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Resum

Una de les principals motivacions que ha dut al progrés en l’àmbit tecnològic, ha estat l’auto-
matització de tasques manuals. S’ha comprovat que millora els resultats finals de les tasques i
ens permet optimitzar el temps que hi dediquem. Aquesta és la motivació que ha portat a fer
aquest treball. Tot i que, avui dia, és difícil trobar un sistema que no s’hagi automatitzat ja,
n’hi ha alguns que es segueixen utilitzant de forma manual. Aquest és el cas de la gran majoria
dels sliders de càmera, una eina de l’equip de rodatge dissenyada per a realitzar moviments
durant la filmació. Per aquesta raó, en aquest treball es pretén utilitzar les tecnologies que
es tenen a l’abast per motoritzar i automatitzar un slider de càmera. Amb aquest propòsit,
es realitza l’estudi mecànic per poder dissenyar i construir un prototip. Havent establert el
sistema electrònic pel prototip s’implementa un programa de control. En aquest programa de
control es troba l’algorisme que permet moure el slider en dues tècniques de gravació diferents,
Video Shot i Time Lapse. Per al control del slider, es dissenya una aplicació mòbil amb la qual
es pot programar perquè realitzi diferents tipus de desplaçaments. Finalment, es camparen
els resultats obtinguts amb els objectius plantejats a l’inici del projecte i es presenten algunes
línies de futur.

Abstract

One of the main motivations that has led to progress in the technological field, has been the
automation of manual tasks. It has been proven to improve the final results of the tasks and
allow us to optimize the time we spend. This is the motivation that has led to doing this job.
Although it is difficult to find a system that has not already been automated, there are some
that are still used manually. This is the case for the vast majority of camera sliders, a tool from
the filming equipment designed to perform movements during filming. For this reason, this
work aims to use the technologies that are available to motorize and automate a camera slider.
For this purpose, the mechanical study is carried out to be able to design and build a prototype.
Having established the electronic system by the prototype, a control program is implemented.
In this control program you will find the algorithm that allows you to move the slider in two
different recording techniques, Video Shot and Time Lapse. For slider control, a mobile app
is designed with which you can program to perform different types of movements. Finally, the
results obtained are compared with the objectives set at the beginning of the project and some
lines of the future are presented.
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1 Introducció

1.1 Motivació
Qualsevol amant del món de la fotografía i el vídeo, sap el que és un slider de camera i segu-
rament en té un. Però, pels qui no ho saben, un slider de camera és una eina especialitzada
de l’equip de rodatge, dissenyada per a realitzar moviments fluids, més endavant es dibagarà
més en aquest tema. Personalment, el principal inconvenient que vaig trobar al veure’n un, va
ser que la majoria son manuals, es a dir, el moviment de la camera mentres es graba el fa un
mateix. Dic inconvenient perquè els moviments que fa un humà són menys precisos i menys
fluids que no pas els que pot fer una màquina. A més, l’adventatje d’automatizar el sistema
és que no només reporta millores d’estabilitat i exactitud, sinó que permet crear una aplicació
que facilita la feina a l’hora de fer ús de l’eina i amplia el ventall de característiques.

Vivim en un món on la tecnologia avança molt ràpid. Cada pocs anys, o fins i tot cada
any, es troben sistemes de communicació més eficients, més ràpids i més segurs. Qui no ha
sentit a parlar de les impressores 3D? Tu mateix pots fer realitat qualsevol cosa que imaginis
i siguis capas de dissenyar amb un programa de Disseny 3D. Gràcies a la globalització, casi
bé tothom te accès a aquestes noves tecnologies. Així que vaig veure l’oportunitat de treure’n
profit, aplicar els coneixements que havia après al grau per automatizar el sistema i, d’aquesta
manera, millorar el resultat final.

1.2 Objectius i abast
El que es vol aconseguir en aquest treball de fi de grau és construir un slider de camera on el
moviment de la camera es realitza amb un motor i es controla amb una aplicació mòbil. Tenint
això present, els objectius que es van plantejar inicialment en aquest Treball de Fi de Grau son
els següents: Primer, estudiar els tipus de motors que s’utilitzen en projectes d’aquesta mida,
per trobar l’adecuat per moure el slider d’acord amb el pes i força a la que serà sotmés. Segòn,
implementar un algoritme que gestioni el funcionament del motor d’acord amb les ordres que
rep de l’aplicació mòbil, això inclou establir un sistema de communicació entre el slider i l’app.
Tercer, dissenyar una aplicació des de zero per controlar tot el sistema amb una interficie
d’usuari atractiva i intuïtiva. I quart, dissenyar un prototip de slider per imprimir en 3D.

