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Abstract 

As an introduction, we can say that in this Final Project we have carried out a steering 
actuator for an autonomous vehicle, exactly for the driverless car of the UPC. This 
system has been made from some motors and a gearbox gearbox placed on the steering 
column. The motors are controlled from a PCB which contains a STM32F405RG 
microcontroller that allows you to control position, a PID exactly. The steering position 
commands are provided by the control team and received at the PCB from the CAN 
communication, communication used by the car so that all the elements of the steering 
wheel are connected.  
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Resum 

A mode d’introducció, podem dir que en aquest Treball de Final de Grau hem realitzat un 
actuador de direcció per a un vehicle autònom, exactament per al cotxe de FS driverless 
de la UPC. Aquest sistema s'ha confeccionat a partir d'uns motors i un sistema 
d'engranatges reductors col·locats a la columna de direcció. Els motors són controlats a 
partir d'una PCB la qual conté un microcontrolador STM32F405RG que permet fer el 
control de posició, un PID exactament. Les comandes de posició de volant són 
proporcionades per l'equip de control i rebudes a la PCB a partir de la comunicació CAN, 
comunicació que utilitza el cotxe per tal de que tots els elements d’aquest estiguin 
connectats.  
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Resumen 

A modo de introducción, podemos decir que en este Trabajo de Fin de Grado hemos 
realizado un actuador de dirección para un vehículo autónomo, exactamente para el 
coche de FS driverless de la UPC. Este sistema se ha confeccionado a partir de unos 
motores y un sistema de engranajes reductores colocados en la columna de dirección. 
Los motores son controlados a partir de una PCB la cual contiene un microcontrolador 
STM32F405RG que permite hacer el control de posición, un PID exactamente. Las 
comandas de posición de volante son proporcionadas por el equipo de control y 
recibidas en la PCB a partir de la comunicación CAN, comunicación que utiliza el coche 
para que todos los elementos de este estén conectados.  
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1. Introducció 

A tall d’introducció, cal fer referència al fet que aquest Treball de Final de Grau forma 
part d’un ambiciós projecte que té per finalitat la realització d'un cotxe autònom per 
la competició de Formula Student. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Formula Student és una competició d'estudiants d'enginyeria que se celebra 
anualment a tot el món. Els equips d'estudiants dissenyen, construeixen, proven i corren 
un cotxe de carreres d'estil de fórmula a petita escala. La gestió d’aquesta competició va 
a càrrec de la Institució d’Enginyers Mecànics, que, al mateix temps, també estableixen 
els criteris de valoració de cada cotxe participant. En conseqüència, és important 
destacar que no únicament es valora la rapidesa del cotxe en qüestió, sinó que es pretén 
premiar l’equip amb el millor paquet global de construcció, rendiment i planificació 
financera i comercial.  

 
ETSEIB Motorsport Barcelona, competeix des de fa més de 10 anys a la competició 
de Formula Student: els resultats permeten visualitzar el fet que aquest equip ha anat 
millorant any rere any en la categoria elèctrica, i, és per això que a principis del curs 
2018/19 vam trobar com a objectiu desafiador la conducció autònoma per tal d’afrontar 
nous reptes tecnològics amb projecció per a projectes futurs.  

I és precisament d'aquesta manera com es va crear l'equip de driverless UPC: un equip 
de 22 membres d'Enginyeria Industrial, Telecomunicacions, Informàtica i Matemàtica que 
conformen l'equip que construirà el primer cotxe de Formula Student Driverless a 
Espanya. 

Abans de seguir parlant de l'equip, parlarem una mica més de la competició.  

Com s’ha esmentat anteriorment, la competició no es basa únicament en construir el 
cotxe més ràpid, sinó que també s'han de fer uns altres tipus de proves. 

Les proves es divideixen en dos blocs, les proves estàtiques i les dinàmiques: 

 

 

Il·lustració 1. Cotxe FS driverless 
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Il·lustració 2. Organització de l'equip 

Per la part de les proves estàtiques tenim: 

 Business plan 

 Cost and manufacturing 

 Engineering design 

I per la part de les proves dinàmiques: 

 Acceleration 

 Skid pad 

 Autocross 

 Endurance 

 Track drive 

 Efficiency 

Totes aquestes proves sumen un total de 1000 punts, on el guanyador serà el que tingui 
un global de punts més gran. Dividits en 325 punts per les estàtiques i 675 per les 
dinàmiques. 

