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PREFACI
Aquest material didàctic pretén ser una guia per als alumnes en la seva tasca d’aprenentatge per tal de
treure el màxim profit de cadascuna de les activitats presentades.
En ella es detallen quins són els objectius d’aprenentatge, es presenten els nous components que es
faran servir, es planteja el problema inicial, es mostra la solució comentada i es proposen variants o
ampliacions al problema inicial.
També hi ha l’apartat “Aspectes a tenir en compte” on es comenten algunes precaucions que hauríem
de tenir per no fer malbé els components o la placa Raspberry Pi, i els possibles problemes amb què ens
podem trobar i així poder-los evitar.

NOTA:
Totes les imatges que no se cita la seva font han estat elaborades per mitjans propis.
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ACTIVITAT 0: Presentació de components
Objectius d’aprenentatge
-

Presentem l’ordinador de placa simple Raspberry Pi 4
Presentem l’entorn de desenvolupament Thonny Python IDE
Presentem la placa de proves o protoboard

Ordinador de placa simple Raspberry Pi 4
La Raspberry Pi és un SBC (Simple Board Computer) o ordinador de placa simple, totalment funcional i
de la mida d’una targeta de crèdit.

Figura 1: Placa Raspberry Pi 4 Model B
Font: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/

És important que ens familiaritzem amb les seves connexions...

Figura 2: Mòduls de la placa Raspberry Pi 4 Model B
Font: https://www.electronicaplugandplay.com/sistemas-embebidos/product/170-rpi4mb-2gb
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... i molt especialment amb les tres que farem servir més sovint:
-

USB-C Power Port (5V / 3A)
40 pin GPIO (General-purpose Input Output)
MicroSD card slot

L’alimentació externa la connectarem directament al port USB-C Power Port fent servir sempre
l’adaptador original.
La targeta MicroSD és l’equivalent al disc dur de l’ordinador. La targeta ja la tenim formatada i amb el
sistema operatiu instal·lat i configurat.
Per una altra banda, el GPIO és un conjunt de 40 pins on podrem connectar tota mena de perifèrics per
tal de poder-los controlar. No tots els pins del GPIO tenen la mateixa funció i caldrà tenir clar el seu
mapa abans de decidir quins pins volem fer servir:

Figura 3: Pins del port GPIO de la placa Raspberry Pi 4 Model B
Font: https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/

Entre els principals grups de pins que tenim, destacarem els següents:
-

-

Power 3V3. (Pins 1 i 17). Serveix per alimentar els components externs a 3,3 V
Power 5V (Pins 2 i 4). Serveix per alimentar els components externs a 5V
Ground (Pins 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34 i 39). És el punt de referència de 0V i és indiferent quin pin
es faci servir. Entre aquest pin i un pin de power hi ha la tensió que s’indica (3,3V o 5V)
GPIO genèrics (Pins 11, 13, 15, 16, 18, 22, 29, 31, 36 i 37). Són pins que tant es poden fer servir
d’entrada com de sortida. Preferiblement farem servir aquest abans dels del següent grup donat
que tenen alguna mena de funcionalitat assignada.
GPIO específics (Pins 3, 5, 7, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 38 i 40). Són pins que
tant es poden fer servir d’entrada com de sortida, però els reservarem donat que tenen alguna
mena de funcionalitat assignada i només els farem servir si no ens queda cap més de lliure i
preferentment els farem servir quan necessitem la funcionalitat assignada.
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Per connectar-nos interactivament a la placa Raspberry Pi tenim dues opcions:
1. Connectar ratolí i teclat per USB i monitor per HDMI
2. Connectar-nos via RDP
La primera opció sempre la tindrem disponible i és la manera de fer servir la placa per primera vegada i,
en cas d’emergència, quan per alguna raó no funcioni la connexió per RDP i hàgim de revisar el correcte
funcionament.
La segona opció és la preferent, ja que ens allibera els recursos i ens podem centrar en el control de la
placa des del nostre PC.

Entorn de desenvolupament Thonny Python IDE
Per accedir a l’entorn de desenvolupament seguirem la següent ruta del menú:

Un cop obert l’entorn de desenvolupament, anirem al menú File >> New per començar a escriure el codi:
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Quan hàgim escrit tot el codi del programa, podrem executar-lo i aturar-lo amb els botons verd i vermell:

És molt recomanable que reviseu la següent web per trobar, de forma resumida, tota la informació sobre
altres opcions de l’entorn de desenvolupament a https://thonny.org/ En concret podreu trobar
informació molt interessant sobre:
-

Visualitzar el valor de les variables
Depuració pas a pas i punts d’aturada
Veure com s’avaluen les expressions
Representació de crides a funcions i recursivitat
Errors de sintaxi destacats
Visualització de vectors de dades
Instal·lació de paquets
Code completion

Protoboard
Els circuits els provarem sobre una placa de proves o protoboard.

Figura 4 : Placa de proves de 830 punts
Font: https://www.iberobotics.com
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La placa de proves ens permet connectar els diferents components sense necessitat de fer cap mena de
soldadura ni connexió, sinó que simplement els punxem. Cal, però, tenir en compte l’estructura interna
per no curtcircuitar els components:

Figura 5 : Placa de proves (esquerra) i connexions internes (dreta)
Font: https://www.electronicoscaldas.com/es/otros-productos-electronicos/142-protoboard-wb-102.html
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ACTIVITAT 1: Fer servir un port de sortida.
Objectius d’aprenentatge
-

Fer servir un pin GPIO com a sortida
Crear un programa senzill amb Python
Presentem els nous components: el díode LED, la resistència

Enunciat
Connectar un díode LED a un port de sortida i fer que s’encengui i s’apagui alternativament cada mig
segon.

Aspectes a tenir en compte
Un pin GPIO pot configurar-se tant d’entrada com de sortida, així doncs, abans de fer-ho servir cal dir
quin serà el seu ús. Un cop definit, cal saber que per un pin de sortida podem treure dos valors: alt i baix.
Finalment, cal saber quina tensió i quina intensitat pot treure un pin de sortida en cadascun dels seus
valors:
Tensió (V)

Intensitat (mA)

Valor
Rang

Valor usual

Rang

Valor usual

Alt (HIGH)

1.34 – 3.30 V

3.3 V

0 – 18 mA

16 mA

Baix (LOW)

0 – 1.19 V

0V

0 – 18 mA

0 mA

https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/computemodule/datasheets/rpi_DATA_CM3plus_1p0.pdf Pàgina 14

Caldrà estar atents a aquests valors límit quan dissenyem els circuits a connectar per tal de no fer malbé
ni els components que connectem ni la mateixa placa Raspberry.

Annex 1 – Material didàctic

Pàgina 10 de 48

Treball Final de Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Circuit a connectar

Nous components
Resistències:
Les resistències són dispositius que ens serveixen per limitar el corrent al llarg dels circuits. No tenen
polaritat, però cal tenir en compte el codi d’anells de colors que identifiquen el seu valor:

Figura 6 : Codi de colors de les resistències
Font: https://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-4-band

LED (Light Emitting Diode)
Un díode LED és un dispositiu que només deixa circular el corrent en un sentit (de positiu a negatiu), que
comença a deixar circular el corrent a partir d’una determinada tensió i que emet llum segons el seu
color. El color de la llum que emet no ve determinat pel plàstic que l’envolta sinó pel semiconductor
amb el qual està fabricat.

Annex 1 – Material didàctic

Pàgina 11 de 48

Treball Final de Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Figura 7 : Característiques típiques dels LEDs
Font: https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_8.html

En aquest gràfic podem veure diferents aspectes dels diferents tipus de LED. A efectes pràctics farem
servir els LEDs amb 10mA per no forçar els pins de sortida.