De manera que l’abast d’aquest projecte és recorrer tot el procès que hi ha des de tenir
una idea de prototip en ment, fins arribar a tenir-lo entre les mans. Això inclou possar en
pràctica els tres camps principals de coneixement d’un Enginyer de Sistemes TIC: Electrònica,
Comunicació i Informàtica.

1.3 Organització de la memòria
La memòria consta de tres grans blocs. En el primer bloc, es parla dels aspectes tècnics que
s’han tingut en compte a l’hora de dissenyar el prototip, així com el dispositiu electromecànic
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1 Introducció

i de comunicació, necessaris per moure’l i conectar-lo amb l’aplicació mòbil. Després d’això,
s’explica l’algoritme de control del sistema, la part més important del projecte, ja que s’encarre-
ga d’interactuar amb tots els components i executar accions d’acord amb els senyals d’aquests.
En el tercer, i últim gran bloc, hi tenim el disseny de l’aplicació mòbil, on es descriu el sistema
d’enllaç amb el slider i les idees que s’han tingut en compte a l’hora de dissenyar l’interfície
d’usuari. Per acabar, tenim la conclusió del projecte i una presentació de extres que es podrien
afegir en el futur.
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2 Estudi tècnic

Abans d’entrar en matèria, és convenient donar una breu explicació de què és i com està format
un slider de càmera, ja que, a partir d’ara, es parla de parts i components d’aquest que sense
tenir-ne una imatge mental, és difícil de seguir.

Com he dit a la introducció, un slider de càmera (de l’anglès, càmera slider), és una eina
especialitzada de l’equip de rodatge, dissenyada per a realitzar moviments fluids. Per equip
de rodatge no només es refereix als estudis de Hollywood, sinó també a equips de rodatge dels
telenotícies i de fotògrafs professionals o amateurs. Amb un exemple potser s’entén millor:
En les entrevistes per televisió, segurament en certs moments la càmera es mou al voltant
de la presentadora i l’entrevistat per mantenir l’atenció de l’oient, aquest moviment molt
possiblement es realitza amb un slider. Aquesta és una de les aplicacions que té, però n’hi ha
d’altres. Un fotògraf el podria utilitzar per gravar un vídeo que capta imatges durant molt de
temps, a certs intervals, i les reprodueix amb molt poc temps, sistema que es coneix com a
time lapse, o filmació a intervals. En aquest cas, moure la càmera durant la gravació, transmet
la idea de dinamisme. I aquesta és l’aplicació que s’ha tingut en compte per a aquest prototip.
Dissenyar un slider de càmera pensat per a l’equip de rodatge d’un fotògraf. De manera que
s’ha pensat en un disseny que optimitzi l’espai.

Per respondre a la segona pregunta, a la figura 2.1 es pot veure l’exemple d’un slider de
càmera que podria utilitzar un fotògraf, ja sigui professional o amateur, sobre un trípode. En
aquesta imatge es poden localitzar les tres parts principals d’un slider de les quals es farà
referència: suports, raïls i plataforma. Els suports subjecten els raïls per on es desplaça la
plataforma, on tenim la càmera. El material del qual està fet pot variar. Normalment es fa
servir alumini, per la seva relació pes, duresa i preu. Tot i que en alguns casos, com a la figura,
s’utilitza fibra de carboni per als raïls, ja que és molt resistent i a la vegada molt lleuger, però
és més car.

Havent aclarit aquests dos temes, a continuació es detallen les consideracions i els aspectes
tècnics que s’han tingut en compte en el procés de creació del prototip que ha dut fins a la versió
final. L’explicació s’ha dividit en dues parts: per una banda el component electromecànic del
sistema, i per l’altra l’elecció del mòdul de comunicació entre l’aplicació mòbil i el slider.

2.1 Anàlisi mecànic

En l’apartat anterior s’ha utilitzat com a exemple un slider manual. Però l’objectiu d’aquest
projecte es construir-ne un de motoritzat. A més, com s’ha dit a l’apartat anterior, es pretén
que sigui portable. Això comporta dos reptes. Un repte és l’elecció del motor. D’acord amb el
disseny del slider, escollir un motor que sigui capaç de desplaçar l’estructura de forma folgada,
sense posar-lo al límit. I l’altre és l’optimització de l’espai. Aconseguir no perdre rang de
moviment en un slider de dimensions més aviat petites.

