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Resum 
En aquest projecte es pretén realitzar un sistema de 
sensorat per una collitadora, que permeti la detecció de 
falls en la maquinària i per tant averies. Aquest sistema de 
sensors compta amb 8 sensors inductius, encarregats 
d’avaluar la velocitat de gir d’elements mòbils de la 
màquina,  i un sensor de pressió i temperatura al motor 
dièsel, propi de la maquinària. A més, aquest sistema 
compta amb una alarma visual (un monitor) i una alarma 
sonora, que alerten a l’usuari dels falls de funcionament de 
la maquinària. Finalment, per tal que l’usuari tingui 
llibertat a l’hora d’utilitzar el sistema, aquest podrà 
modificar els paràmetres d’alerta, a partir dels quals 
l’alarma s’ha d’activar, a partir del sistema PuTTY..  

1. Introducció 
 

En el món de l'agricultura un dels moments més importants 
de l'any és el temps de recollida. 
 
Amb els avanços tecnològics, han arribat moltes millores 
que permeten fer la collita amb més eficiència i seguretat. 
Una d'aquestes millores són els sistemes de sensorat i 
monitorització de dades a temps real de diferents 
paràmetres de la maquinària, fent així que aquesta no 
pateixi problemes tècnics greus que puguin causar una 
aturada de la màquina i per tant que no es pugui dur a terme 
la collita. 
 
Actualment, les collitadores que hi ha al mercat ja porten 
incorporat aquest tipus de sistema, igual que poden portar 
GPS, o altres complements. Però pagesos que realitzen 
aquesta feina com a segona ocupació, sovint, tenen 
maquinària més antiga, la qual no porta aquestes millores 
incorporades. Aquest fet provoca una incidència petita no 
es detecti a temps i acabi sent una avaria més gran. 
 
Una altra alternativa és incloure a la maquinària antiga un 
sistema de sensor i monitoratge de dades modern, que 
també té un preu elevat. 
 

2. Objectius 
El propòsit d’aquest treball és la implementació d’un 
sistema de sensors a una collitadora del model Laverda 
M84, mitjançant un sistema Arduino, que permeti detectar 
quan la màquina falla.   

Així doncs, els objectius d’aquest projecte són varis. Per 
una banda, el disseny dels circuits que assegurin un correcte 
funcionament dels sensors, i que la informació que aquests 
ens proporcionen puguin ser llegits adequadament per 
l’Arduino. Implementació de tots els circuits mitjançant una 
placa impresa (PCB), la qual dissenyarem amb Altium. I 
finalment, la programació del codi Arduino pel correcte 
funcionament de tot el sistema. 

 

3. Descripció general del sistema 
 

A dia d'avui, al mercat no hi ha sistemes de sensors com el 
que volem realitzar per adaptar una collitadora tan antiga 
com la que nosaltres disposem. Però, seguint els preus de 
mercat, si aquesta existís, rondaria un preu d'uns 4 o 5 mil 
€. El que si podem trobar avui dia, són sistemes de detecció 
de pèrdua de gra, els quals poden estar sobre els 2.500 €. 
Aquest tipus de sistemes són molt sofisticats i complets. 

 
Per altra banda, com ja hem mencionat, la collitadora 
Laverda M84, és una collitadora petita. Avui dia, una 
collitadora una mica més gran, amb un tall de 3, 6, 
o 4.2m, té un cost d'uns 120-200 mil € depenent de la 
qualitat d'aquesta, encara que podem trobar-ne de fins a 350 
mil €. 
 
Així doncs, el sistema compte amb 6 sensors inductius, els 
quals asseguraran que les rpm d’algunes de les parts mòbils 
són correctes, si ens fixem amb la figura 3,  6 d’aquests 
aniran: al trill (I1), al ventilador (I2), al picador (I3), 
l’elevador classificador (I4), a l’elevador de reton (I5) i al 
sense fi de la màquina (I6). Els altres dos, controlaran la 
velocitat del motor general de la màquina(I7) i els km/h 
d’avanç d’aquesta (I8). Al motor general també estan 
localitzats els sensors de pressió i de temperatura. 