 
Després de presentar detalladament què és la Formula Student, passarem a parlar de 
l'equip i la seva distribució: 

 

En primer lloc, l'àrea de la percepció cobreix tots els sensors (càmeres LiDAR ...) del 
cotxe i el seu processament que ajudarà el sistema a identificar els cons i el medi 
ambient. 
En segon lloc, l'àrea d'estimació i control està destinada a utilitzar totes les dades dels 
sensors de percepció per estimar i calcular una trajectòria mitjançant un sistema SLAM i 
donar les ordres correctes als actuadors del cotxe (volant, fre ...). I, darrerament, l'àrea 
de hardware és la dedicada a tots els components mecànics i les seves especificacions 
(bateries, motors, subministrament elèctric ...), ens centrarem a la última, ja que és la 
que se centra aquest TFG. Llavors el sistema queda d'aquesta manera: 
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Com hem dit ens centrarem en el departament de hardware, en especial en l’actuador de 

direcció, el qual farà que el volant giri tant com l’equip de control demani. 

1.1. Objectius 

1.1.1. Objectius generals 

Dissenyar i desenvolupar l'actuador de direcció d'un cotxe autònom i 

implementar-ho en el cotxe de FS driverless de la UPC. 

1.1.2. Objectius específics 

 Estudi del funcionament de l'actuador de direcció dintre d'un automòbil 

 Obtenció de les especificacions necessàries per poder 

realitzar corbes amb la força i la velocitat necessàries. 

 Disseny i realització de la PCB per tal de ser capaços de controlar els 

motors encarregats de la direcció de l’automòbil. 

 Disseny d’un control capaç de obtenir la millor la resposta del sistema. 

 Disseny d’un programa per obtenir dades de les rpm del motor per tal de 

poder caracteritzar el motor i simular el control 

 Simulació del control en Simulink 

 Implementació del control al microcontrolador STM32F405RG. 

 Disseny i construcció de la part mecànica del projecte. 

1.2. Requeriments i especificacions 

1.2.1. Requeriments 

 Comprensió de la direcció d’un automòbil. 

 Comprensió d’un motor DC 

 Aprendre i funcionament del programa Altium 

 Aprendre i funcionament de microcontroladors 

 Aprendre i funcionament de Simulink 

Il·lustració 3. Sistema cotxe autònom 
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 Validació dels resultats obtinguts 

 Redacció de la documentació 

 

1.2.2. Especificacions 

 Disseny i construcció d’un sistema capaç d’aplicar 30Nm i 128rpm a la 

columna de direcció 

 Disseny d’un sistema que compleixi les dimensions imposades per la 

competició del formula student 

 

1.3. Mètodes i procediments 

Aquest projecte s’ha començat des de zero. És un projecte proposat pel FS driverless, 

on s’ha estudiat el tipus de sistema que s’ha d’integrar per tal de poder realitzar la funció 

necessària, s’ha realitzat un hardware i software propis i finalment s’ha incorporat a la 

columna de direcció de l’automòbil. 

1.4. Incidències 

Una de les incidències que vam tenir va ser a l’hora de realitzar el control del driver, en 

un principi vam pensar fer-ho amb la comunicació RS-458 la qual permet el driver del 

motor, però ens vam adonar que no seria possible ja que el driver permet fixar 8 

velocitats amb les quals treballar però no permet modificar-les mentre s’està executant el 

programa, cosa que feia que el sistema dissenyat fos poc precís i que passéssim a fer-

ho de manera analògica. 

 

Un altre problema va sorgir quan vaig dissenyar la PCB, vaig tenir algun error de disseny 

cosa que va fer que em endarrerís respecte el temps marcat. 

1.5. Diagrama de Gantt 

 

 

 Il·lustració 4. Diagrama de Gannt 
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2. Estat de l’art 

2.1. Vehicle autònom 

Per definició, un vehicle autònom és un automòbil capaç d'imitar les capacitats humanes 

de maneig i control, percebent el medi que l'envolta i desplaçant-se en conseqüència. És 

a dir, un cotxe en el qual el 'conductor' (que ja no és tal) només ha d'introduir l'adreça de 

destinació i despreocupar-se de tota la resta. 

La conducció autònoma s'aconsegueix a través de sensors LIDAR, sistemes de visió 

computada, radars, mapes 3D d'alta definició, càmeres, algoritmes per a la localització i 

selecció de rutes; al costat d'una capacitat alta de potència de càlcul i informàtica per 

processar totes les dades. Deixant de banda el tema de l'equipament requerit, la veritat 

és que fabricar un cotxe d'aquest estil presenta grans diferències amb la producció dels 

convencionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els cotxes autònoms porten el seu programari de presa de decisions en l'àrea de càrrega. 

Aquest sistema és equivalent a diverses PC d'alta capacitat i pot generar fins a un 

terabyte d'informació cada 60 minuts. Aquest component s'encarrega de processar totes 

les variables possibles i té la capacitat de prendre la decisió correcta en mil·lèsimes de 

segon. 