Un aspecte que ha condicionat en el disseny és el fregament. Sigui poca o molta, entre dos
cossos que estan en contacte existeix una força de fregament. Aquesta és una de les forces
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2 Estudi tècnic

Figura 2.1: El Slideways Pro, un slider de càmera de l’empresa americana ProAm USA. [Pro20]

contra la que ha de lluitar el motor. L’altra és la força de la càrrega que ha d’arrossegar.
D’acord amb la coneguda llei de Newton de P = mg, on P és el Pes o Força que genera la
massa m en kg, com més massa més força. Així doncs, com més pesi l’estructura a moure pel
motor, més potent ha de ser. Això equival a utilitzar un motor que consumeix més i que és
més gran, com a conseqüència augmentem espai. Un programa de simulació et permet tenir
una idea del que pot passar. Però, tot i simular per ordinador aquest escenari, realment no es
pot assegurar a què s’enfronta un fins que no ho pot palpar.

Així doncs, com que el disseny del slider juga un paper clau en l’elecció del motor, juntament
amb el tutor del projecte, s’ha considerat adequat construir primer la maqueta i estudiar, sobre
ella, les forces de fregament i de pes a què es veu sotmès. Per aquesta raó, ara es passa a explicar
el disseny de prototip.

2.1.1 Prototip

La principal diferència entre el nostre prototip i el slider de la figura 2.1 és el fet d’utilitzar 4
raïls en comptes de 2. Això comporta un gran avantatge, aproximadament s’obté el doble de
rang d’un slider convencional. Per rang, ens referim a la distància que la càmera pot recórrer
per sobre els raïls. En el cas de la majoria dels sliders de càmera que hi ha al mercat, com el
Slideways Pro, el rang de moviment és igual a la longitud dels raïls. Això vol dir que per tenir

4



2.1 Anàlisi mecànic

un rang de moviment de 70 cm es necessita un slider de 70 cm d’amplada. En canvi, amb el
sistema que s’ha utilitzat al nostre prototip, aproximadament amb 35 cm d’amplada s’obté el
mateix rang de moviment. La figura 2.2 il·lustra aquest fet.

Figura 2.2: Comparativa entre un slider convencional i el nostre prototip

Aquest no és l’únic avantatge. Com es pot veure a la figura, segons com posicionis la càmera,
el slider obstaculitza el camp de visió de l’objectiu. Cosa que no passa si s’utilitza el sistema
de 4 raïls. Col·locar la càmera d’aquesta manera no és quelcom rar. És comú utilitzar aquest
angle per transmetre profunditat de camp.

Emprar aquest sistema comporta unir les dues plataformes; la superior on s’acobla la càmera
i la inferior que s’uneix al trípode, mitjançant una corretja. A la vegada, aquesta corretja
transforma la força rotatòria del motor a la força horitzontal que desplaça la càmera. Perquè
les dues plataformes es puguin desplaçar pels raïls de forma fluida s’utilitzen rodaments. Com
que part superior i inferior estan unides, desplaçar la càmera implica desplaçar tota l’estructura.
D’aquí la importància d’utilitzar materials lleugers.

Abans de passar a descriure el disseny 3D del de les plataformes i dels sports, s’expliquen els
dos components que han jugat un paper clau en el seu disseny. Com que per escollir el motor
s’ha fet un disseny i després, un cop s’ha tingut clar quin motor utilitzar, s’ha dissenyat un
altre, s’expliquen dos tipus de suports, ja que han sigut les úniques estructures modificades.

Rodes

Les rodes són els components que permeten que les dues plataformes del slider, la superior i
l’inferior, es desplacin pels raïls. Per incrementar al mínim el fregament i així disminuir càrrega
al motor, s’han utilitzat rodes amb rodaments interns. El rodament és un tipus de coixinet
que redueix la fricció entre un eix i la peça connectada a aquest, gràcies a un conjunt de rodets
o boles que roden entre dos anells, i que li serveix de suport i li facilitat el desplaçament. N’hi
ha de dos tipus, lineals i rotatius. Per a la nostra aplicació, el rodament rotatiu és l’ideal. El
material amb què estan fets és d’acer.

Aquesta roda està feta de plàstic rígid, però no tan rígid com el metall, de manera que
absorbeixen part de les vibracions en el desplaçament. Durant el procés de fabricació, s’ha
integrat el rodament amb la roda, de manera que el rodament queda ben fix en el seu interior.
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2 Estudi tècnic

Figura 2.3: Rodes amb rodament intern utilitzades en el slider

En la figura 2.3 s’observa que el perfil de la roda és de mitja circumferència. N’hi ha d’altres
formes, com per exemple amb perfil triangular, però el de mig cercle permet que la roda
se subjecti al raïl. A la figura 2.8 s’il·lustra aquest fet. Com es pot percebre, si les dues
rodes es fixen sobre el mateix pla, poden desplaçar-se sobre els raïls tant en horitzontal, com
en vertical, com girades 180 graus. Això aporta una altra funcionalitat al slider i permet
desplaçar la càmera fins i tot estan al revés.