Figura 1: Colꞏlocació dels sensors a la collitadora 



Tots aquests sensors estan colꞏlocats de manera estratègica, 
ja que aquest model de màquina en concret porta 14 
corretges de transmissió i 3 cadenes, les quals asseguren un 
correcte funcionament de la màquina. Així doncs, amb 
aquesta colꞏlocació dels captadors podem controlar totes les 
parts mòbils de la màquina, ja que van ubicats a punts 
terminals. D'aquesta manera, amb la colꞏlocació dels 
sensors establerta, poden saber quina corretja s'ha trencat o 
si es bloqueja alguna part mòbil i, per tant, evitar que es 
trenquin altres peces o evitar la provocació d'un incendi per 
fricció. 
 

Per altra banda, per tal de detectar les incidències a temps 
perquè no es produeixin avaries importants, s’instalꞏlarà un 
sistema d’alarma. Primerament, hi haurà una alarma sonora, 
un buzzer o altaveus. A més, per tal que aquesta alarma 
sigui més visible i l’usuari pugui assabentar-se de quin dels 
paràmetres està fora de rang, utilitzarem un monitor. En 
aquest monitor es podran veure les dades a temps real dels 
diferents paràmetres, amb actualització cada 2 segons. A 
més, quan l’alarma s’activi apareixerà un missatge per 
pantalla indicant quin paràmetre falla, per exemple “Alarma 
pressió màx.”. 
 
Finalment,  perquè l’usuari pugui canviar els valors a partir 
dels quals l’alarma ha d’avisar que un paràmetre està fora 
de rang, el sistema tindrà connexió de l’Arduino a un PC. 
Amb aquesta connexió l’usuari podrà canviar els diferents 
paràmetres del programa.  
 

 
Figura 2: Diagrama de blocs del sistema 

 

4. Hardware 
En la part de hardware del projecte entren en joc diversos 
elements. Per una banda, tenim el microcontrolador, el qual 
és un Arduino Due. Aquest, va ser elegit, ja que, com hem 
mencionat, el sistema de sensors disposarà de 8 sensors 
inductius, els quals funcionaran mitjançant interrupcions i 
aquest model era l'únic que ens donava aquesta possibilitat.  

Per una altra banda, tenim 3 tipus diferents de sensors. Els 
sensors inductius són del model IME12-04BPSZCOS. 
Aquests sensors, també poden anar connectats a 12V i 
funcionen per polsos. Així doncs, quan el sensor detecti, 
aquest enviarà un senyal de 12V cap a l’Arduino. Com 
aquesta tensió no pot ser avaluada directament per 
l'Arduino, s'ha hagut de dissenyar un circuit, mitjançant un 
transistor, amb la funció de proporcionar 3V a l'Arduino, 
quan el sensor inductiu envia 12V. 
 
Al motor dièsel de la màquina hi colꞏlocarem un sensor de 
temperatura i un sensor de pressió. El sensor de 
pressió és del model WIKA-A10, aquest té un 
funcionament molt semblant al d'una font de corrent, amb 
una sortida de 4 a 20 mA. El rang de mesura d'aquest 
sensor és de 0 a 10 bars, encara que en situacions normals, 
el nostre sistema funcionarà a unes pressions entre 4 i 6 
bars, amb una alarma directa quan aquesta pressió sigui 
inferior a 3 bars. 
 
Per tal de poder gestionar la informació que aquest sensor 
ens ofereixi, hem dissenyat el circuit de la figura 4. Aquest 
circuit conta d'una resistència, per la qual farem circular el 
corrent que el sensor ens proporcioni, per tal d'obtenir una 
caiguda de voltatge. Un cop obtinguda aquesta caiguda, per 
tal de poder aprofitar al màxim el rang que l'Arduino pot 
llegir, s'ha amplificat amb un guany 1,5. D'aquesta manera, 
la sortida amplificada, la qual llegirà l'Arduino, anirà de 0,6 
(0 bars) a 3V (10 bars).  
 
 
 

 
Figura 3: Circuit acondicionament del sensor de pressió 

 
 
El circuit més complex és el del sensor de temperatura, el 
qual funcionarà entre 0 i 140 °C. Encara que quan aquest 
funcioni amb normalitat, aquest treballarà entre 80-90 °C. 
L'elegit és un Ni200, el qual funciona com una resistència, 
la qual té un valor de 200 ohms quan està a 0 °C, quan 
estigui a 140 °C, tindrà un valor d'uns 380 Ohms.  
 