Així com el nostre cervell controla els músculs de les mans i els peus en manejar, a 

través d'una xarxa es transmeten els senyals perquè arribin a la direcció, frens, 

accelerador i transmissió. Per assegurar que tots els sistemes electrònics i mecànics 

funcionin degudament, es necessita una xarxa similar al sistema nerviós dels éssers 

humans. Aquestes funcions addicionals requereixen molta energia. Un cotxe 

convencional no tindria la suficient corrent elèctric per alimentar un acte autònom, per la 

qual cosa cal equipar-lo amb bateries d'alta capacitat. 

 

Il·lustració 5. Vista cotxe autònom 
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2.2. Motor DC 

L’element més important del sistema que estem tractant són els motors DC que tenim. 

Un motor DC és una màquina que converteix energia elèctrica en mecànica, provocant 

un moviment rotatori, gràcies a l'acció d'un camp magnètic.  

 

Es compon principalment de dues parts: 

 

 Un estator que dóna suport mecànic a l'aparell i té un forat al centre generalment 

de forma cilíndrica. En l'estator a més es troben els pols, que poden ser d'imants 

permanents o debanats amb fil de coure sobre nucli de ferro. 

 El rotor és generalment de forma cilíndrica, també debanat i amb nucli, al qual 

arriba el corrent mitjançant dues escombretes. 

 

També es construeixen motors de DC amb el rotor d'imants permanents per a 

aplicacions especials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Tipus de motor DC 

2.2.1.1. Brushed DC 

 

Un motor elèctric DC amb escombretes és un motor elèctric commutat internament 

dissenyat per ser alimentat des d’una font d’alimentació de corrent continu. Els motors 

amb escombretes van ser la primera aplicació comercial important d’energia elèctrica per 

conduir energia mecànica i els sistemes de distribució de DC es van utilitzar durant més 

de 100 anys per operar motors en edificis comercials i industrials. Els motors DC amb 

escombretes poden variar de velocitat canviant la tensió de funcionament o la força del 

camp magnètic.  

2.2.1.2. Brushless DC 

 

El motor DC sense escombretes (BLDC) també es coneix com un motor commutat 

electrònicament. El rotor no té escombretes i la commutació es realitza de forma 

Il·lustració 6. Parts d'un motor 



 

 18 

electrònica en certes posicions del rotor. És un motor síncron d'imant permanent amb 

forma d'ona de força contraelectromotriu única que li permet comportar-se de manera 

similar a un motor DC amb escombretes. El motor BLDC no funciona directament a partir 

d'una font de tensió DC. No obstant això, el principi bàsic de funcionament és similar al 

d'un motor DC. 

 

La vida útil del motor brushless és més gran: al no tenir escombretes, no es produeixen 

fregaments que generin desgast ni soroll, i no és necessari un manteniment continu. 

D'entrada, el motor amb escombretes és més econòmic que el motor brushless. Així 

mateix, no necessita un control electrònic per al seu funcionament, a través d'un circuit 

car i complex. No obstant això, com a conseqüència de la pèrdua de calor que es 

produeix en el motor amb escombretes, es genera major pèrdua de potència, el que 

repercuteix en la seva eficiència. Per contra, aquest no passa amb el motor brushless, 

que és molt més eficient. El motor brushless ofereix una millor relació entre potència de 

sortida i grandària i, per tant, major rendiment. En canvi, aquesta relació en el motor amb 

escombretes és menor, el que provoca, al seu torn, un menor rendiment. A més, el motor 

brushless també posseeix una bona relació entre velocitat i parell motor, que és 

moderada en el cas del motor amb escombretes, ja que en augmentar la velocitat 

aquestes provoquen fricció i, per tant, disminueix el parell motor. Finalment el motor amb 

escombretes té limitacions mecàniques derivades de l'ús d'escombretes, el que es 

provoca un menor rang de velocitat en comparació amb els brushless. En el cas del 

motor amb escombretes, aquest rang és alt. 

2.2.1.3. Servomotor 

 

Un servomotor és un actuador rotatiu o actuador lineal que permet un control precís de la 

posició, velocitat i acceleració angulars o lineals. Consisteix en un motor adequat acoblat 

a un sensor per a la retroalimentació de posició. També requereix un controlador 

relativament sofisticat, sovint un mòdul dedicat dissenyat específicament per utilitzar amb 

servomotors. Els servomotors no són una classe específica de motor, encara que el 

terme servomotor s'utilitza sovint per referir-se a un motor adequat per al seu ús en un 

sistema de control de bucle tancat. Els servomotors s’utilitzen en aplicacions com ara 

robòtica, maquinària CNC o fabricació automatitzada. 