Figura 8 : Característiques dels diferents tipus de LEDs
Font: https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_8.html

Codi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

import RPi.GPIO as GPIO
import time
import sys
PinLED = 11

# Farem servir el pin 11

def configuracio_inicial():
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# Numera els pins segons la posició física
GPIO.setup(PinLED, GPIO.OUT) # Estableix el pin com a SORTIDA
GPIO.output(PinLED, GPIO.LOW) # Estableix el valor del pin a BAIX
print ('Fem servir el pin%d'%ledPin)
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13. def proces():
14.
while True:
15.
GPIO.output(PinLED, GPIO.HIGH) # Encen el LED
16.
print ('...led encés')
17.
time.sleep(0.5)
18.
GPIO.output(PinLED, GPIO.LOW) # Apaga el LED
19.
print ('led apagat...')
20.
time.sleep(0.5)
21.
22. def destruccio():
23.
GPIO.output(PinLED, GPIO.LOW)
# Apaga el LED
24.
GPIO.cleanup()
# Allibera recursos
25.
26. if __name__ == '__main__':
# El programa comença aquí
27.
configuracio_inicial()
28.
try:
29.
proces()
30.
except KeyboardInterrupt: # Amb CTRL+C, sortim del programa
31.
destruccio()
32.
except:
# Intercepta qualsevol altra excepció
33.
destruccio()
34.
print (“Error inesperat”, sys.exc_info()[0])
35.
raise

Comentaris del codi:
Un programa en Python tindrà una estructura molt semblant al codi que hem presentat:
1. Importar les llibreries que es fan servir
1.
2.
3.

import RPi.GPIO as GPIO
import time
import sys

2. Definir les variables globals
5.

PinLED = 11

# Farem servir el pin 11

3. Definir els procediments
7.

def configuracio_inicial():

13. def proces():
22. def destruccio():

4. Programa principal
26. if __name__ == '__main__':

# El programa comença aquí

La línia 26 determina l’inici del programa. Prèviament haurem definit una sèrie de procediments
mitjançant la paraula clau def (ex: línies 7, 13 i 22)
L’estructura del programa serà fer una configuració inicial, seguidament entrarem dins l’àmbit d’un
try/except on farem el procés principal i capturarem la interrupció KeyboardInterrupt per finalitzar el
programa. Qualsevol altra interrupció es capturarà també i es mostrarà per pantalla el motiu de l’error
inesperat (línies 28 a 35)
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A l’inici del bloc, definirem una variable per cada pin que farem servir donant-li un nom prou descriptiu
per facilitar-ne la programació:
5.

PinLED = 11

# Farem servir el pin 11

Dins la configuració, el primer que farem serà informar com enumerarem els pins. Farem servir la
configuració física amb la instrucció:
8. GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

# Numera els pins segons la posició física

Seguidament indiquem que el pin que hem definit el farem servir com a sortida
9.

GPIO.setup(PinLED, GPIO.OUT)

# Estableix el pin com a SORTIDA

I finalment li donarem un valor inicial al pin
36. GPIO.output(PinLED, GPIO.LOW) # Estableix el valor del pin a BAIX

El procés no deixa de ser un bucle infinit
14.

while True:

on es va assignant valors al pin de sortida tal com hem vist a la línia 10 amb els valors GPIO.LOW i
GPIO.HIGH. A més fa servir time(0.5) per establir un temps d’espera abans de canviar de valor.

Elecció dels components
Caldrà calcular el valor de la resistència a fer servir. Per fer-ho hem de tenir en compte:
-

Tensió de sortida del pin amb valor alt: 3,3 V
Intensitat que necessitem per encendre el LED: 10mA. Verifiquem que no excedeix el corrent
màxim de sortida (18 mA)
Tensió Umbral del LED per encendre’s: Led vermell: 2 V
𝑅=

-

𝑉
3,3 − 2
=
= 1.300 Ω
𝐼
0,01

Farem servir resistències normalitzades d’1 KΩ

Activitats
Activitat 1.1:
Implementar el circuit sobre un protoboard. Transcriure el programa i executar-lo verificant que el díode
s’encén i s’apaga alternativament.
Activitat 1.2:
Fer servir dos díodes LED de forma que s’alternin. A partir del circuit i el programa anterior, cal que cada
mig segon s’encengui un i s’apagui l’altre.
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ACTIVITAT 2: Fer servir un port d’entrada (Part 1)
Objectius d’aprenentatge
-

Fer servir un pin GPIO com a entrada
Presentem els nous components: el polsador o botó

Enunciat
Detectar la pulsació d’un botó i encendre un díode.

Aspectes a tenir en compte
Un pin GPIO pot configurar-se tant d’entrada com de sortida, així doncs, abans de fer-ho servir cal dir
quin serà el seu ús. Un cop definit, cal saber que per un pin d’entrada podem llegir dos valors: alt i baix.
Finalment, cal saber quina tensió i quina intensitat pot admetre un pin d’entrada en cadascun dels seus
valors:
Tensió (V)

Intensitat (mA)

Rang

Valor

Alt (HIGH)

1.0 – 1.6 V

5 µA

Baix (LOW)

0.6 – 0.9 V

5 µA

Valor

https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/computemodule/datasheets/rpi_DATA_CM3plus_1p0.pdf Pàgina 14

Caldrà estar atents a aquests valors límit quan dissenyem els circuits a connectar per tal de no fer malbé
ni els components que connectem ni la mateixa placa Raspberry.
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Circuit a connectar

Nous components
El polsador:
El polsador o botó no té polaritat ni cal tenir en compte la tensió ni la intensitat que circula per ell. Es
tracta d’un instrument mecànic que obre o tanca el circuit.

Elecció dels components
Cal protegir l’entrada dels pins i això es fa amb les resistències R2 i R3 de 10K. La R2 protegeix de
curtcircuit quan premem el polsador. La R3 protegeix el pin d’entrada.
Per calcular la R2, simulem un corrent de 0,5 mA (recordem que el màxim son 16 mA)
𝑅2 =

𝑉
3,3
=
= 6.600 Ω
𝐼
0,0005

I farem servir un valor normalitzat de 10 K Ω cosa que ens donarà un corrent màxim de 330 µA.
Pel càlcul de la R3 que protegeix el pin, hem de tenir en compte que ja fem servir la R2 i, a més, el pin es
troba protegit per una resistència de 50 K Ω, amb la qual cosa hem de tenir en compte que ja tindrem
una resistència de 60K Ω
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𝑅3 + 60𝐾Ω =

𝑉
3,3
=
= 66𝐾Ω → R3 = 6KΩ
𝐼
0,00005

I tornarem a fer servir un valor normalitzat de 10 K Ω cosa que ens donarà un corrent màxim de 47 µA
per fer que el pin llegeixi un valor alt.

Codi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

import RPi.GPIO as GPIO
import sys
pinLED = 11
pinBoto = 12

# Farem servir el pin 11 pel LED
# Farem servir el pin 12 per llegir el botó

def configuracio_inicial():
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(pinLED, GPIO.OUT)
GPIO.output(pinLED, GPIO.LOW)
GPIO.setup(pinBoto, GPIO.IN)

#
#
#
#

Numera els pins segons la posició física
Estableix el pin del LED com a SORTIDA
Estableix el valor del pin del LED 1 a BAIX
Estableix el pin del Botó com a entrada

print ("Fem servir el pin {} pel LED i el pin {} pel botó".format(pinLED, pinBoto) )
def proces():
while True:
if GPIO.input(pinBoto)==GPIO.LOW:
GPIO.output(pinLED,GPIO.HIGH)
print ('led on ...')
else :
GPIO.output(pinLED,GPIO.LOW)
print ('led off ...')
def destruccio():
GPIO.output(pinLED, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()

# Si hem pres el botó...
# Encenem el LED
# Apaguem el LED

# Apaga el LED
# Allibera recursos

if __name__ == '__main__':
# El programa comença aquí
configuracio_inicial()
try:
proces()
except KeyboardInterrupt: # Amb CTRL+C, sortim del programa
destruccio()
except:
print ("Error inesperat:", sys.exc_info()[0])
destruccio()
raise

Comentaris al codi:
A la línia 11 establim el pin del botó com a port d’entrada
11. GPIO.setup(pinBoto, GPIO.IN)

# Estableix el pin del Botó com a entrada

A la línia 16, dins del bucle infinit del procés, fem la lectura del pin d’entrada. Si té un valor baix
(GPIO.LOW) significa que el botó està polsat. Recorda que al polsar el botó, connectem el pin a GND i
per això obtenim un nivell baix com a lectura.
16. def proces():
17.
while True:
18.
if GPIO.input(pinBoto)==GPIO.LOW:
19.
GPIO.output(pinLED,GPIO.HIGH)
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Activitats
Activitat 2.1:
Implementar el circuit sobre un protoboard. Transcriure el programa i executar-lo verificant que el díode
s’encén quan mantenim polsat el botó.
Activitat 2.2:
Modificar el programa de forma que en polsar el botó el LED quedi encès i no s’apagui fins que no el
tornem a polsar de nou.
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ACTIVITAT 3: Fer servir un port d’entrada (Part 2).
Objectius d’aprenentatge
-

Gestionar el soroll dels dispositius d’entrada
Gestionar els ports d’entrada mitjançant el registre d’esdeveniments

Enunciat
Perfeccionar l’activitat 2 fent servir el registre d’esdeveniments (en anglès, events) per tal d’eliminar el
bucle infinit alhora que evitem el soroll que pot introduir un sensor.

