
Solució al primer treball de CL

Primavera de 2015

0 Consideracions inicials

Important: Com en tot problema de disseny, el treball proposat accepta diver-
ses solucions vàlides, cadascuna d’elles amb els seus pros i contres. La present
solució en considera dues, però segurament seran insuficients per cobrir totes
les idees i variacions que proposaran els estudiants.
En conseqüència, si us toca avaluar una proposta diferent de les que aquí es
contemplen, haureu d’analitzar-la de forma crítica, determinar si verifica les
especificacions de l’enunciat, i puntuar-la en conseqüència.

1 Relació entre l’acceleració i les diverses tensions

Les desacceleracions (frenades) són acceleracions en sentit contrari al del moviment. L’acce-
leròmetre detecta aquestes desacceleracions i les converteix a tensió, però el valor mesurat de la
desacceleració dependrà de com estigui orientat el sensor. Així, tenim 2 possibilitats:

1. Sensor orientat en el mateix sentit de la marxa: En aquest cas les desacceleracions es
mesuraran com acceleracions negatives, per tant nosaltres estarem interessats en l’interval
d’acceleracions entre −100 g i 0 g.

2. Sensor orientat en sentit contrari al de la marxa: En aquest cas les desacceleracions es
mesuraran com acceleracions positives, per la qual cosa ens hem de centrar en l’interval
de 0 g a +100 g.

En ambdós casos, una desacceleració de 0 g produïrà una tensió a la sortida del sensor de
𝑉DD/2 = 5/2 = 2,5 V. La resta de valors aniran en funció de la característica del sensor que es
mostra a la figura 1a) de l’enunciat. El pendent de la recta de la gràfica és de 5V/500 g = 10mV/g.

A partir del raonament anterior podem passar a omplir la taula que ens demanen. Com que
hi ha 2 possibilitats, hem omplert 2 taules: una per aquells que han escollit orientar el sensor
en el mateix sentit de la marxa (opció 1) i l’altra pels que han decidit treballar amb l’orientació
contrària (opció 2).

Desacceleració Tensió del sensor (𝑣𝑠) Tensió desitjada a l’Arduino (𝑣A/D)
0 g 2,5 V 0V
50 g 2V 2,5 V
100 g 1,5 V 5V

Taula 1: Relació entre 𝑣𝑠 i 𝑣A/D (opció 1)

Com que hi ha dues opcions, a la gràfica demanada hem traçat dues corbes, amb colors dife-
rents, corresponents a la relació entre 𝑣𝑠 i 𝑣A/D segons l’opció escollida. La gràfica es mostra a la
figura 1.
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Desacceleració Tensió del sensor (𝑣𝑠) Tensió desitjada a l’Arduino (𝑣A/D)
0 g 2,5 V 0V
50 g 3V 2,5 V
100 g 3,5 V 5V

Taula 2: Relació entre 𝑣𝑠 i 𝑣A/D (opció 2)

0 1 2 3 4 50

1

2

3

4

5

Tensió del sensor, 𝑣𝑠 [V]

Te
ns
ió

a
l’A

rd
ui
no

,𝑣
A
/D

[V
]

Figura 1: Diagrama per pintar la relació entre 𝑣𝑠 i 𝑣A/D

2 Relació matemàtica

Tant per l’opció 1 com per l’opció 2 la relació que lliga 𝑣𝑠 i 𝑣A/D és una simple relació lineal, i
podem ajudar-nos de les gràfiques per determinar els paràmetres (pendent i terme independent)
de la relació:

• Opció 1: La recta té per equació:

𝑣A/D = −5 ⋅ 𝑣𝑠 + 12,5 (1)
= 5 ⋅ (2,5 − 𝑣𝑠) (2)

• Opció 2: La recta té per equació:

𝑣A/D = 5 ⋅ 𝑣𝑠 − 12,5 (3)
= 5 ⋅ (𝑣𝑠 − 2,5) (4)

