Rc que hem escollit en 
l’apartat anterior, R3 ens connecta el reset amb l’alimentació per tal que el 
microcontrolador pugui arrencar, i R1 és la resistència límit que podem posar en sèrie amb 
el led per tal de minimitzar-ne el consum. 
El valor d’aquesta R1 és la que trobarem en aquesta part ja que és la que ens donarà la 
relació entre potència d’emissió i consum. El nostre objectiu doncs, serà minimitzar 
aquesta R.

Per tal d’escollir la resistència que hem col·locat en serie amb el led IR realitzarem un petit 
experiment. L’experiment ha consistit en buscar la resistència límit a la qual es transmetia 
informació a diferents distàncies. Buscant aquesta resistència límit màxima el que 
busquem és minimitzar el consum que ens pot donar l’emissió de la senyal IR.

Els resultats es mostren en la gràfica següent:

�35



Figura 30. Gràfica de la resistència limit de transició.

Com era d’esperar, a més distància la R límit disminueix i per tant augmentaria el consum.
Considerem que la distància a la qual estaran separats el nostre emissor i receptor és 
d’uns 20 cm aproximadament. Agafant aquest valor veiem que la resistència límit és de 
20kΩ, per tant, hem escollit una resistència lleugerament menor (18kΩ) per estar 
completament segurs que el sistema funcionarà.

Per últim, mostrem la imatge de la placa final on trobem: el microcontrolador, el led IR, les 
resistències corresponents, l’entrada de l’alimentació Peltier provinent del circuit 
condicionador  i l’entrada del sensor de temperatura.

Figura 31. Imatge del circuit anterior implementat en la dotboard.
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3.2. Sistema de control de la vitroceràmica
Per a poder completar el sistema amb èxit tenim uns requeriments que hem de complir en 
la part de control:

- Quantificar la distància de transmissió òptima.
- Implementar un sistema actuador a la vitroceràmica.
- Verificar el funcionament del sistema de recepció i del sistema d’actuació. 

A continuació descriurem el procés de muntatge i com s’ha dut a terme juntament amb les 
diferents proves de verificació que s’han fet en cada apartat. 

3.2.1. Receptor IR

El receptor IR i el sistema de control Arduino es troben en una nova placa a una distància  
d’uns 20 cm de la placa d’emissió (Fig. 30). Per tal de fer la instal·lació del receptor IR  
dins d’aquesta placa hem dissenyat un petit circuit el qual mostrem a continuació.

Figura 32. Esquemàtic del circuit receptor i actuador.

Aquest circuit ens permet llegir i processar la informació que ens arriba al fotodetector. 
Amb aquesta informació ja processada farem un control sobre el circuit del Relé que serà 
el que controlarà el corrent per alimentar la vitroceràmica.

Per últim veiem com hem implementat el circuit esmentat en una dotboard on hi trobem el 
receptor, l’Arduino Nano i la sortida cap al circuit de control del relé.
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Figura 33. Imatge de la implementació en la dotboard del circuit anterior.

Per a fer la comprovació de funcionament hem realitzat l’experiment detallat en l’apartat 
3.1.6.

3.2.2. Microcontrolador

Com veiem en l’apartat anterior, el microcontrolador es troba incorporat en la placa de 
recepció i la seva funció és rebre les dades i actuar sobre el relé. Ho hem implementat en 
una mateixa placa per a oferir una solució més compacta al nostre prototip (veure Fig. 33).
Així doncs, l’Arduino Nano és l’encarregat de realitzar el control sobre la vitroceràmica a 
través del relé segons la informació que rep del receptor. La connexió que hem fet amb el 
relé és a través d’un connector mascle que incorpora la placa (veure Fig. 33).

Figura 34. Diagrama d’alt nivell pel sistema de recepció i actuació.
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A continuació analitzem el codi que hem utilitzat per a rebre i processar les entrades 
provinents del fotodetector.

En el codi declarem un pin per l’entrada del fotodetector (el pin 5) i un altre per a la sortida 
què connectarem al relé (el pin 9). 
Dins del void loop destaquem la comanda pulseIn. Aquesta comanda ens permet mesurar 
el temps en el qual estem rebent una senyal en el fotodetector.
Com ja hem explicat anteriorment, el pols curt de 300 μs significa ON i el pols llarg de 600 
μs OFF. 
Per tant, quan la durada del pols sigui inferior a una durada llindar aquest encendrà el pin 
de l’olla i viceversa. La durada llindar que hem declarat és de 400μs per a evitar possibles 
errors de transmissió.

Cal destacar que aquest microcontrolador s’alimenta en tot moment a través de la 
connexió amb el PC.
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3.2.3. Relé

El relé es troba a continuació de la placa de recepció. Com podem veure en la imatge 
següent, la implementació del relé ha sigut una mica més complexa ja que havia d’estar 
aïllada dins d’una capsa per tal d’evitar qualsevol possible contacte amb la corrent de 
xarxa dels cables.