2.2.1.4.  Stepper motor 

 

Un motor pas a pas, també conegut com a motor de pas, és un motor elèctric DC sense 

escombretes que divideix una rotació completa en un nombre de passos iguals. Es pot 

ordenar a la posició del motor que es mogui i es mantingui en un d’aquests passos sense 

cap sensor de posició per a la retroalimentació (un controlador de bucle obert), sempre 

que el motor sigui dimensionat amb cura a l’aplicació pel que fa a parell i velocitat. 
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2.3. PID 

El PID, serà el control que farem servir pel control dels motors. És un mecanisme de 

control per realimentació que s'utilitza en sistemes de control industrials. Un controlador 

o regulador PID es un dispositiu que permet controlar un sistema en llaç tancat per que 

arribi a l’estat de sortida desitjat. El controlador PID està compost per tres elements que 

proporcionen una acció proporcional, integral i derivativa. Aquestes tres acciones són les 

que donen nombre al controlador PID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor proporcional com el seu nom indica és proporcional al senyal d'error e(t), 

internament l'acció proporcional multiplica el senyal d'error per una constant Kp. El valor 

integral calcula la integral del senyal d'error e(t), la integral es pot veure com la suma o 

acumulació del senyal d'error. El derivatiu és proporcional a la derivada del senyal d'error 

e(t), la derivada de l'error és una altra forma de cridar a la "velocitat" de l'error. La funció 

del PID és la següent: 

𝑐(𝑡) = 𝐾𝑝 ∗ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 +∫ 𝑒(𝜏) ∗ 𝑑𝜏 + 𝐾𝑑 ∗
𝑑𝑒

𝑑𝑡

𝑡

0

 

 

2.4. Comunicació CAN 

CAN és originalment un bus de comunicacions sèrie definit per a una organització 

internacional de normalització (ISO) desenvolupat per a la indústria de l'automòbil per 

substituir el complex arnès de cablejat amb un bus de dos fils. Les especificacions 

requereixen una elevada immunitat a les interferències elèctriques i la capacitat 

d’autodiagnòstic i reparació d’errors de dades. Aquestes característiques han donat lloc a 

la popularitat de CAN en diverses indústries, incloent-hi la construcció automatització, 

medicina i fabricació. 

2.4.1. Standar CAN 

El missatges CAN estàndard consta de diversos camps de bits.  

Il·lustració 7. Sistema control PID 

Il·lustració 8. Missatge CAN 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sistemes_de_control
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El primer bit és l’inici del marc (SOF). Aquest bit dominant representa l'inici d'un missatge 

CAN. El següent és l’identificador de 11 bits, que estableix la prioritat del missatge CAN. 

Com més petit sigui l’identificador, més gran serà la prioritat del missatge. El bit 

d’extensió d’identificador (IDE) és dominant quan s’envia un marc CAN normal i no un 

extens estès. El codi de longitud de dades (DLC) nibble significa quants bytes de dades 

es troben en aquest missatge. El següent és la dada en si mateixa, sent tants bytes com 

representats als bits DLC. La comprovació de redundància cíclica (CRC) és una suma de 

verificació de 16 bits per detectar errors a les dades transmeses. Si el missatge es rep 

correctament, el node receptor reescriu el bit de reconeixement recessiu (ACK) amb un 

bit dominant. 

2.4.2. Aplicacions Bus CAN 

CAN es va crear per a ús automovilistic, de manera que la seva aplicació més habitual 

és la creació de xarxes electròniques en el vehicle. No obstant això, atès que altres 

indústries s'han adonat de la fiabilitat i els avantatges de CAN durant els últims 20 anys, 

han adoptat el bus per a una àmplia varietat d’aplicacions. Les aplicacions ferroviàries, 

com ara tramvies, tramvies, metro, ferrocarrils lleugers i trens de llarga distància, 

incorporen CAN. CAN també té aplicacions en aeronaus amb sensors d'estat de vol, 

sistemes de navegació i PC d'investigació a la cabina. A més, podeu trobar busos CAN 

en moltes aplicacions aeroespacials, des de l'anàlisi de dades en vol fins a sistemes de 

control de motors d’avions com ara sistemes de combustible, bombes i actuadors lineals. 

Els fabricants d’equips mèdics utilitzen CAN com a xarxa integrada en dispositius mèdics. 

De fet, alguns hospitals utilitzen CAN per gestionar quiròfans complets. Els ascensors i 

les escales mecàniques utilitzen xarxes CAN incorporades, i els hospitals utilitzen el 

protocol CANopen per connectar dispositius d'elevació, com ara panells, controladors, 

portes i barreres lleugeres, i controlar-los entre si. CANopen també s'utilitza en 

aplicacions no industrials com equips de laboratori, càmeres esportives, telescopis, 

portes automàtiques i fins i tot màquines de cafè. 

  

Il·lustració 9. Diferència entre cablejat tradicional i CAN 
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3. Sistema de l’actuador de direcció 

 

A partir d’aquest punt, entrarem directament a l’explicació detallada de com hem 

dissenyat i implementat el nostre sistema, començant per l’obtenció dels motors 

necessaris per a poder realitzar les corbes necessàries per seguir el circuit correctament. 