Aspectes a tenir en compte
El senyal generat per un sensor d’entrada com el botó pot ser força diferent del seu senyal ideal degut
a les vibracions mecàniques pròpies del seu disseny i dels materials. Al gràfic següent podem veure el
senyal real que pot generar un dispositiu. Aquests pics que tenim abans d’obtenir un senyal estable
poden generar lectures falses en el procés de control, cosa que hem d’evitar.

A més, hem estat gestionant la lectura del port d’entrada dins un bucle infinit. Aquesta no és la millor
manera de gestionar les entrades, sobretot si tenim diversos dispositius d’entrada. En comptes d’això
farem servir el registre i la gestió d’esdeveniments. En comptes d’estar mirant quin és el nivell d’un pin
d’entrada, el que farem serà dir-li a aquest pin que ens avisi si succeeix quelcom que ens pugui
interessar, com ara que canviï el nivell d’alt a baix, de baix a alt o qualsevol dels dos.

Codi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

import RPi.GPIO as GPIO
import sys
pinLED = 11
pinBoto = 12
estatLED = False

# Farem servir el pin 11 pel LED
# Farem servir el pin 12 per llegir el botó

def configuracio_inicial():
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(pinLED, GPIO.OUT)
GPIO.output(pinLED, GPIO.LOW)
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

GPIO.setup(pinBoto, GPIO.IN)
# Estableix el pin del Boto com a entrada
print ("Fem servir el pin {} pel LED i el pin {} pel botó".format(pinLED, pinBoto) )
#Registre de l'event de pulsació del botó
GPIO.add_event_detect(pinBoto,GPIO.FALLING,callback = eventBoto,bouncetime=300)
def eventBoto(channel):#Al polsar el botó, rebrem una crida a aquesta funció
global estatLED
print ('eventBoto GPIO%d' %channel)
estatLED = not estatLED
if estatLED :
print ('Encen el LED ... ')
GPIO.output(pinLED,GPIO.HIGH)
else :
print ('Apaga el LED ... ')
GPIO.output(pinLED,GPIO.LOW)
def proces():
while True:
pass

# No fa res

def destruccio():
GPIO.output(pinLED, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()

# Apaga el LED
# Allibera recursos

if __name__ == '__main__':
# El programa comença aquí
configuracio_inicial()
try:
proces()
except KeyboardInterrupt: # Amb CTRL+C, sortim del programa
destruccio()
except:
print ("Error inesperat:", sys.exc_info()[0])
destruccio()
raise

Comentaris al codi:
A la línia 15 registrem un esdeveniment sobre el pin del botó, indicant que quan es produeixi la transició
del nivell alt al baix (GPIO.FALLING), ens faci una crida (callback) a la funció eventBoto. A més, li indiquem
que ignori qualsevol altre senyal per aquest pin els propers 300ms (bouncetime), d’aquesta forma
ignorem qualsevol soroll que es pugui generar.
14. #Registre de l'event de pulsació del botó
15. GPIO.add_event_detect(pinBoto,GPIO.FALLING,callback = eventBoto,bouncetime=300)

El procés de la línia 28 ens queda totalment alliberat per a fer altres operacions.
28. def proces():
29.
while True:
30.
pass

# No fa res

I la funció que gestiona l’esdeveniment és la que porta el pes de la gestió. Només ha de canviar-li l’estat
al LED.
17. def eventBoto(channel):#Al polsar el botó, rebrem una crida a aquesta funció
18.
19.
20.
21.
22.
23.

global estatLED
print ('eventBoto GPIO%d' %channel)
estatLED = not estatLED
if estatLED :
print ('Encen el LED ... ')
GPIO.output(pinLED,GPIO.HIGH)
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24.
25.
26.

else :
print ('Apaga el LED ... ')
GPIO.output(pinLED,GPIO.LOW)

Cal destacar que fem servir la paraula clau global per indicar que la variable estatLED és la mateixa
variable que la definida al començament del codi.
A més, veiem que estem rebent com a paràmetre de la funció el pin sobre el qual hem rebut l’event.
Això ens podria servir perquè la mateixa funció gestionés la pulsació de diferents botons.

Activitats
Activitat 3.1:
Amb el mateix circuit que l’activitat 2, transcriure el programa i executar-lo verificant que el díode
s’encén i s’apaga quan polsem el botó.
Activitat 3.2:
Modificar el programa de forma que el LED canviï d’estat quan s’allibera el botó en compte de quan es
polsa.
Activitat 3.3:
Modificar el programa de forma que el LED canviï d’estat tant quan es polsa com quan s’allibera.
Què succeeix si es polsa el botó i es deixa anar molt ràpidament? Per què? Juga amb el valor del
bouncetime i observa com afecta el funcionament.
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ACTIVITAT 4: Modulació per ample de polsos (PWM)
Objectius d’aprenentatge
-

Gestionar un dispositiu analògic mitjançant PWM

Enunciat
Regular la intensitat de brillantor d’un LED fent servir la modulació per ample de polsos (PWM).

Aspectes a tenir en compte
Els ports de sortida de GPIO només poden fer servir dos valors: alt i baix. Però de vegades necessitem
gestionar dispositius analògics, és a dir, que poden rebre qualsevol valor des de 0V fins a 5V.
Per fer això, farem servir la tècnica de PWM (Pulse Width Modulation). Aquesta tècnica es basa en un
senyal de polsos a una determinada freqüència. Ara per ara no ens importarà quina és la freqüència sinó
l’amplada del pols. Segons l’amplada que tingui, el senyal continu equivalent anirà canviant.

En aquesta activitat simularem un dispositiu analògic amb un LED, ja que controlarem la seva brillantor
depenent del temps que estarà encès o apagat. Un exemple de dispositiu analògic real seria un motor
de corrent continu que podríem controlar amb PWM per simular una tensió d’entre 0V i 5V.

Circuit
Farem servir el mateix circuit de l’activitat 1.1

Codi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

import RPi.GPIO as GPIO
import time
import sys
pinLED = 11
pols = None

# Farem servir el pin 11 pel LED
# Amb aquesta variable controlarem el pols

def configuracio_inicial():
global pols
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10.
11.
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# Numera els pins segons la posició física
12.
GPIO.setup(pinLED, GPIO.OUT)
# Estableix el pin del LED com a SORTIDA
13.
GPIO.output(pinLED, GPIO.LOW) # Estableix el valor del pin del LED 1 a BAIX
14.
print ("Fem servir el pin {} pel LED ".format(pinLED) )
15.
16.
pols = GPIO.PWM(pinLED, 1000) # Crea el pols i estableix la freqüència a 1000
17.
pols.start(0)
# Inicialitzem el pols amb ample 0
18.
19. def proces():
20.
while True:
21.
time.sleep(0.5)
22.
for percent in range(0, 100, 1):
23.
pols.ChangeDutyCycle(percent) # Estableix el percentatge d'ample del pols
24.
print ("Ample del pols: {}".format(percent) )
25.
time.sleep(0.01)
26.
time.sleep(0.5)
27.
for percent in range(100, -1, -1):
28.
pols.ChangeDutyCycle(percent) # Estableix el percentatge d'ample del pols
29.
print ("Ample del pols: {}".format(percent) )
30.
time.sleep(0.01)
31.
time.sleep(0.5)
32.
33. def destruccio():
34.
pols.stop()
35.
GPIO.output(pinLED, GPIO.LOW)
# Apaga el LED
36.
GPIO.cleanup()
# Allibera recursos
37.
38. if __name__ == '__main__':
# El programa comença aquí
39.
configuracio_inicial()
40.
try:
41.
proces()
42.
except KeyboardInterrupt: # Amb CTRL+C, sortim del programa
43.
destruccio()
44.
except:
45.
print ("Error inesperat:", sys.exc_info()[0])
46.
destruccio()
47.
raise

Comentaris al codi:
A la línia 16 creem el PWM amb freqüència 1KHz i l’inicialitzem amb ample 0
16.
17.

pols = GPIO.PWM(pinLED, 1000)
pols.start(0)

# Crea el pols i estableix la freqüència a 1000
# Inicialitzem el pols amb ample 0

A la línia 22, a dins del bucle del procés, anem canviant l’ample del pols per establir una brillantor entre
0 i 100. Seguidament fem un altre bucle (línia 27) per fer el mateix en sentit decreixent:
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

for percent in range (0,100,1):
pols.ChangeDutyCycle(percent)
# Estableix
print ("Ample del pols: {}".format(percent)
time.sleep(0.01)
time.sleep(0.5)
for percent in range(100, -1, -1):
pols.ChangeDutyCycle(percent)
# Estableix
print ("Ample del pols: {}".format(percent)
time.sleep(0.01)
time.sleep(0.5)

el percentatge d'ample del pols
)

el percentatge d'ample del pols
)

Finalment, a la línia 33 ens hem de recordar d’aturar el PWM en la destrucció del programa:
33. def destruccio():
34.
pols.stop()
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Activitats
Activitat 4.1:
Amb el mateix circuit que l’activitat 1, transcriure el programa i executar-lo verificant que el díode es va
il·luminant i apagant progressivament.
Activitat 4.2:
Prova amb diferents freqüències i temps d’espera entre un valor i un altre. Què succeeix amb una
freqüència de 20 Hz i un temps d’espera de 10 ms?
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ACTIVITAT 5: Separació de l’etapa de control i l’etapa de potència
Objectius d’aprenentatge
-

Aprendre a gestionar dispositius que requereixen més potència de la que pot subministrar un
pin GPIO mitjançant la separació de l’etapa de control i l’etapa de potència

Enunciat
Controlar un brunzidor (buzzer) des d’un port GPIO.