Per tal de poder tractar correctament la informació que 
aquest sensor ens proporciona, s'ha dissenyat un circuit, 
molt semblant al del sensor de pressió, però amb una 
complexitat major. El circuit consta d'un divisió de tensió, 
el qual ens permetrà extreure una caiguda de tensió 
diferent, depenent del valor de la resistència, i per tant de la 
temperatura. La tensió obtinguda, per tal de poder obtenir 

Figura 4: Circuit acondicionament del sensor inductiu 



una major sensibilitat, és amplificada amb un guany de 15. 
Però, amb aquest valor de guany, els valors de tensió de 
sortida cap a l'Arduino no estaven compresos entre 0 i 3,3. 
Per tant, s'ha hagut de baixar la tensió.  
 
Per fer-ho, s'ha realitzat mitjançant un MAX23. Un cop 
incorporat aquest element, la informació que l'Arduino rep, 
depenent de la temperatura, és una tensió compresa entre 0 
i 3,3V. 
 

 
Figura 5: Circuit d'adaptació del sensor de temperatura 

 
Pel que fa a la implementació de les alarmes, la visual s'ha 
implementat mitjançant un monitor amb connexió VGA. 
Per altra banda, l'alarma sonora s'ha implementat mitjançant 
un circuit molt semblant a la dels sensors inductius, amb un 
transistor. D'aquesta manera, quan l'Arduino generi un 
senyal, l'alarma sonora, la qual és un buzzer, el qual està 
connectat a 12V, generarà soroll. 
 
Finalment, com hem mencionat, l'usuari podrà canviar els 
valors a partir dels quals l'alarma saltarà. Per poder fer 
possible això, s'ha dissenyat un circuit molt simple. Aquest, 
consta de dos interruptors, un amb la possibilitat d'ON-
OFF, i un altre que un cop el primer està en mode ON, 
permet la possibilitat de tenir el sistema en mode 
configuració o mode run. A més, aquests interruptors estan 
acompanyats per uns leds, els quals indicaran en tot 
moment si el sistema funciona baix un funcionament 
normal (verd- verds) o en un mode incorrecte (verd-
vermell). 
 

5. Software 
El sistema té un mode run, on el sistema funcionarà 
normalment, i un mode de configuració, en el qual l'usuari 
podrà canviar els paràmetres dels límits de velocitat, 
pressió i temperatura. 
 
La primera vegada que l’usuari faci ús del sistema de 
sensat, ha de posar el mode configuració, ja que els valors 
per defecte de límits tenen un valor de 0. 
 
El mode de configuració, requereix l’ús d’un ordinador per 
tal que l’usuari introdueixi els valors desitjats com a límits 
de revolucions per minut, temperatura i pressió. Per això, la 
placa es comunica mitjançant línia sèrie amb el programa 

PuTTY de l’ordinador. Aquest programa és l’encarregat de 
demanar a l’usuari els valors que desitja i guardar-los.  
 
El mode run, o mode de treball, és l’encarregat de llegir i 
processar les dades proporcionades pels sensors. Aquest, 
està dividit en 5 subfuncions i 9 interrupcions. Hi ha 8  
interrupcions (una per cada sensor inductiu), aquestes són 
les encarregades de comptar, les vegades que els sensors 
detecten. 
 
Es pot veure de manera més clara la dinàmica del programa 
en el següent subprograma: 

 
Per poder realitzar el programa, s’han realitzat diverses 
funcions. Però, una de les més importants és la funció 
Lectura (), aquesta funció és la que permet que usuari 
pugui introduir els valors, quan el programa està en mode 
configuració.  
 
La interrupció INTMOTOR X(),  és simplement un 
comptador, el qual augmentarà cada cop que el sensor 
inductiu detecti. Aquesta funció va lligada amb la 
interrupció TIMERINT(), la qual quan s’activa, es guarden 
els valors dels comptadors de la interrupció esmentada 
anteriorment, un cop guardats aquest valors, es reinicien 
aquests comptadors. Aquestes dues interrupcions són la 
essència del programa. 
 