Per poder obtenir els motors adequats primer de tot vam fer un proves per tal d’obtenir 

les especificacions necessàries. L'actuador de la direcció ha de fer girar la columna de 

direcció, la qual cosa farà que el cotxe giri en la direcció adequada amb la informació 

proporcionada per l'equip de control. El primer problema que vam tenir va ser quin tipus 

de motor de CC utilitzarem, brushed DC, brushless, servomotor o stepper motor. Va ser 

una decisió difícil, ja que havíem de veure molts tipus de motors per trobar finalment allò 

que era adequat per a les especificacions que necessitàvem, el principal problema eren 

les seves dimensions, ja que la normativa del formula student exigeix passar una plantilla 

que s’introdueix per dintre del cotxe i ha de passar per tota la part davantera sense tocar 

cap component del cotxe, és a dir, passa per la part on es troba el nostre sistema. La 

plantilla és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si aquesta plantilla toca algun component del cotxe no ens permetran participar a les 

proves. 

3.1. Sistema 

3.1.1. Motors 

3.1.1.1. Especificacions dels motors 

El primer que vam fer va ser estudiar quin tipus d’especificacions necessitem per moure 

el volant. Les dues variables més importants són el parell i les rpm, per obtenir el parell 

necessari per poder girar el cotxe, el que vam fer va ser posar el cotxe fora, i amb el 

cotxe parat vam fer la prova de girar el volant com a tant com sigui possible, per obtenir 

Il·lustració 10. Plantilla normativa FSG 
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el parell màxim necessari, per tant, vam arribar a la conclusió que necessitem un parell 

de 23Nm per poder girar la roda en les pitjors condicions. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, per assegurar que el volant girat posem un factor de seguretat d'1,3, el que fa 

que finalment tinguem un valor de 30Nm.  

L’altre variable va ser les rpm, aquesta variable va ser donada per l’equip elèctric, ens 

van dir que el volant màxim de l’angle ha de girar a 700º / s, de manera que: 

 

 

 

 

Per tant, vam pensar que amb un factor de seguretat de 1,1 podrem girar el volant tot el 

que vulguem. 

3.1.1.2. Numero de motors 

Trobar uns motors amb aquestes especificacions i les dimensions que teníem era una 

feina pràcticament impossible, cosa que ja suposàvem, per tant,  la cosa que vam pensar 

que hauríem de fer es realitzar un sistema reductor, és a dir, que augmentes el parell 

d’un motor i reduís les rpm. Però encara amb això la feina era bastant difícil, per tant vam 

pensar quina diferència hi hauria en les especificacions del motor si en comptes de posar 

un motor poséssim dos 

Si posem un motor: 

 

 

 

 

Il·lustració 11. Proves per obtenir especificacions 
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En canvi si poséssim dos: 

 

 

 

 

 

 

En conclusió, la diferència entre posar un o dos motors és el parell, ja que si posem dos 

motors el parell es disminuiria a la meitat, cosa que ens ajuda a l’hora de trobar motors. 

Per tant, el nombre de motors final serà dos. 

3.1.1.3. Tipus de motor 

 

Després de fer una recerca dels diferents motors que hi ha en el mercat i les seves 

especificacions, vam arribar a la conclusió que amb les especificacions que teníem el 

motor adequat per cobrir-les és el motor brushless DC.  

Un cop arribat a aquesta conclusió, es va fer una cerca exhaustiva per trobar el motor 

adequat i després de molt buscar, l’empresa oriental motors va fer d'espònsor de 

l'equip FS driverless i ens vam donar els motors gratuïtament. 

 

3.1.1.3.1. Motor BLV620KA brushless motor 

  

El motor obtingut com ja hem explicat serà l'encarregat de moure la columna de direcció i 

en conseqüència el cotxe. Oriental motors ens va proporcionar el motor amb 

el driver adequat. Les característiques del motor són les següents: 
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Un tema que havíem de tenir en compte a l'hora de comprar els motors eren 

les dimensions, les quals són les següents 

 

 

 

 

 

Un cop vam tenir les dimensions, la persona encarregada de fer el solidworks del cotxe, 

va incorporar tant els divers com el motor i va concloure que complien les especificacions 

pel que fa a dimensions. Com podem veure a la següent imatge: 

Taula 1. Especificacions motor 

Il·lustració 12. Dimensions driver motor Il·lustració 13. Dimensions motor 
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                                                        Il·lustració 14. Sistema actuador solidworks 

Així es com es veu tot el sistema introduït al cotxe. 

 

3.1.2. PCB 

 

Un cop amb el motor, la següent cosa que s'havia de fer era la PCB encarregada de 

controlar els motors per tal que giressin tant com volíem. Primer de tot vam estudiar com 

es controlaven els motors, i la primera cosa que havíem de saber era els 

senyals d'entrada/sortida que tenia el driver del motor, les quals podem veure a aquesta 

taula: 
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Il·lustració 15. Sistema d'activacio-desactivació de pins 

                                                          Taula 2. Pinout driver motor 

 

Els senyals més importants que tenim són: 

 Pin 1 - REV: Si aquest pin està activat, girarà en direcció horària. 