Aspectes a tenir en compte
Els ports de sortida de GPIO poden donar fins a 16 mA d’intensitat. La suma de tots els ports GPIO pot
oferir fins a 50 mA com a màxim. De vegades trobem que hem de fer servir un dispositiu que necessita
molta més intensitat que no pas els 16 mA que ens ofereix un port GPIO. Llavors, com ho fem? La
resposta és que hem de fer servir els pins 2 i 4 que ens ofereixen 5 V directament des de la font
d’alimentació i controlar-los mitjançant un amplificador.
Per fer un amplificador farem ús del transistor on controlarem la seva base amb baixa intensitat i ens
donarà el mateix senyal aplicat amb alta intensitat. La part de baixa intensitat l’anomenarem etapa de
control i a la d’alta intensitat li direm etapa de potència.

Nous components
Transistor
El transistor és un component de tres terminals identificats com Emissor (E), Base (B) i Col·lector (C).
N’hi ha de dos tipus: NPN i PNP amb funcionament diferent:
•
•

El NPN funciona deixant passar el corrent entre E i C quan s’aplica un nivell alt a la base.
El PNP funciona deixant passar el corrent entre E i C quan s’aplica un nivell baix a la base.

Per saber la polaritat d’un transistor (PNP o NPN) i el seu patillatge cal consultar les especificacions del
fabricant.
Així doncs, per controlar un transistor amb els pins de GPIO en tindrem prou connectant la base (B) a un
port protegint-lo amb una resistència d’1K.
Els símbols dels transistors NPN i PNP són els següents:
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Brunzidor
El brunzidor és un dispositiu que emet un so en aplicar-li tensió entre els seus extrems. N’hi ha de dos
tipus: actiu i passiu. L’actiu simplement emet un so d’una tonalitat fixa i en canvi el passiu emet un so
de la freqüència que li indiquem.

Circuit:

Codi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

import RPi.GPIO as GPIO
import sys
pinBuzzer = 40
pinBoto = 12

# Farem servir el pin 40 pel Buzzer
# Farem servir el pin 12 per llegir el botó

def configuracio_inicial():
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
#
GPIO.setup(pinBuzzer, GPIO.OUT)
#
GPIO.output(pinBuzzer, GPIO.LOW) #
GPIO.setup(pinBoto, GPIO.IN)
#
print ("Fem
servir
el
pin
botó".format(pinBuzzer, pinBoto) )

Numera els pins segons la posició física
Estableix el pin del LED com a SORTIDA
Estableix el valor del pin del LED 1 a BAIX
Estableix el pin del Boto com a entrada
%d
pel
brunzidor
i
el
pin
%d

pel

13.
14. def proces():
15.
while True:
16.
if GPIO.input(pinBoto)==GPIO.LOW:
# Si hem pres el botó...
17.
GPIO.output(pinBuzzer,GPIO.HIGH)
# Encenem el brunzidor
18.
print ('buzzer on ...')
19.
else :
20.
GPIO.output(pinBuzzer,GPIO.LOW)
# Apaguem el brunzidor
21.
print ('buzzer off ...')
22.
23. def destruccio():
24.
GPIO.output(pinBuzzer, GPIO.LOW)
# Apaga el brunzidor
25.
GPIO.cleanup()
# Allibera recursos
26.
27. if __name__ == '__main__':
# El programa comença aquí
28.
configuracio_inicial()
29.
try:
30.
proces()
31.
except KeyboardInterrupt: # Amb CTRL+C, sortim del programa
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32.
33.
34.
35.
36.
37.

destruccio()
except:
print ("Error inesperat:", sys.exc_info()[0])
destruccio()
raise

Activitats
Activitat 5.1:
Implementar el circuit sobre un protoboard. Transcriure el programa i executar-lo verificant que el
brunzidor sona quan activem el botó.
Activitat 5.2:
Sobre el circuit anterior, canviar el brunzidor actiu per un de passiu i prova’l. Què succeeix? Per què?
Activitat 5.3:
El brunzidor passiu requereix ser controlat per un PWM i emetrà un senyal en funció de la freqüència.
En aquest cas l’ample del pols ens serveix per controlar el volum. Canvia el programa per fer servir el
brunzidor passiu.
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ACTIVITAT 6: Controlar la velocitat i direcció d’un motor
Objectius d’aprenentatge
-

Aprendre a gestionar un motor de corrent continu, controlant la seva velocitat i el sentit de gir
fent servir la separació de l’etapa de control i l’etapa de potència

Enunciat
Fem servir un motor fent-lo girar en el sentit que vulguem i a diferents velocitats.

Aspectes a tenir en compte
Cal recordar la limitació de corrent dels ports de sortida del GPIO vistos a l’activitat 5, per tant caldria
que féssim servir la separació de l’etapa de control i l’etapa de potència mitjançant l’ús del transistor on
controlarem la seva base amb baixa intensitat i ens donarà el mateix senyal aplicat amb alta intensitat.
En comptes d’això farem servir un component que ens facilita aquesta separació donat que porta
integrats tant els pins per l’alimentació externa que requereix el motor com els pins per controlar el seu
funcionament.

Nous components
El motor de corrent continu
El motor és un dispositiu que transforma energia elèctrica en energia mecànica. Consta de dues parts:
el rotor i el xassís, que és la part externa i conté les connexions. El rotor gira quan s’aplica corrent. Depèn
de la polaritat que s’apliqui sobre el motor, aquest girarà en un sentit o un altre.
Habitualment es representa com una rodona amb una M al centre i amb dos borns:

I segons la polaritat aplicada, aquest girarà en un sentit o un altre:
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El potenciòmetre
El potenciòmetre és una resistència que té un terminal on es pot actuar apropant-lo o allunyant-lo dels
seus extrems. Com més a prop de l’extrem estigui menys resistència hi haurà entre el terminal mòbil i
aquell extrem, però més resistència respecte a l’altre extrem.
Es representa amb aquest símbol, on el terminal de la fletxa representa el terminal mòbil sobre el qual
s’actua.

PCF8591 - Convertidor Digital Analògic / Analògic Digital
Podeu veure tota la informació tècnica a https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8591.pdf
El PCF8591 és un convertidor DA / AD (Digital Analògic i Analògic Digital). Això significa que pot convertir
un senyal digital en un d’analògic i viceversa. Els ordinadors treballen amb valors digitals, però moltes
vegades cal aplicar valors analògics a un component o capturar un valor analògic i transformar-lo en un
valor digital.

Figura 9 : Xip PCF8591
Font: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8591.pdf

Figura 10 : Patillatge del xip PCF8591
Font: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8591.pdf
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En aquest cas, el rang del convertidor és de 8 bits (que entren pel port sèrie SDA), i per tant la sortida
estaria dividida en 256 parts.
Si el volem fer servir de convertidor analògic/ digital, l’entrada es faria servir per a les entrades
analògiques (AIN0 a AIN3) i la sortida es faria pel port sèrie SDA.
L293D – Controlador de motor de 4 canals
Podeu veure tota la informació tècnica a http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Abans hem vist com controlar un dispositiu amb PWC, però aquest component ens permetrà controlar
un motor d’una forma més professional, podent invertir el sentit d’una forma ben senzilla.
Aquest component ens permet controlar fins a 4 motors unidireccionals o 2 motors bidireccionals. Per
fer girar un motor unidireccional, només cal aplicar un senyal aplicat al pin de sortida que connectarem
al motor.

En canvi, si volem controlar un motor bidireccional, farem servir dos pins per poder invertir el sentit del
gir.