Figura 35. Imatge del circuit relé implementat dins d’una capsa de protecció.

En aquest cas el sistema ha sigut dissenyat pel tutor. A la part esquerra de la imatge hi ha 
l’entrada de l’Arduino que, després de passar per un circuit compost per un transistor i 
diverses resistències, arriba fins al relé. El relé, com ja hem explicat a la part teòrica, 
controla el corrent que deixa passar a traves seu. 

En la part dreta de la imatge hi veiem els cables provinents del fil elèctric de la 
vitroceràmica, i que també estan connectats al relé.
Per últim, detallar que hem incorporat un led vermell que s’encén quan el relé deixa 
passar el corrent, i que ens permet tenir un control visual del seu funcionament.
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3.2.4. Vitroceràmica

La part de la vitroceràmica ha rebut poques modificacions ja que finalment hem decidit no 
obrir-la per intentar introduir elements a l’interior.
Com veiem en la imatge, l’únic canvi que ha tingut és la incorporació del relé en el cable 
de la corrent. Ho hem fet així ja que vam creure que era la solució més pràctica per a 
desenvolupar aquest prototip.

Figura 36. Implementació del relé en la vitroceràmica.

De cara a una versió millor, s’introduiria tot el circuit encapsulat dins de la mateixa placa 
vitroceràmica.

3.3. Sistema global
Per a constituir el sistema global hem hagut d’establir uns passos i proves concretes per 
tal de verificar i assegurar el funcionament total del projecte. Seguidament descriurem els 
tres passos que hem seguit.

PRIMERA VERIFICACIÓ 

Com que ja hem comprovat la potència entregada per la cel·la Peltier després de passar 
pel circuit condicionador, ara comprovarem que aquesta és capaç d’alimentar el 
microcontrolador a través de la placa Launchpad.
Aquesta comprovació ens permetrà saber si realment podem alimentar el 
microcontrolador amb el conjunt de la cel·la Peltier i el circuit condicionador.

Per a dur a terme aquesta verificació hem carregat un petit programa al microcontrolador 
MSP430G2553. En el programa en qüestió hem encès un led de la pròpia placa durant 
600 μs, ja que és el temps màxim que haurà d’estar encès el nostre led emissor. L’encesa 
del led l’hem fet cada 2 segons utilitzant la comanda sleep descrita anteriorment.
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Per a fer la verificació d’aquesta part, i un cop carregat el programa, ens ha calgut 
desconnectar els jumpers que connecten la part d’emulació amb la part del 
microcontrolador, ja que és innecessari alimentar aquesta part. Així doncs l’alimentació va 
a parar exclusivament al microcontrolador.
La comprovació de funcionament ha sigut visual i efectivament hem vist com el led 
s’encenia i es parava cada 2 segons tal i com s’esperava.

SEGONA VERIFICACIÓ

La segona verificació l’hem enfocat en el sistema de control entre l’Arduino Nano, el relé i 
la vitroceràmica. D’aquesta manera podrem saber si hi ha un bon control i comunicació 
entre aquestes tres parts. 
Més tard ja implementarem la verificació incloent la transmissió IR.

Aquesta comprovació l’hem dut a terme programant un codi en l’Arduino Nano que 
encengués i parés el pin de connexió amb el relé amb una determinada freqüència. La 
seqüència programada també s’hauria de repetir a la vitroceràmica ja que estan 
connectats entre si. 
Cal dir que el fet que l’Arduino estigui constantment alimentat pel PC ens ha facilitat la 
feina ja que podem veure en tots els casos què està passant.

La comprovació ha sigut fàcil gràcies al led instal·lat dins de l’encapsulat del relé i al led 
que ja incorpora la vitroceràmica per indicar el seu funcionament.
Així doncs, hem executat el codi en qüestió i hem pogut veure que, efectivament, els dos 
leds s’encenien i es paraven amb la freqüència esperada. Al mateix temps, també hem 
vist com la vitroceràmica donava calor en els moments que el relé deixava passar la 
corrent.

TERCERA VERIFICACIÓ
 
Un cop sabem que els dos microcontroladors funcionen correctament dins el sistema 
només ens queda testejar les comunicacions IR.

Per a fer-ho hem carregat el programa final de recepció a la placa Arduino Nano, de 
manera que mostrés per pantalla quin era el senyal que estava rebent.
Hem tornat a connectar la placa Lauchpad al PC, reconnectant els jumpers extrets, per tal 
de carregar-hi un nou programa. Aquest programa consisteix en una seqüència repetitiva 
de senyals d’ON i OFF, separats per un temps de 3 segons.

Un cop carregat el nou programa al microcontrolador MSP430G2553 només ha calgut 
comprovar al PC que la senyal que es rebia era una senyal alternada entre ON i OFF amb 
una separació d’uns 3 segons. 