 Pin 2 - FWD: Si aquest pin està activat, girarà en direcció antihorària. 

 Pin 4 - M0: Si aquest pin està activat, la velocitat del motor vindrà regulada per 

una tensió externa. 

 Pins 11 - VL i PIN 12 - VH: Tensió que se li ha d’aplicar al motor per tal que giri. 

 

La pregunta és com els pins s’activen o es desactiven, i es fa de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal que un pin estigui activat ha d'estar connectat al Pin 5 – IN-COM, per tant, el que 

fem és posar transistors de manera que treballi o en circuit obert o en curtcircuit, ja que 

quan volem que un pin estigui activat apliquem una tensió i quan no, no l'apliquem. 

També hem de veure que passa si tant FWD com REV estan activats: 
 

FWD Pin REV pin Motor status 

ON OFF Direcció horaria 

OFF ON Direcció antihoraria 

ON ON Parat 

OFF OFF Parat 

                                                                Taula 3. Sentit gir del motor 

 

En el cas que els dos pins de direcció estiguin iguals el motor es pararà. 

 

La tensió que regula la velocitat del motor segueix la següent corba: 
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En el nostre cas seguirem la gràfica de 0-5V. 

3.1.2.1. Esquematics PCB 

 

Un cop tenim això podem procedir a realitzar els esquemàtics de la PCB. 

 

El microcontrolador està correctament connectat a l’ús de GPIOs, entrades ADC, 

TIMERs i interrupcions. Per obtenir més detalls, podeu veure la seva fitxa tècnica 

(STM32F405RG). S'han col·locat diversos condensadors de desacoblament per reduir 

les possibilitats d’interferències electromagnètiques (EMI) generades. També 

s’implementa un rellotge extern de 20 MHz. 

El microcontrolador és capaç d’utilitzar la comunicació CAN gràcies a SN65HVD234 IC. 

Les tasques principals que s’implementen amb el microcontrolador són: 

 Control PID 

 Senyals de control de direcció. 

 Senyal de velocitat dels motors 

 Comunicacions CAN. 

 Lectures analògiques de sensors de hall de la columna. 

 Detecció d’errors per desactivar els motors. 

 

 

 

Il·lustració 16. Corba rpm-voltatge 
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Com hem dit abans per tal de poder controlar la direcció del motor el que s'havia de fer 

era un sistema tal com el que podem veure a les imatges següents. Quan vulguem fer 

girar en una direcció activarem el pin corresponent al MCU el qual farà que el transistor 

treballi com un curtcircuit, cosa que farà que hi ha connexió entre els pins de direcció i el 

pin 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'altra cosa que havíem de tenir en compte és que la sortida del microcontrolador només 

proporciona voltatges de 0 fins a 3.3V i com la nostra corba del motor és de 0 fins a 5V el 

que hem realitzat és un amplificador no inversor, tal que així: 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 18. Esquemàtics sentit horari i antihorari motor 

Il·lustració 19. Esquemàtic amplificació senyal voltatge motor 

Il·lustració 17. Esquemàtic microcontrolador 
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Com abans hem dit el microcontrolador proporciona o accepta valor de 0 a 3.3V. Però 

com podem veure a la següent imatge el nostre sensor proporciona valors de 0 a 5V en 

un rang de -180º a 180º: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I el que fem per tal que el microcontrolador accepti aquests valors de voltatge farem un 

simple divisor de tensió. 

 

Com hem dit abans tot el cotxe està comunicat a partir del bus CAN, aquestes dades les 

llegim a partir del MCU, però abans que arribi al MCU el receptor de CAN converteix els 

senyals de CAN High i CAN Low a una única senyal. 

 

Il·lustració 21. Esquemàtic comunicació CAN 

Il·lustració 20. Corba tensió-angle sensor hall 
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3.1.2.2. Disseny PCB 

 

El disseny final de la PCB queda de la següent manera: 

 la top layer 

 

 La bottom layer 

 

Il·lustració 22. Disseny PCB top layer 

Il·lustració 23. Disseny PCB bottom layer 
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Podem veure com quedaría en una visió 3D: 

 

 

3.1.3. Suport 

 

Aquesta part ha estat implementada amb el meu company d'equip Gerard Franco, el qual 

coneixia com poder fer el suport. 