Les dimensions de la roda són de 41 mm de diàmetre x 17 mm de gruix amb el diàmetre
interior del rodament de 6 mm. El diàmetre del perfil és de 13,5 mm. Això vol dir que el
diàmetre adequat del raïl ha de ser de 13 mm. D’aquesta manera és com millor es subjecta.
Si el diàmetre del tub del raïl és inferior, la roda fa joc, com a conseqüència, la plataforma
trontolla. Si del contrari, el diàmetre és superior, la roda té menys adherència i perilla que es
desencaixi. Finalment, s’ha optat per utilitzar 8 rodes, 4 per cadascuna de les plataformes.

Figura 2.4: Roda subjecte al raïl

Tenint en compte el que s’ha explicat, es tenia molt clar la forma i el diàmetre de secció que
havia de tenir el raïl. Però s’havia de determinar el material adequat. Tenien que complir uns
certs requisits, que es passen a explicar a continuació.
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2.1 Anàlisi mecànic

Raïls

Els raïls són un element important del slider, ja que és per on es desplaça la càmera. Si els
raïls no són suficientment rígids, s’acaben deformant, ja sigui per la càrrega que transporta la
plataforma superior o per la pressió que provoca el mateix slider sobre el trípode. Això perju-
dica l’estabilitat de la plataforma, i per tant, l’estabilitat de la càmera. Com a conseqüència,
el material gravat surt defectuós.

Per altra banda, al ser 4 estructures grans en proporció al slider, utilitzar un material
molt rígid, però també molt dens, augmenta de forma considerable el pes global. Com s’ha
discutit altres vegades, augmentar aquest pes indica augmentar la capacitat del motor i a
la vegada augmentar l’espai que ocupa i el seu consum. De manera que s’han analitzat 4
materials diferents per comprovar quins compleixen millor els 5 requisits més importants.
Aquests materials són el PVC, l’Alumini, l’Acer i la Fibra de Carboni. I els requisits, o
aspectes principals, que s’han tractat són, primer de tot, la rigidesa, per saber la quantitat de
càrrega que pot suportar sense deformar-se. Segon, la densitat, que juntament amb la rigidesa
són els dos factors més importants. Tercer, la disponibilitat, és a dir, la facilitat de trobar un
comerciant d’aquest material tant per la zona com per internet. Quart, el factor econòmic,
que fa referència al preu per cada raïl. I finalment, el cinquè aspecte és l’estètic. A la taula
4.1 es mostra el resultat de l’anàlisi. A la primera fila hi trobem els materials analitzats i a la
columna de l’esquerra les característiques esmentades de cadascun.

PVC Alumini Acer Fibra Carboni
Rigidesa o o o o o o o o o o o o o

Poca Densitat o o o o o o o o o o o o o o o o
Disponibilitat o o o o o o o o o o o o o o o o
Econòmic o o o o o o o o o o o o o
Estètica o o o o o o o o o o o o o o o o o

Taula 2.1: Resultat de la comparativa dels diferents materials analitzats. Sent o molt negatiu i o o o o
o molt positiu.

La conclusió a la qual s’ha arribat és que l’alumini és el material més complet. Tot i no ser
el més rígid de la taula, sí que és el més equilibrat pel que fa a rigidesa i poca densitat. No és
tan lleuger com la fibra de carboni, però és tant o més rígid i molt més econòmic. El PVC ha
sigut una de les primeres opcions que es van pensar, com que és fàcil de trobar, lleuger i molt
econòmic, però es va descartar a causa de seva mal·leabilitat.

Havent decidit el material s’ha optat per utilitzar 4 tubs rodons. Les dimensions dels quals
són 13 mm de diàmetre exterior, 1,5 mm de gruix i 50 mm de llarg.