3 Implementació circuital

Com es fa palès a l’enunciat, la relació matemàtica que lliga 𝑣𝑠 amb 𝑣A/D es pot expressar de
diferents formes, i cadascuna d’elles es pot implementar circuitalment demúltiples maneres. Tan-
mateix, algunes d’aquestes maneres condueixen a circuits poc elegants, subòptims o impossibles
de fer funcionar tenint en compte les restriccions que imposa l’enunciat.
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Figura 2: Circuits emprats en el disseny

Per exemple, si volem implementar l’equació (1) necessitaríem un amplificador inversor d’am-
plificació −5, però com que 𝑣𝑠 és sempre positiva, la sortida d’aquest inversor seria negativa i
perquè això fos possible hauríem d’alimentar l’AO amb tensions positives i negatives, cosa que
va en contra de les restriccions que ens imposen.

O, si es tracta de sumar o restar una tensió més alta que la d’alimentació, hauríem d’utilitzar
una font addicional per generar-la, cosa que complicaria i encariria el disseny, sense comptar que
tampoc no ens ho permet l’enunciat.

Des del nostre punt de vista, les implementacions més senzilles són les que es deriven de les
expressions (2) i (4), perquè presenten els següents avantatges:

1. Com que aquestes expressions són una resta seguida d’un producte per una constant, les
equacions es poden implementar amb un únic amplificador operacional configurat com un
amplificador diferencial.

2. La tensió constant a sumar/restar és de 2,5 V en ambdós casos, valor inferior a la tensió
d’alimentació i que per tant es pot obtenir fàcilment amb un divisor de tensió.

En conseqüència, qualsevol de les dues opcions la implementarem amb un amplificador di-
ferencial com el de la figura 2a, que té una relació sortida/entrades igual a 𝑣A/D = 𝑅2

𝑅1 (𝑣1 − 𝑣2). En
el cas d’escollir l’opció 1 (equació (2)), farem 𝑣1 = 2,5 V i 𝑣2 = 𝑣𝑠 , mentre que si escollim l’opció 2
(equació (4)) farem 𝑣1 = 𝑣𝑠 i 𝑣2 = 2,5 V. En ambdós casos l’amplificació del circuit ha de ser de 5,
per la qual cosa els resistors han de verificar la relació:

𝑅2 = 5 ⋅ 𝑅1 (5)

Obtenció de la tensió de 2,5 V: Pel que fa a la tensió de 2,5 V, l’aconseguim fàcilment a partir
de la tensió d’alimentació de +5V amb un divisor de tensió (figura 2b) format per dos resistors
d’igual valor (𝑅𝑎 = 𝑅𝑏 ≡ 𝑅divisor).

A l’hora d’escollir els valors de les resistències implicades, hem de tenir en compte que volem
connectar (en cascada) la sortida del divisor de tensió a una de les entrades de l’amplificador
diferencial, i que en fer aquesta connexió hi haurà efectes de càrrega que voldrem minimitzar
o evitar del tot. Si ens conformem amb no eliminar els efectes de càrrega sinó només a fer-los
negligibles, podem escollir els valors dels resistors de tal manera que la resistència equivalent de
Thévenin del divisor de tensió sigui molt inferior (per exemple, unes 100 vegades) la resistència
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d’entrada de l’amplificador diferencial. En equacions això queda expressat com:
𝑅divisor

2 ≪ 𝑅diferencial ≈ 𝑅divisor ≪ 𝑅diferencial (6)

𝑅divisor ≃
𝑅diferencial

100 (7)

Recapitulant, tenim 3 equacions de disseny que hem de satisfer:

• Resistències de l’amplificador diferencial amb una relació de ×5 entre elles.
• Un divisor de tensió amb dos resistors d’igual valor.

• Les resistències del divisor han de tenir un valor molt inferior (unes 100 vegades o més) a
la resistència d’entrada del diferencial.