 

Un cop teníem els motors vam poder fer els engranatges de reductors, aquests han de 

convertir el nostre parell inicial de 0.65Nm i la nostra velocitat inicial de 3000 rpm, a un 

parell de 15Nm (ja que com hem explicat anteriorment posarem dos motors per aplicar el 

doble de parell) i una velocitat de 130 rpm 

 

L'estructura final del nostre actuador de direcció és tal que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 25. Sistema engranatges reductors 

Il·lustració 24. Disseny PCB 3D 



 

 32 

Entre els engranatges A i B hem de tenir els mateixos V i F per assegurar un contacte 

solidari. 

 

 

 

 

 

 

 

Els engranatges B i C estan fixats entre si, per tant, tenim la mateixa velocitat angular: 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, la relació de velocitat és: 

 

 

 

 

 

El parell i velocitat finals seran: 

 

 

 

 

 

Finalment en nostres suport serà així: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I així és com quedarà dintre del cotxe: 

 

Il·lustració 26. Sistema d'engranatges en 3D 
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3.2. Control 

 

Una altra part essencial d'aquest projecte és el control del motor per tal de poder arribar 

a la posició desitjada el més ràpid possible. El control que hem realitzat és un control de 

posició, un control PID, realimentat a partir d'un sensor hall col·locat a la columna el qual 

ens donarà la posició del volant. 

 

3.2.1. Caracterització motor 

El primer que vam fer va ser caracteritzar el motor per tal de poder treure la planta i 

implementar-ho a l'eina simulink. 

 

Un dels pins de sortida del driver del motor és el senyal de l'encoder del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 27. Sistema d'engranatges integrat al cotxe 

Il·lustració 28. Relació freqüència-velocitat encoder motor 
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Com podem veure a la imatge anterior podem treure la velocitat del motor a partir del 

període dels polsos. Per poder obtenir la corba del motor velocitat-temps, vam fer un 

petit programa amb un microcontrolador el qual el que feia era trobar el període de cada 

pols i fer un factor de conversió a velocitat amb la formula que tenim a la imatge. 

Finalment la corba característica que vam trobar va ser la següent: 

 

 

 

 

 

Un cop trobada la corba velocitat-temps vam poder trobar la corba posició-temps, si 

integrem la corba de velocitat i fem un factor de conversió podem trobar la corba 

corresponent: 
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Ilustració 29. Corba velocitat-temps motor 

Il·lustració 30. Corba posició-temps volant 
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Il·lustració 31. Sistema implementat a simulink 

Un cop fet això a una eina de simulink anomenada system identification ens permet 

trobar la planta del nostre motor, la qual és: 

 

𝑀𝑡𝑟(𝑠) =
800

0,14𝑠 + 1
 

3.2.2. Simulació simulink 

 

I realitzar el sistema en simulink com podem veure a la següent imatge: 

 

 

 

 

Com podem veure al sistema tenim: 

 

 Referència: Dada proporcionada pel departament de control 

 Sensor hall: Sensor col·locat a la columna el qual ens proporciona la posició del 

volant i s’utilitza per la retroalimentació 

 Error: Diferència entre la referencia i el sensor hall 

 PID 

 Planta del motor 

 Factor de conversió:  

- De rpm a graus 

- Reducció del sistema d’engranatges 

 Integrador 

 

Aquest seria el sistema que utilitzem per fer la simulació del control i treure les constants 

Kp, Ki i Kd, tot i que després es van haver d’ajustar un cop vam posar tot el sistema al 

cotxe. 

 

3.2.3. Implementació del control a STM32F405RG 
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Un cop tenim tots el paràmetres l’últim que hem de fer és implementar el control al 

microcontrolador.  

Primer de tot el que vam fer va ser declarar inputs i outputs amb el STM32CubeMX, el 

qual ens inicia tots els perifèrics tal com volem. A la següent imatge podem veure com 

vam definir-los: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop fet això ja tenim el nostre programa inicialitzat amb els inputs i outputs 
corresponents i procedim a realitzar el codi. 

El primer que fem es llegir el senyal del sensor hall amb el ADC que tenim al 
microcontrolador i ho passem a graus. 

 

 

 

 

 

 

 

El valor del sensor hall que llegim és un valor de 0 a 4095, que correspon a un valor 
analògic de 0 a 3.3V, aquest valor es passa a la tensió corresponent amb un simple 
factor de conversió per obtenir el voltatge1, com abans hem dit vam haver de fer un 

Il·lustració 32. Declaració perifèrics a STM32CubeMX 

Il·lustració 33. Lectura valor sensor hall 
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divisor de tensió per tal que el microcontrolador acceptes el valor de tensió del sensor 
hall, per tant, haurem de desfer aquest canvi multiplicant pel factor de 1.666667. 
Finalment vam passar aquest voltatge a graus per tal de poder realitzar el PID. 

L’altre factor important per tal de poder realitzar el PID és la referència proporcionada pel 
departament de control, aquest valor s’ha de llegir del bus can de la següent forma: 

 

Un cop tenim tot, podem realitzar el PID: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera obtenim el voltatge que  se li ha de proporcionar al motor, aquesta 
sortida la saturem per tal de que no superi els 5V i no sigui inferior a 0V.  