Aplicant un senyal PWM al pin de control, aquest senyal s’amplifica als pins de sortida. Combinant PWM
i activant o desactivant els pins de sortida podem controlar velocitat i sentit de gir.
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Figura 11 : Patillatge del xip L293D
Font: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf

Circuit:

Comentaris al circuit:
PCF8591T: Recordem que és un convertidor analògic digital. En aquest cas, ens convertirà la tensió
existent al potenciòmetre (connectat al pin 1 – AIN0) que tindrà el rang de valors des de 0V fins a 3,3V.
Tant la tensió de referència com la d’alimentació del xip és 3,3V i els pins 9 i 10 es connecten als pins 3 i
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5 de la Raspberry (Serial Data i Serial Clock) que és on farem la lectura del valor un cop transformat a
digital (amb un rang de 0 fins a 255)
L293D: El xip s’alimenta pel pin 16 (VSS) a 3,3V. El motor fa servir els canals 1 i 2 (pins 6 i 3) i controlarem
el sentit amb els pins 2 i 7 connectats als pins 11 i 13 de la Raspberry. La velocitat la controlarem
mitjançant un PWM connectat al pin 1 (ENABLE1) connectat al pin 15 de la Raspberry que és on
implementarem el PWM.

Codi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

import
import
import
import

RPi.GPIO as GPIO
smbus
time
sys

address = 0x48
bus=smbus.SMBus(1)
cmd=0x40
# defineix els pins connectats al L293D
PinMotor1 = 13
PinMotor2 = 11
PinActivarMotor = 15

def LlegirAnalogic(chn):
valor = bus.read_byte_data(address,cmd+chn) #Llegeix el valor del canal i el
retorna
16.
return valor
17.
18. def configuracio_inicial():
19.
global p
20.
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# Numera els pins segons la posició física
21.
GPIO.setup(PinMotor1,GPIO.OUT) # Estableix els pins de sortida per controlar el
motor
22.
GPIO.setup(PinMotor2,GPIO.OUT)
23.
GPIO.setup(PinActivarMotor,GPIO.OUT)
24.
25.
p = GPIO.PWM(PinActivarMotor,1000)
# crea el PWM on activarem el motor
26.
p.start(0)
27.
28. #mapNUM function: mapeja el valor d'un rang a un altre rang
29. def mapNUM(value,fromLow,fromHigh,toLow,toHigh):
30.
return (toHigh-toLow)*(value-fromLow) / (fromHigh-fromLow) + toLow
31.
32. #motor function: estableix la direcció i la velocitat del motor segons el valor
d'entrada
33. def motor(ADC):
34.
valor = ADC -128
35.
if (valor > 0):
36.
GPIO.output(PinMotor1,GPIO.HIGH)
37.
GPIO.output(PinMotor2,GPIO.LOW)
38.
print ('Gira endavant..')
39.
elif (valor < 0):
40.
GPIO.output(PinMotor1,GPIO.LOW)
41.
GPIO.output(PinMotor2,GPIO.HIGH)
42.
print ('Gira enrera...')
43.
else :
44.
GPIO.output(PinMotor1,GPIO.LOW)
45.
GPIO.output(PinMotor2,GPIO.LOW)
46.
print ('No girem...')
47.
p.start(mapNUM(abs(valor),0,128,0,100))
48.
print ('El cicle PWM es %d%%\n'%(abs(valor)*100/127))
49.
50. def proces():
51.
while True:
52.
valor = LlegirAnalogic(0)
53.
print ('ADC Valor : %d'%(valor))
54.
motor(valor)
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55.
time.sleep(0.01)
56.
57. def destruccio():
58.
bus.close()
59.
GPIO.cleanup()
60.
61. if __name__ == '__main__':
# El programa comença aquí
62.
configuracio_inicial()
63.
try:
64.
proces()
65.
except KeyboardInterrupt: # Amb CTRL+C, sortim del programa
66.
destruccio()
67.
except:
68.
print ("Error inesperat:", sys.exc_info()[0])
69.
destruccio()
70.
raise

Comentaris al codi:
El primer que cal comentar és com llegir un valor des del port sèrie. En primer lloc definim l’adreça
estàndard del port sèrie (0x48), el canal (0x40) i creem el bus. Seguidament, definir una funció on
l’indicarem el canal a llegir i ens tornarà el valor capturat per aquell canal.
6.
7.
8.
...
14.
15.

address = 0x48
bus=smbus.SMBus(1)
cmd=0x40

def LlegirAnalogic(chn):
valor = bus.read_byte_data(address,cmd+chn)
retorna
16.
return valor

#Llegeix el valor del canal i el

La funció mapNUM ens mapeja un valor (value) existent en el rang (fromLow , fromHigh) a un altre valor
existent en el rang (toLow, toHigh). En aquest cas ens el farem servir per transformar un valor existent
entre 0 i 255 a un valor existent entre 0 i 100 (percentatge del PWC)
28. #mapNUM function: mapeja el valor d'un rang a un altre rang
29. def mapNUM(value,fromLow,fromHigh,toLow,toHigh):
30.
return (toHigh-toLow)*(value-fromLow) / (fromHigh-fromLow) + toLow

La funció motor rep un valor entre 0 i 255 i determina el sentit de gir. En primer lloc li resta la meitat del
rang (128). Si el valor és més gran de 0 girarà en un sentit i si és més petit girarà en l’altre sentit. Això ho
fa activant i desactivant els pins del motor. Finalment estableix el percentatge del PWM.
32. #funcio motor: estableix la direcció i la velocitat del motor segons el valor d'entrada
33. def motor(ADC):
34.
valor = ADC -128
35.
if (valor > 0):
36.
GPIO.output(PinMotor1,GPIO.HIGH)
37.
GPIO.output(PinMotor2,GPIO.LOW)
38.
print ('Gira endavant..')
39.
elif (valor < 0):
40.
GPIO.output(PinMotor1,GPIO.LOW)
41.
GPIO.output(PinMotor2,GPIO.HIGH)
42.
print ('Gira enrera...')
43.
else :
44.
GPIO.output(PinMotor1,GPIO.LOW)
45.
GPIO.output(PinMotor2,GPIO.LOW)
46.
print ('No girem...')
47.
p.start(mapNUM(abs(valor),0,128,0,100))
48.
print ('El cicle PWM es %d%%\n'%(abs(valor)*100/127))
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Activitats
Activitat 6.1:
Implementar el circuit sobre un protoboard. Transcriure el programa i executar-lo verificant que el
motor gira cap a un costat i cap a l’altre fent girar el potenciòmetre i que canvia de velocitat.
Activitat 6.2:
Fem servir el DAC PCF8591T només per llegir el valor del potenciòmetre i establir el sentit de gir i la
velocitat del motor. Com ho faries perquè un motor pogués variar la velocitat i el sentit de marxa sense
que ningú actués sobre el potenciòmetre?
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ACTIVITAT 7: Sensor d’ultrasons
Objectius d’aprenentatge
-

Aprendre a gestionar un sensor d’ultrasons per calcular la distància fins a un obstacle

Enunciat
Fem servir un gestor d’ultrasons per calcular la proximitat en mil·límetres que tenim fins a un obstacle.

Aspectes a tenir en compte
El sensor que farem servir és molt senzill de connectar, però cal recordar que això no acostuma a passar
sovint i que sempre hem de vigilar les especificacions del fabricant per tal de no fer malbé ni els
components ni la placa de la Raspberry Pi.

Nous components
HC-SR04 – Sensor d’Ultrasons
Podeu veure tota la informació

tècnica

a

http://web.eece.maine.edu/~zhu/book/lab/HC-

SR04%20User%20Manual.pdf

Figura 12 : Imatge del sensor HC-SR04
Font: https://www.electroschematics.com/hc-sr04-datasheet/

El seu funcionament és extremadament senzill: el sensor s’activa mitjançant un pols d’almenys 10
microsegons en el pin TRG (trigger). Això provocarà internament l'enviament d'un conjunt de 8 polsos a
40 KHz per l’emissor d’ultrasons i activar amb nivell alt del pin ECHO. Quan el receptor d’ultrasons rep
el senyal un cop ha rebotat en l’obstacle, baixa el nivell del pin ECHO.