Finalment, la funció més important del programa és la 
funció RUN ().Aquesta, agrupa les diferents funcions que 
permeten la comparació entre les variables introduïdes per 
l’usuari i les adquirides a través del sensor. Dins aquesta 
funció, trobem altres subfuncions. Una és la Revolucions 
(),encarregada de multiplicar els valors dels comptadors  de 
la funció INTMOTORX () per tal d’obtenir les rpm. i 
comparar el valor amb l’ introduït per l’usuari. La funció 
Temperatura (),el qual compara el valor que li arriba pel 
pin A2 de l’Arduino amb el valor de la  temperatura que ha 
introduït l’usuari. Finalment, la darrera funció rep el nom 
de Pressió (), aquest compara el valor que li arriba pel pin 
analògicA3, per establir si la pressió és correcte o no, amb 
el valor introduït en el mode configuració. 
 
Pel que fa a l’emmagatzematge de variables no volàtils a la 
memòria flash s’ha fet de la següent forma. Un cop 
introduït el valor que desitgem de velocitat del motor, 
l’Arduino l’ha rebut, com aquest valor és més gran d’un 
byte (255 bits), ja que sols oscilꞏlar entre les 1500 i les 
2000 revolucions, hem dividit la variable introduïda entre 
100, per obtenir un nombre entre el 0 i el 100, fen possible 
que es guardi com a un byte a la memòria flash. 
 
El monitor mostrarà les alarmes per pantalla, per controlar-
lo, vam fer servir una llibreria pròpia de l’Arduino Due. 
Aquesta requeria un hardware específic, un cable VGA, 
connectat al monitor i a la placa Arduino, mitjançant una 
resistència de 100 ohms al pin MOSI, i mitjançant una 
resistència de 82 ohms a cada pin digital (42 i 43). 
 
Per fer saltar les alarmes, primerament netegem qualsevol 
imatge residual que pugui quedar a la pantalla, generem un 
rectangle blanc en el qual apareixeran les alarmes, i 
escrivim els valors de les variables dels motors, 
temperatura, i pressió a temps real amb el valor límit 
introduït al mode de configuració. 

 
 
La connexió del sistema amb el terminal, finalment, com 
que el sistema PuTTY està internacionalitzat, i que el 
Hyperterminal de Windows ha estat retirat i es considera 
obsolet per part de Microsoft, vam decidir continuar amb el 
sistema PuTTY. 
 

6. Manual d’us per l’usuari 
El document extens compta amb un manual on s’explica 
com connectar els sensors a la placa, mitjançant fotografies. 
També té un apartat de com descarregar, instalꞏlar i 
configurar el client PuTTY, per connectar-lo amb la placa 
Arduino i configurar els paràmetres desitjats pel sistema. 
Finalment el manual consta d’un petit resum del 
funcionament de les alarmes, amb un exemple visual de 
quin aspecte tindran aquestes en el monitor. 
 

7. Pressupost 
El pressupost total del projecte, tot tenint en compte tots els 
elements electrònics, els sensors, el monitor, i les hores de 
treball per realitzar el programa i realitzar el disseny de la 
placa és d’uns 2.600€. 

 

8. Conclusions 
Una part important del projecte ha sigut el disseny dels 
circuits i la placa PCB, ja que no s'havia dissenyat cap 
placa PCB, ni s'havia utilitzat el programa Altium,  

Per altra banda, el programa Arduino ha 
tingut diverses complicacions a causa del model d'Arduino 
que s'havia elegit, Arduino Due. Aquest model no disposa 
de llibreries per modificar ni guardar a la 
memòria EPROM. Tampoc porta llibreries de sèrie per 
controlar els diferents timers. Finalment s'han trobat les 
alternatives adients controlar els timers i per guardar 
variables no volàtils, com ha sigut l'ús de la memòria Flash. 

A dia d'avui, el sistema de sensorat que hem realitzat 
funciona correctament en el laboratori, però aquest no s'ha 
pogut provar en l'entorn de treball en què estarà. 

De cara a millores del sistema de sensorat creiem que seria 
més adequat utilitzar components electrònics diferents per 
intentar obtenir un senyal millor a l'arduino procedent dels 
sensors. Una de les altres possibles millores que es podria 
haver implementat és el control del sistema de sensors amb 
un altre tipus de microcontrolador com podria ser 
una Raspberry Pi o un sistema de mestre/esclau amb dos 
arduinos una UNO i una Mega, però aquestes opcions 
augmentaven el pressupost de forma significativa. 
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Figura 6: Exemple monitorització de les alarmes 
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