 

Per saber la direcció que ha de girar el motor dependrà de l’error que tenim 

Il·lustració 34. Lectura valor de referència 

Il·lustració 35. Control PID 
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L’error és igual a la posició de destí menys la posició de actual, per tant: 

 

Error Sentit de gir 

<0 Horari 

>0 Antihorari 

=0 Parat 

                                                     Taula 4. Sentit de gir en funció de l'error 

Il·lustració 36. Gir motor 
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Com hem dit abans doncs activarem el pin corresponent als diferents transistors que fan 
activar els sentits de gir, i aplicarem el voltatge trobat amb el PID, com hem dit als 
esquemàtics hem de dividir el voltatge entre 1.51, ja que el microcontrolador només pot 
proporcionar valor de 0 a 3.3V i després l’amplifiquem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 37. Activació sentit de gir en funció de l'error 
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4. Resultats 

Les primers coses que vam poder fer van ser el suport i els engranatges. En les 

següents imatges podem veure el suport fora del cotxe i un cop introduit al cotxe: 

 

 

I els engranatges reductors corresponents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop introduït el support amb els engranatges al cotxe vam comprovar que si complien 

les especificacions de dimensions amb les restriccions que teníem per part de la 

normativa del formula student: 

 

Il·lustració 38. Suport actuador direcció 

Il·lustració 39. Engranatges suport 
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Finalment agafant dades de l’encoder en una simulació de polsos de 15º cada 100ms 

fins a 75º en una direcció i en l’altre vam veure com actuava el control: 

 

 

Il·lustració 41. Control 

On podem veure que el control segueix les comandes rebudes pel departament de 

control. 
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Il·lustració 40. Plantilla normativa 
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5. Costos del projecte 

Product Number Cost Final cost 

Motor BLV620KA 
brushless motor 

2 557€ 1114€ 

Condenador 0.1uF 40 0.206€ 8.24€ 

Condensador 10uF 5 0.309€ 1.545€ 

Condensador 33pF 20 0.0558€ 1.116€ 

Condensador 4.7uF 5 0.222€ 1.11€ 

Condensador 22pF 6 0.085€ 0.51€ 

Condensador 15pF 10 0.72€ 7.2€ 

      Condensador 1uf 10 0.157€ 1.57€ 

Condesador 2.2uF 10 0.092€ 0.92€ 

Mosfet PMV20ENR 15 0.325€ 4.875€ 

Resistència 10KΩ 10 0.056€ 0.56€ 

Resistència 3.3KΩ 5 0.0261€ 0.1305€ 

Resistència 100Ω 20 0.0229€ 0.458€ 

Resistència 0Ω 10 0.0264€ 0.264€ 

Resistència 120Ω 10 0.0084€ 0.084€ 

Resistència 100KΩ 10 0.0229€ 0.229€ 

Resistència 200Ω 5 0.056€ 0.28€ 

Resistència 5.1KΩ 5 0.056€ 0.28€ 

Resistència 49.9Ω 5 0.056€ 0.28€ 

CAN interface 5 2.215€ 11.075€ 

LED 25 0.184€ 4.6€ 

Crystal 20MHz 5 0.57€ 2.85€ 

Microcontrolador 
STM32F405RG 

5 9.17€ 45.85€ 

Opamp LMV358IDT 5 0.48€ 2.4€ 

DCDC 3.3V 5 7.696€ 39.845€ 

TVS Diode 5 0.32€ 1.6€ 
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Connectores macho 15 2.27€ 34.05€ 

Connectores hembra 15 0.39€ 5.85€ 

Inductor 3.9uH 5 0.733€ 3.665€ 

Regulador 5V 5 1.72€ 8.6€ 

Engranatges 1 689€ 689€ 

Suport 1 100€ 100€ 

 

Preu final components 2093€ 

 

Setmanes 
realitzades 

Hores/setmana 
realitzades 

Preu/hora Preu final 

20 setmanes 25 hores 10€ 5000€ 

 

Preu final projecte 7093€ 

 

6. Conclusions 

Finalment, tal i com hem pogut observar, hem aconseguit que el nostre projecte 

compleixi totes les especificacions esmentades a l’inici del treball. 

Hem aconseguit realitzar un sistema que sigui capaç de girar la columna de direcció amb 

el parell i la velocitat necessaries per tal de que el department de control pugui realitzar 

el control correctament. També hem dissenyat un sistema que compleixi les dimensions 

imposades per la competició del formula student.  

Amb el pas de les setmanes ens hem endinsat en el món de la conducció autònoma i 

hem pogut veure la quantitat de possibilitats i camps que es poden seguir investigant. És 

un món que té molt de futur per endavant en molts àmbits com pot ser el transport de 

persones i mercaderies 
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