Figura 13 : Diagrama de temps del funcionament. Sensor HC-SR04
Font: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf
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Mesurant el temps que el pin ECHO s’està en un nivell alt podrem calcular la distància a la qual es troba
l’objecte mitjançant una senzilla fórmula de la física: velocitat = espai / temps. I d’aquí podem aïllar
l’espai:
𝑒𝑠𝑝𝑎𝑖 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 · 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠
La velocitat és la velocitat del so, aproximadament 343 metres per segon. Com que l’espai que recorre
el senyal és el d’anar fins a l’objecte i tornar, haurem de dividir entre 2 per obtenir la distància a la qual
es troba l’objecte:
𝑚
343 · 𝑡
𝑣·𝑡
𝑚
𝑚
𝑚𝑚 1 𝑠
𝑠
𝑑=
=
= 171,5 · 𝑡 = 171,5 · 1000
·
· 𝑡 = 0,1715 · 𝑡 𝑚𝑚
2
2
𝑠
𝑠
𝑚 106 𝜇𝑠
Així doncs, per calcular la distància a la qual es troba un objecte només hem de mesurar el temps en
microsegons en què el pin ECHO es troba en nivell alt i multiplicar per 0,1715 per obtenir la seva distància
en mil·límetres.
A més, haurem de tenir en compte que un senyal de 38 ms és indicatiu de que no s’ha trobat cap obstacle
(serien més de 6,5 m i això excedeix l’abast del sensor que és de 5 m). I per evitar rebots de senyals
antics s’aconsella que el cicle de lectures no sigui inferior a 50 ms.
El patillatge del sensor és molt senzill, i a més està molt ben indicat a la placa del sensor:

Figura 14 : Patillatge del sensor HC-SR04
Font: https://saber.patagoniatec.com/2014/10/tutorial-modulo-ultrasonico-arduino-argentina-ptec-sr04-srf05-us020/

Circuit:

Annex 1 – Material didàctic

Pàgina 36 de 48

Treball Final de Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Codi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

import RPi.GPIO as GPIO
import time
import sys
PinTRG = 16
PinECHO = 18
MAX_DISTANCE = 100
#defineix la distància màxima a mesurar
MICROSEGONS_A_MILIMETRES = 0.1715
timeOut = MAX_DISTANCE*60
#calcula el timeout segons la distància màxima a mesurar
def pulseIn(pin,level,timeOut): # Obté el temps que es passa el ECHO amb valor alt
t0 = time.time()
while(GPIO.input(pin) != level):
if((time.time() - t0) > timeOut*0.000001):
return 0;
t0 = time.time()
while(GPIO.input(pin) == level):
if((time.time() - t0) > timeOut*0.000001):
return 0;
pulseTime = (time.time() - t0)*1000000
# torna el temps en us
return pulseTime
def getSonar():
GPIO.output(PinTRG,GPIO.HIGH)
#Envía un senyal alt al TRG de 10 us
time.sleep(0.00001)
GPIO.output(PinTRG,GPIO.LOW)
pingTime = pulseIn(PinECHO,GPIO.HIGH,timeOut) #Llegeix el temps d’ECHO a baixar
distance = pingTime * MICROSEGONS_A_MILIMETRES # Multiplica pel factor i obté els mm
return distance
def configuracio_inicial():
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(PinTRG, GPIO.OUT)
GPIO.setup(PinECHO, GPIO.IN)

#Numera els pins segons la posició física
#Pin TRG és de sortida
#Pin ECHO és d'entrada

def proces():
while(True):
distancia = getSonar()
if (distancia > 0):
print ("Distància a l'obstacle : %.2f mm"%(distancia))
else:
print ("No s'ha detectat cap obstacle")
time.sleep(1)
def destruccio():
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
# El programa comença aquí
configuracio_inicial()
try:
proces()
except KeyboardInterrupt: # Amb CTRL+C, sortim del programa
destruccio()
except:
print ("Error inesperat:", sys.exc_info()[0])
destruccio()
raise

Comentaris al codi:
Aquest és un circuit força senzill on només fem servir dos pins: el 16 per llençar el TRG i el 18 per rebre
l’ECHO. Això ho podem veure tant en la configuració inicial com a la definició de les constants a l’inici
del codi.
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El programa en si mateix no deixa de ser un bucle infinit que obté la distància i la mostra per pantalla.
Anem a veure com s’ho fa. Aquest programa te dues funcions clau: getSonar i pulseIn.
24. def getSonar():
25.
GPIO.output(PinTRG,GPIO.HIGH)
#Envía un senyal alt al TRG de 10 us
26.
time.sleep(0.00001)
27.
GPIO.output(PinTRG,GPIO.LOW)
28.
pingTime = pulseIn(PinECHO,GPIO.HIGH,timeOut) #Llegeix el temps d’ECHO a baixar
29.
distance = pingTime * MICROSEGONS_A_MILIMETRES # Multiplica pel factor i obté els mm
30.
return distance

La funció getSonar() genera un pols de 10 ms pel pin TRG per tal d’activar el sensor. Aquesta durada és
la indicada en les especificacions del producte.
Un cop llençat el pols, podem llegir el comportament del pin ECHO, que recordem que s’activava fins
que el senyal rebotava en l’objecte i tornava. Aquesta lectura es basa en la funció pulseIn que tornarà
els microsegons que ha trigat a arribar. Ho multiplicarem pel factor de conversió que hem calculat
MICROSEGONS_A_MILIMETRES i això ens donarà la distància en mil·límetres.
11. def pulseIn(pin,level,timeOut): # Obté el temps que es passa el ECHO amb valor alt
12.
t0 = time.time()
13.
while(GPIO.input(pin) != level):
14.
if((time.time() - t0) > timeOut*0.000001):
15.
return 0;
16.
t0 = time.time()
17.
while(GPIO.input(pin) == level):
18.
if((time.time() - t0) > timeOut*0.000001):
19.
return 0;
20.
pulseTime = (time.time() - t0)*1000000
# torna el temps en us
21.
return pulseTime

Aquesta funció s’assegura d’esperar al fet que el pin no tingui un valor alt, llavors pren el temps en t0, i
espera fins que el pin deixa de tenir un valor alt. La diferència de temps la tenim en segons, i haurem
de multiplicar-la per 1.000.000 per convertir-la a microsegons.

Activitats
Activitat 7.1:
Implementar el circuit sobre un protoboard. Transcriure el programa i executar-lo verificant que el
sensor de distància actua correctament.
Activitat 7.2:
Com podem fer per ajustar el sensor de forma que ens detecti els objectes que hi ha en un rang entre
75 y 125 cm?
Activitat 7.3:
Els càlculs de la velocitat de les ones ultrasòniques s’han fet d’acord amb l’assumpció que la velocitat
del so és de 343 m/s, però realment la velocitat del so per l’aire depèn de la temperatura i de la humitat.
On hauríem d’actuar per calibrar correctament el sensor de proximitat? I si volguéssim una calibració
automàtica, com ho hauríem de fer?
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ACTIVITAT 8: Sensor de gir i acceleració
Objectius d’aprenentatge
-

Aprendre a gestionar un sensor de gir i acceleració
Comprendre la necessitat de calibratge d’alguns sensors i fer-ne un

Enunciat
Fem servir un giroscopi i acceleròmetre per poder saber la posició en la qual es troba el nostre dispositiu.

Aspectes a tenir en compte
El sensor que farem servir és molt senzill de connectar, però cal recordar que això no acostuma a passar
sovint i que sempre hem de vigilar les especificacions del fabricant per tal de no fer malbé ni els
components ni la placa de la Raspberry Pi.

Nous components
MPU6050 – Acceleròmetre i giroscopi
Podeu veure tota la informació tècnica a https://2mp.conae.gov.ar/attachments/article/1313/SAEMAN-0005-A%20-%20Introduccion%20a%20MPU6050.pdf

Figura 15 : Imatge del sensor MPU6050
Font: https://2mp.conae.gov.ar/attachments/article/1313/SAE-MAN-0005-A%20-%20Introduccion%20a%20MPU6050.pdf

El seu funcionament és una mica complex, però mirarem de fer-lo servir d’una manera ben senzilla.
Consta d’un sensor de gir i un altre d’acceleració a més d’un sensor de temperatura que fa servir per
calibratge intern però que també podem consultar. Cada sensor ens dóna un valor per cada un dels tres
eixos (x, y i z).

Figura 16 : Eixos de gir del sensor MPU6050
Font: https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf, pàgina 21
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L’acceleròmetre ens indica l’acceleració de cada eix i es mesura en g (gravetat). El giroscopi ens indica la
velocitat angular de cada eix i es mesura en º/seg.
Mitjançant fórmules trigonomètriques podem calcular l’orientació de cada eix. Cada valor està
emmagatzemat en dos bytes en una adreça determinada que caldrà llegir amb l’interface de
comunicació I2C. Es pot canviar la sensibilitat del sensor de gir, des de 250º/s fins a 2000º/s i la de
l’acceleròmetre de 2g fins a 16g Farem servir la sensibilitat per defecte que és de 250º/s i 2g.
Els valors que llegirem caldrà que els transformem a l’escala corresponent segons la sensibilitat definida.