Com a ampliació d’aquesta verificació, i com que el programa carregat a l’Arduino Nano ja 
és el definitiu, només cal veure que realment la vitroceràmica s’encenen i s’apaga amb un 
període de 3 segons tal i com està programat. 
Amb aquesta comprovació visual del funcionament de la vitroceràmica i del relé estem 
incorporant una nova verificació de tot el sistema d’actuació. 
Per tant, estem realitzant una variant de la segona verificació incloent-hi el sistema de 
comunicació sense fils.
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La comprovació tant visual com al PC s’ha fet amb èxit i segons el codi programat, per 
tant podem concloure que la part de transmissió IR i la part d’actuació sobre la 
vitroceràmica funcionen correctament.

Un cop realitzades aquestes tres verificacions, i sabent que la tercera ja inclou la segona, 
només en resta combinar-la amb la primera.

Per la comprovació final del sistema hem carregat el programa final al microcontrolador i 
hem extret el component MSP430G2553 físicament del suport Launchpad per a poder-lo 
introduir en la placa d’emissió.
Un cop introduït en la placa, hem posat en marxa tot el sistema al complet i hem vist com 
realment, un cop assolida l’ebullició, rebem senyals provinents del led IR que ens indiquen 
ON o OFF depenent de la situació en que es troba el sistema.

Per tant donem el projecte per completat i verificat tot afegint una imatge del sistema 
complet.

Figura 36. Sistema global final.
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4. Resultats i la seva discussió

4.1. Anàlisi d’estalvi energètic
Per a mostrar l’estalvi energètic que s’obté hem calculat el temps que ha estat encesa la 
vitroceràmica durant un temps total de 20 minuts. En tots dos casos la temperatura de 
l'aigua és més o menys la mateixa, però amb el sistema amb control s'evita perdre 
energia en el procés d'ebullició. 

Figura 37. Gràfics d’estalvi energètic.

Si fem uns petits càlculs veiem que:

Energia consumida en el sistema amb control = 2.000W*7,17min*60s/min = 860.400J
Energia consumida en el sistema sense control = 2.000W*9,75min*60s/min = 1.170.000J

Energia estalviada: ΔE= Esc-Ec=309.600 J

Per tant podem dir que utilitzant aquest dispositiu podem estalviar aproximadament un 
25% d’energia en un procés de cocció normal. 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5. Conclusions i perspectives
Per tant, després de tot el nostre procés podem podem extreure les conclusions següents:

- Utilitzant aquest dispositiu podem estalviar aproximadament un 25% d’energia en un 
procés de cocció normal.

- La cel·la Peltier conjuntament amb el circuit condicionador generen energia més que 
suficient per tal d’alimentar tots els elements del sistema de l’olla.

- El sistema de comunicació infraroja funciona de manera correcta en la distància 
proposada.

Considerem que hem obtingut uns bons resultats ja que realment hem assolit els objectius 
que ens proposàvem. Hem creat un sistema que: mesura la temperatura, la processa i 
envia un senyal de control de forma auto alimentada a partir de la magnitud mesurada, 
rep el senyal i fa una actuació real en la vitroceràmica i el més important, que realment 
estalvia energia en un procés de cocció.

Tot això fa que valorem molt positivament tot el treball fet per aconseguir realitzar aquest 
prototip i que ens obrim a nous desenvolupament del projecte.
Una bona perspectiva seria poder industrialitzar el producte. Per a fer-ho caldrien nous 
dissenys i millores que farien el dispositiu més competent i pràctic.  
Creiem que els productes industrialitzats tindrien les següents millores respecte el nostre 
prototip.

- La cel·la Peltier tindria la forma de l’olla , portaria el refrigerador incorporat i seria menys 
voluminosa. Si calgués més energia es podria incorporar una cel·la Peltier més gran.

- El sensor de temperatura podria estar més incorporat a l’olla per fer-ho més compacte.
- Tant el circuit condicionador com el d’emissió es realitzarien usant plaques de circuit 

imprès. Aquests circuits estarien incorporats en els agafadors de l’olla.
- L’emissió seria utilitzant Bluetooth ja que és més segura i permet més mobilitat entre el 

sistema de l’emissió i de recepció.
- La part de recepció i actuació en la vitroceràmica ja estarien incorporades en l’interior 

de la mateixa i no caldria utilitzar cap element extern.

Creiem que implementant tots aquests canvis es podria comercialitzar el producte de cara 
al públic general, ja que donaria molt bones prestacions pel que fa a estalvi energètic i a 
regulació de temperatura d’aliments.

Més enllà d’aquest dispositiu, també es podrien afegir altres variables a controlar com per 
exemple la pressió a l’interior de l’olla que ens donarien encara més informació del procés 
de cocció que s’està realitzant.
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7. Annexos 
En l’Anex 1 trobem les taules de comparacions de productes amb els seus enllaços 
corresponents i una comparativa del preu dels components. També hi trobarem la factura 
dels elements que hem comprat.

En l’Anex 2 trobem tots els datasheets dels elements electrònics utilitzats en aquest 
projecte.
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