La resistència d’entrada del diferencial no la calcularem, perquè en un circuit amb més d’una
entrada el concepte de «resistència d’entrada» s’ha de matisar; però raonant sobre el circuit es
pot arribar a determinar que no serà en cap cas inferior a 𝑅1. A la pràctica, per evitar els efectes
de càrrega de l’amplificador diferencial sobre el divisor de tensió n’hi ha prou amb escollir les
resistències del divisor unes 100 vegades inferiors a la resistència de menor valor del diferencial.
Així, uns valors de referència podrien ser els següents:

𝑅𝑎 = 𝑅𝑏 = 1 kΩ (8)
𝑅1 = 200 kΩ (9)
𝑅2 = 1MΩ (10)

Per tal de fer la realització del divisor de tensió tenim dues opcions: La primera és fer-ho amb
dues resistències del mateix valor (1 kΩ) i l’altra és utilitzar un potenciòmetre de resistència
nominal de l’ordre dels kΩ ajustant la posició del cursor a la meitat del seu recorregut. Totes
dues solucions tenen avantatges i inconvenients, i per això es donen per vàlides totes dues.

Alternativament sempre podrem evitar del tot els efectes de càrrega intercalant una etapa
separadora entre el divisor de tensió i l’amplificador diferencial. Aquesta solució és igualment
vàlida, tot i que no és òptima perquè incrementa el cost, la complexitat i el consum del circuit
final.

Connexionat del transductor: Quant a la connexió de l’acceleròmetre amb l’amplificador dife-
rencial, es pot fer una connexió directa si es considera que el sensor té una resistència de sortida
baixa i, per tant, es comporta gairebé com una font ideal de tensió. Tanmateix, com que al full
d’especificacions aquesta qüestió no és gaire evident, si es considera que l’acceleròmetre pot tenir
una resistència interna associada, aleshores caldria posar una etapa separadora entre el sensor i
l’entrada de l’amplificador diferencial per tal d’assegurar que no hi ha efectes de càrrega i la ten-
sió del sensor no variarà pel fet de connectar el diferencial a continuació. Totes dues solucions
(connexió directa o a través d’una etapa separadora) es consideraran vàlides.

4 Circuit d’activació de l’airbag

Per fer aquest apartat caldrà comparar la tensió proporcional a la desacceleració amb el valor
de tensió corresponent a una desacceleració de 50 g. Això es fa normalment amb un amplificador
operacional actuant com a comparador de tensions.

Com a tensió proporcional a la desacceleració podem prendre la sortida del sensor (𝑣𝑠) o bé
utilitzar la sortida de l’amplificador diferencial que hem dissenyat al punt anterior (𝑣A/D). Les
dues configuracions són vàlides, però nosaltres hem optat per la segona pels següents motius:
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1. Tant si hem fet el disseny del diferencial a partir de l’opció 1 com si ens hem decantat per
l’opció 2 la tensió 𝑣A/D serà la mateixa per una desacceleració de 50 g, i, per això en aquest
cas, no hem de duplicar la solució.

2. Com veurem tot seguit, si comparem amb 𝑣A/D podem aprofitar el divisor de tensió que
acabem de dissenyar.

En efecte, quan la desacceleració és de 50 g (la meitat del marge d’acceleracions mesurades),
la sortida de l’amplificador diferencial val 𝑣A/D = 2,5 V. Per tant, haurem d’aplicar a una de les
entrades del comparador una tensió de 2,5 V que és precisament la tensió de sortida del divisor
de tensió dissenyat al punt anterior, per la qual cosa no ens cal res més.

Pel que fa al signe de les entrades del comparador, haurem de connectar les tensions de
manera que quan la desacceleració superi els 50 g (o sia 𝑣A/D > 2,5 V) la sortida del comparador
commuti a +5V. Per tant, connectarem:

𝑣A/D → 𝑣+ (11)
2,5 V → 𝑣− (12)

Si haguéssim volgut usar 𝑣𝑠 per activar el LED, aleshores la tensió de comparació hauria
hagut de ser de +2V (cas que seguim l’opció 1) o bé de +3V (si seguim l’opció 2), cosa que ens
obliga a dissenyar un altre divisor de tensió i per tant comporta cost i esforç addicionals, encara
que no siguin excessius. A banda d’això, l’assignació de les entrades del comparador no seria
la mateixa segons l’opció escollida i caldria tenir-ho en compte.