En el cas del giroscopi, tenim una sensibilitat de -250º/s fins a 250º/s, però quan llegim el registre (2
bytes) ens donarà un valor entre -32768 i 32767, per tant caldrà fer un mapeig d’aquest valor fins a
l’escala desitjada. Per fer això cal agafar el valor màxim d’una escala i dividir-lo entre el valor màxim de
l’altra: 250/32768 és el factor de conversió d’una escala a l’altra.
En el cas de l’acceleròmetre, tenim una sensibilitat des de -2g fins a +2g

I es calcularà igual que abans: 2/32768 o el seu equivalent 1/16384.

Circuit:
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Codi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

import
import
import
import
import

RPi.GPIO as GPIO
time
sys
smbus
math

# Registres generals
power_mgmt_1 = 0x6b
power_mgmt_2 = 0x6c
bus = smbus.SMBus(1)
address = 0x68
# Adreça llegida amb la comanda i2cdetect
escala_giro = 250.0/32768.0 # Escala del giroscopi
# Funció que llegeix un byte de l'adreça que indiquem
def read_byte(adr):
return bus.read_byte_data(address, adr)
# Funció que llegeix un word de l'adreça que indiquem:
# Ho fa llegint dos bytes en les adreces adr i adr+1
def read_word(adr):
high = bus.read_byte_data(address, adr)
low = bus.read_byte_data(address, adr+1)
val = (high << 8) + low
return val
# Funció que llegeix un word de l'adreça que indiquem
# Ajusta el valor si és negatiu
def read_word_2c(adr):
val = read_word(adr)
if (val >= 0x8000):
return -((65535 - val) + 1)
else:
return val
# Calcula la distància entre dos punts
def dist(a,b):
return math.sqrt((a*a)+(b*b))
#Calcula la rotació del eixos x, y i z
def get_x_rota(x,y,z):
radians = math.atan2(x, dist(y,z))
return -math.degrees(radians)
def get_y_rota(x,y,z):
radians = math.atan2(y, dist(x,z))
return math.degrees(radians)
def get_z_rota(x,y,z):
radians = math.atan2(z, dist(x,y))
return math.degrees(radians)
def configuracio_inicial():
# Desperta el 6050, donat que arrenca en mode "sleep"
bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0)
def proces():
while (True):
temp = read_word_2c(0x41)
print ("Temperatura: %.2f ºC"%(temp/340.00+36.53))
print ("---------")
print ("Dades del giroscopi")
gyro_x = read_word_2c(0x43)
gyro_y = read_word_2c(0x45)
gyro_z = read_word_2c(0x47)
print ("gyro_x:", "{:>4}".format(gyro_x), " map:", "%+.4f"%(gyro_x * escala_giro))
print ("gyro_y:", "{:>4}".format(gyro_y), " map:", "%+.4f"%(gyro_y * escala_giro))
print ("gyro_z:", "{:>4}".format(gyro_z), " map:", "%+.4f"%(gyro_z * escala_giro))
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72.
73.
print ("------------------")
74.
print ("Dades de l'acceleròmetre")
75.
76.
accel_x = read_word_2c(0x3b)
77.
accel_y = read_word_2c(0x3d)
78.
accel_z = read_word_2c(0x3f)
79.
80.
accel_x_map = accel_x / 16384.0
81.
accel_y_map = accel_y / 16384.0
82.
accel_z_map = accel_z / 16384.0
83.
84.
print ("accel_x: ", "{:>5}".format(accel_x), " map: ", "%+.4f"%accel_x_map)
85.
print ("accel_y: ", "{:>5}".format(accel_y), " map: ", "%+.4f"%accel_y_map)
86.
print ("accel_z: ", "{:>5}".format(accel_z), " map: ", "%+.4f"%accel_z_map)
87.
88.
print ("------------------")
89.
print ("Dades calculades de rotació")
90.
print ("Rotació x: ",”%+.4f"%get_x_rota(accel_x_map, accel_y_map, accel_z_map))
91.
print ("Rotació y: ","%+.4f"%get_y_rota(accel_x_map, accel_y_map, accel_z_map))
92.
print ("Rotació z: ","%+.4f"%get_z_rota(accel_x_map, accel_y_map, accel_z_map))
93.
94.
time.sleep(0.1)
95.
96.
97. def destruccio():
98.
GPIO.cleanup()
99.
100.
if __name__ == '__main__':
# El programa comença aquí
101.
configuracio_inicial()
102.
try:
103.
proces()
104.
except KeyboardInterrupt: # Amb CTRL+C, sortim del programa
105.
destruccio()
106.
except:
107.
print ("Error inesperat:", sys.exc_info()[0])
108.
destruccio()
109.
raise

Comentaris al codi:
El primer que trobem són els registres per crear el bus de dades del port sèrie que ja coneixem, i l’adreça
del port i2C. Aquesta adreça acostuma a ser la 0x68, però es pot saber del cert si executem la comanda
i2cdetect. Finalment veiem que definim l’escala del giroscopi tal com hem explicat anteriorment.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

# Registres generals
power_mgmt_1 = 0x6b
power_mgmt_2 = 0x6c
bus = smbus.SMBus(1)
address = 0x68
# Adreça llegida amb la comanda i2cdetect
escala_giro = 250.0/32768.0 # Escala del giroscopi

Les funcions read_byte, read_word i read_word2c, són funcions de baix nivell per llegir els valors d’una
adreça:
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

# Funció que llegeix un byte de l'adreça que indiquem
def read_byte(adr):
return bus.read_byte_data(address, adr)
# Funció que llegeix un word de l'adreça que indiquem:
# Ho fa llegint dos bytes en les adreces adr i adr+1
def read_word(adr):
high = bus.read_byte_data(address, adr)
low = bus.read_byte_data(address, adr+1)
val = (high << 8) + low
return val
# Funció que llegeix un word de l'adreça que indiquem
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27. # Ajusta el valor si és negatiu
28. def read_word_2c(adr):
29.
val = read_word(adr)
30.
if (val >= 0x8000):
31.
return -((65535 - val) + 1)
32.
else:
33.
return val

Les funcions dist i get_N_rota són funcions trigonomètriques que farem servir més endavant:
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

# Calcula la distància entre dos punts
def dist(a,b):
return math.sqrt((a*a)+(b*b))
#Calcula la rotació del eixos x, y i z
def get_x_rota(x,y,z):
radians = math.atan2(x, dist(y,z))
return math.degrees(radians)
def get_y_rota(x,y,z):
radians = math.atan2(y, dist(x,z))
return math.degrees(radians)
def get_z_rota(x,y,z):
radians = math.atan2(z, dist(x,y))
return math.degrees(radians)

Passem al cos del programa dins de la funció procés:
La temperatura la trobem a l’adreça 0x41 i al valor que llegim li hem d’aplicar la conversió 1/340 + 36.53
per convertir-la a ºC (fórmula definida pel fabricant)
59.
60.

temp = read_word_2c(0x41)
print ("Temperatura: %.2f ºC"%(temp/340.00+36.53))

Les dades del giroscopi les trobem a les adreces 0x43, 0x45 i 0x47 per als eixos x, y i z respectivament.
Aquests valors caldrà mapejar-los per tal d’obtenir el valor dins de l’escala desitjada:
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

gyro_x = read_word_2c(0x43)
gyro_y = read_word_2c(0x45)
gyro_z = read_word_2c(0x47)
print ("gyro_x:", "{:>4}".format(gyro_x), " map:", "%+.4f"%(gyro_x * escala_giro))
print ("gyro_y:", "{:>4}".format(gyro_y), " map:", "%+.4f"%(gyro_y * escala_giro))
print ("gyro_z:", "{:>4}".format(gyro_z), " map:", "%+.4f"%(gyro_z * escala_giro))

Seguidament, les dades de l’acceleròmetre les trobem a les adreces 0x3b, 0x3d i 0x3f per als eixos x, y i
z respectivament. Un cop més, cal mapejar aquestes dades per obtenir els valors en l’escala desitjada:
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

accel_x = read_word_2c(0x3b)
accel_y = read_word_2c(0x3d)
accel_z = read_word_2c(0x3f)
accel_x_map = accel_x / 16384.0
accel_y_map = accel_y / 16384.0
accel_z_map = accel_z / 16384.0
print ("accel_x: ", "{:>5}".format(accel_x), " map: ", "%+.4f"%accel_x_map)
print ("accel_y: ", "{:>5}".format(accel_y), " map: ", "%+.4f"%accel_y_map)
print ("accel_z: ", "{:>5}".format(accel_z), " map: ", "%+.4f"%accel_z_map)

Amb les dades de gir i les fórmules trigonomètriques podem obtenir l’angle de rotació de cada eix:
90.

print ("Rotació x: ",”%+.4f"%get_x_rota(accel_x_map, accel_y_map, accel_z_map))
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91.
92.

print ("Rotació y: ","%+.4f"%get_y_rota(accel_x_map, accel_y_map, accel_z_map))
print ("Rotació z: ","%+.4f"%get_z_rota(accel_x_map, accel_y_map, accel_z_map))

Activitats
Activitat 8.1:
Implementar el circuit sobre un protoboard. Transcriure el programa i executar-lo verificant que tots els
sensors funcionen correctament.
Activitat 8.2:
Què succeeix amb el valor que obtenim per la rotació de l’eix Z? Per què? Com ho podem solucionar?
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ACTIVITAT 9: Comunicació web. Internet of Things (IoT)
Objectius d’aprenentatge
-

Aprendre a comunicar la Raspberry Pi amb un servidor web per tal d’enviar i rebre informació

Enunciat
Comunicar la Raspberry Pi amb un servidor web per tal de poder enviar informació i també poder rebre
instruccions per alterar el funcionament d’un dispositiu autònom.

Aspectes a tenir en compte
Aquesta activitat no fa servir cap component electrònic i ni tan sols fa servir el port GPIO de la Raspberry.
Es centra únicament en la programació d’un client web amb Python per tal de comunicar-se amb un
servei web mitjançant el protocol SOAP.
A més, caldrà desenvolupar la part del servei web on poder fer la crida.

Codi:
El codi del servei web al qual farem la crida és molt simple. Proposem de fer-lo en Visual Basic.NET:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Imports System.Web.Services
Imports System.Web.Services.Protocols
Imports System.ComponentModel
<System.Web.Services.WebService(Namespace:="http://mytests.cat/")>
<System.Web.Services.WebServiceBinding(ConformsTo:=WsiProfiles.BasicProfile1_1)>
<ToolboxItem(False)>
Public Class WebService1
Inherits System.Web.Services.WebService
<WebMethod()>
Public Function HelloWorld() As String
Return "Hola a tothom!!"
End Function
End Class

El codi del client Python per consumir el webservice és el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

import requests
import sys
from xml.dom.minidom import parse, parseString

endpoint = "http://192.168.1.37:8080/WSRequest/RaspberryRequest.asmx?wsdl"
headers = {'content-type': 'application/soap+xml'}
body="""<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soapenvelope">
9.
<soap12:Body >
10.
<HelloWorld xmlns="http://mytests.cat/"/>
11.
</soap12:Body>
12. </soap12:Envelope>"""
13.
14.
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15. if __name__ == '__main__':
# El programa comença aquí
16.
try:
17.
18.
print(body)
19.
20.
print ("***Resposta***")
21.
response = requests.post(endpoint, data=body, headers=headers)
22.
x=response.content
23.
x=str(x,"UTF-8")
24.
print(x)
25.
26.
print ("Parse...")
27.
dom = parseString(x)
28.
29.
print ("getElements...")
30.
itemlist = dom.getElementsByTagName('HelloWorldResult')
31.
print("Quantitat d'elements: " + str(len(itemlist)))
32.
33.
print ("itemList de HelloWorldResult...")
34.
print(itemlist[0])
35.
print("item.nodeValue: " + itemlist[0].childNodes[0].nodeValue)
36.
37.
except:
38.
print ("Error inesperat:", sys.exc_info()[0])

Comentaris al codi:
De la part del servei hi ha ben poca cosa a comentar. Es tracta de la típica funció de “HelloWorld” que
torna la salutació com a resposta.
10.
11.
12.
13.

<WebMethod()>
Public Function HelloWorld() As String
Return "Hola a tothom!!"
End Function

La part del client és una mica més complexa. Analitzem les diferents parts:
5.
6.
7.
8.

endpoint = "http://192.168.1.37:8080/WSRequest/RaspberryRequest.asmx?wsdl"
headers = {'content-type': 'application/soap+xml'}
body="""<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soapenvelope">
9.
<soap12:Body >
10.
<HelloWorld xmlns="http://mytests.cat/"/>
11.
</soap12:Body>
12. </soap12:Envelope>"""

En primer lloc, hem definit 3 constats:
•
•
•

endpoint: és l’adreça on es troba el servei web a consumir
headers: és la capçalera de la crida i on s’indica el tipus de contingut
body: és el missatge que enviarem fent servir SOAP-Envelope. D’aquest missatge cal
destacar la línia 10 que indica que es farà una crida al mètode “HelloWorld” sense
paràmetres.

El cos del programa té diferents parts:
20.
21.
22.
23.
24.

print ("***Resposta***")
response = requests.post(endpoint, data=body, headers=headers)
x=response.content
x=str(x,"UTF-8")
print(x)
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En aquesta part es fa la crida al servei web (línia 21: response = requests.post) i es recupera la
resposta (línia 22: response.content). Seguidament es converteix a UTF-8 i la imprimeix per veure el
seu contingut que serà el següent:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap=http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope
xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<HelloWorldResponse xmlns="http://mytests.cat/">
<HelloWorldResult>Hola a tothom!!</HelloWorldResult>
</HelloWorldResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Com podem veure, la resposta és un document XML. Per poder tractar el document d’una manera àgil
l’haurem de tractar amb un parser XML com el minidom. Això ho farem amb les següents instruccions:
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

print ("Parse...")
dom = parseString(x)
print ("getElements...")
itemlist = dom.getElementsByTagName('HelloWorldResult')
print("Quantitat d'elements: " + str(len(itemlist)))
print ("itemList de HelloWorldResult...")
print (itemlist[0])
print ("item.nodeValue: " + itemlist[0].childNodes[0].nodeValue)

La línia 27 fa el parsing del document i el deixa a l’objecte dom. A la línia 30 obtenim tots els elements
de nom “HelloWorldResult” que tornarà en una llista. D’aquesta llista caldrà verificar quina és la seva
mida len(itemlist) i llavors podrem accedir amb seguretat al seu contingut
itemlist[0].childNodes[0].nodeValue

Activitats
Activitat 9.1:
Transcriure els programes i executar-lo verificant el correcte funcionament.
Activitat 9.2:
Programa un servei web que rebi dos paràmetres com a nombres enters, els sumi i torni el resultat com
un nombre enter. Fes també el programa en Python per tal de fer la crida a aquest servei web i rebre el
resultat.
Activitat 9.3:
Programar un servei web genèric. Aquest servei web ha de rebre com a únic paràmetre un document
XML. Aquest document XML ha de contenir la comanda a realitzar i els paràmetres que siguin necessaris.
Com a resultat retornarà un altre document XML amb el resultat de l’operació (OK o KO), una descripció
de l’error si ha anat malament o bé el resultat demanat si ha funcionat correctament.
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ACTIVITAT 10: Projecte. Muntem un vehicle autònom
Objectius d’aprenentatge
-

Recopilar tots els coneixements adquirits al llarg d’aquestes pràctiques en un únic projecte
Dissenyar un vehicle que funcioni de manera autònoma

Enunciat
Amb l’ajuda d’un ordinador Raspberry Pi i amb el coneixement adquirit durant les activitats 1 a 9 cal que
dissenyeu, per grups, un vehicle que funcioni de manera autònoma i que tingui, com a mínim, les
següents característiques:
-

-

Cal que avanci a tota velocitat fins que detecti un obstacle a menys d’un metre
Quan hagi detectat un obstacle a menys d’un metre, ha de reduir la velocitat fins que es trobi a
menys de 5 cm de l’obstacle
Quan es trobi a 5 cm de l’obstacle cal que giri 90º a la dreta i segueixi avançant a tota velocitat
En tot moment ha d’anar enviant dades al servidor de
o Temperatura
o Distància a l’obstacle
o Potència aplicada als motors (en percentatge)
En qualsevol moment pot rebre ordres des del servidor que cal complir immediatament:
o GD: Gira a la dreta 90º
o GE: Gira a l’esquerra 90º
o START: Funcionament normal en mode autònom
o STOP: Aturar-se. Només queda a l’espera de comandes des del servidor
o HIGH: 100 % de potència al motor
o LOW: 75% de potència al motor

A més del vehicle autònom cal programar:
-

Un servidor web que centralitzi les peticions dels vehicles
Un programa client que mostri les darreres dades que ha enviat un vehicle i que permeti enviar
ordres al vehicle.

Annex 1 – Material didàctic

Pàgina 48 de 48