Connexionat del LED: No podem connectar el LED directament a la sortida del comparador
perquè quan aquest darrer commuti la sortida a +𝑉DD (+5V) el corrent que circularia a través del
LED seria molt elevat i el destruiria.

Cal, per tant, posar un resistor en sèrie que limiti el corrent de sortida de l’AO quan aquesta
estigui a +𝑉DD. El valor d’aquest resistor el calculem a partir de la llei d’Ohm sabent la tensió
que hi cau i el corrent que l’ha de travessar:

𝑅LED = +𝑉DD − 𝑉𝛾
𝑖LED

= 5V − 1,7 V
10mA = 330Ω (13)

5 Diagrames «Fritzing»

Hi ha diverses possiblitats de muntage que es basen en tots els raonaments anteriors. A la
figura 3 es dóna el muntage d’una d’aquestes opcions possibles en la que s’ha considerat:

• Baixa impedància de sortida de l’acceleròmetre (es pot considerar una font de tensió ideal).

• El sensor orientat en el sentit contrari al de la marxa del vehicle.

• Per fer el divisor de tensió s’ha optat per utlitzar dues resistències fixes del mateix valor.

• Els valors de resistències del diferencial s’han escollit molt superiors als de les resistències
del divisor de tensió.

• La sortida de l’amplificador diferencial és la que s’utilitza com a entrada del comparador.

De manera alternativa, a la figura 4 es mostra un possible muntatge incorporant etapes se-
paradores per tal d’evitar efectes de càrrega, cosa que permet més llibertat a l’hora d’escollir els
valors dels resistors.
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Figura 3: Esquema de muntatge

Figura 4: Esquema de muntatge alternatiu, incorporant etapes separadores
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6 Esquema elèctric

Els esquemes circuital associat al muntage de l’apartat anterior són els representats a la figura
5 i figura 6, respectivament. Ambdós s’han obtingut directament amb el programa «Fritzing»
utilitzant la pestanya «Esquema».

7 Simulació

Com que el que se’ns demana és que obtinguem la característica que relaciona 𝑣A/D amb
𝑣𝑠 , haurem de fer variar la tensió del sensor i efectuar una simulació en contínua diversos cops
per tal de determinar la tensió 𝑣A/D cada vegada. L’ordre .DC ens permet fer l’automatització
d’aquest procés, de forma tal que donant-li com a paràmetres el nom de l’element que varia el
seu valor, el marge de variació i la distància entre mostres, anirà fent les diferents simulacions de
forma automàtica. Si a més enviem els resultats a un fitxer texte (simulacio.dat), després podrem
obtenir la gràfica demanada llegint aquest fitxer amb el Grace.

El fitxer *.cir que s’ha simulat correspon al del següent llistat. Noteu que el sufix a usar pels
valors deMΩ és «MEG» i no pas «M» (en aquest darrer cas el simulador interpreta «mili»):

Simulacio del circuit dissenyat
.INCLUDE AD8541.model
Vcc 6 0 DC 5V
Vs 2 0 DC 1V
R1 2 3 200k
R2 3 0 1MEG
Ra 6 1 1k
Rb 1 0 1k
R3 1 4 200k
R4 4 5 1MEG
X1 3 4 6 0 5 AD8541
.PRINT DC V(5)
.DC Vs 2 4 0.1 > simulacio.dat
.END

La gràfica obtinguda llegint els resultats de la simulació amb el Grace és la corresponent a la
de la figura 7, on es pot veure clarament que el pendent de la recta és de 5, que l’equació de la
recta és 𝑣A/D = 5 ⋅ (𝑣𝑠 − 2,5) entre 2,5 V i 3,5 V i que, per tant, la gràfica correspon a la mostrada
en vermell a la figura 1.
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Figura 5: Esquema circuital

Figura 6: Esquema circuital alternatiu, incorporant etapes separadores
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Figura 7: Resultat de la simulació
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