Tenint clar les dimensions d’aquests dos components, es va passar al disseny 3D pròpiament
dit del slider. Els 4 components que es passen a descriure a continuació, plataforma superior,
plataforma inferior i suports, s’han dissenyat completament en 3D.
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2 Estudi tècnic

Figura 2.5: Raïls d’alumini

Plataforma Superior

La funció de la plataforma superior és subjectar la càmera i desplaçar-se pels raïls.
Per aconseguir el primer, s’ha utilitzat un caragol de muntatge. És el mateix sistema que

s’utilitza per enroscar una càmera a un trípode. Aquest sistema és internacional, de manera
que tots els trípodes tenen aquest cargol i totes les càmeres tenen la femella a la part inferior.
Per imitar aquest sistema a la plataforma del slider, se li ha incorporat un adaptador per a
cargol de muntatge, o sabata de cargol de muntatge. N’hi ha de dues mides, d’1/4 i de 3/8 de
polzada de diàmetre. Per al que es vol fer, el més corrent és utilitzar 1/4, ja que la majoria de
càmeres no tenen suficient espai a la part inferior per a un de 3/8. De tota manera, sempre es
pot utilitzar un adaptador d’1/4 a 3/8 en el cas que fos petit. Aquest adaptador s’ha col·locat
en l’interior de la plataforma de manera que sobresurti 7 mm. Aquest és espai suficient perquè
la càmera s’enrosqui perfectament i quedi ben subjectada.

Per aconseguir el segon, es fa ús de les rodes descrites abans i de clips de subjecció. Per sub-
jectar les rodes a la plataforma s’han utilitzat quatre cargols M5 x 30 mm, amb les respectives
rosques. A la figura 2.3 s’observen els quatre orificis hexagonals per a les rosques. Per la part
inferior de la plataforma s’introdueix el cargol per l’orifici del rodament i es cargola a la rosca
de la part superior. Per evitar que, un cop cargolada, contacti amb la plataforma, a la part
inferior de la plataforma s’ha dissenyat un perfil de 5 mm de gruix. A la figura 2.7 s’observen
aquests perfils. Gràcies a aquests perfils, entre la roda i la superfície de la plataforma hi ha 1
mm de distància.

Els clips de subjecció uneixen les dues plataformes. S’han dissenyat de forma que es puguin
enganxar i desenganxar de la plataforma. Això facilita la feina a l’hora de desmuntar el slider,
ja sigui per reduir l’espai que ocupa i transportar-lo millor o per canviar la corretja. S’ha
utilitzat una corretja dentada de goma de 7 mm d’amplada dissenyada per a ser traccionada
per un peça dentada, la qual s’encarrega de moure el motor. La tija del clip és de 9 mm
d’amplada i conté un orifici de 7 mm, de manera que es pugui introduir l’extrem de la corretja.
Per assegurar la fixació del clip, el seu cap és 4 mm més d’amplada que la tija i penetra 10 mm
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2.1 Anàlisi mecànic

Figura 2.6: Vista superior del disseny 3D de la plataforma superior

en l’interior de la plataforma. A més, per assegurar que el desgast no el fa perdre adherència i
evitar que salti s’ha imantat. A la figura 2.4 es veu l’orifici en forma de circumferència a on es
col·loca l’imant. L’imant amb polarització inversa que es necessita per crear la unió, es col·loca
a la cavitat en forma de clip que es veu a la figura 2.3. L’amplada de la tija de clip és de

A l’hora de dimensionar la plataforma s’han tingut en compte dos aspectes. Un és l’espai
necessari per a subjectar la càmera i l’altre és l’espai necessari per a les rodes. Pel que fa a
la primera, perquè la càmera quedi ben subjecta no és indispensable que la superfície de la
plataforma sigui igual o més gran que la de la càmera. La raó és que en molts casos no es
col·loca la càmera directament. Entre la plataforma i la càmera normalment hi va un capçal
o una base. Els fotògrafs utilitzen aquest sistema perquè facilita la manipulació de la càmera
i redueix les vibracions. De manera, que és més important que la superfície de la plataforma
sigui igual o més gran que la del capçal i no que la superfície de la càmera. Respecte al segon
aspecte, l’espai de les rodes, la plataforma ha de ser més gran que l’espai que ocupen perquè
si no les rodes impactarien amb els suports. Això danyaria les rodes i com a conseqüència
afectaria a l’estabilitat de la plataforma.

D’acord amb això, les dimensions de la plataforma superior són 100 mm d’amplada x 105
mm de llargada x 15 mm de gruix.

Plataforma Inferior

La plataforma inferior utilitza el mateix sistema per desplaçar-se pels raïls que la superior.
S’han utilitzat 4 rodes amb rodaments interns i dos clips de subjecció per unir-se entre si. En
canvi, en aquesta no s’hi ha de subjectar una càmera, sinó un trípode. Com s’ha explicat abans,
els trípodes tenen un cargol de muntatge a on s’hi acobla la càmera o el slider. De manera
que el sistema d’unió entre trípode-plataforma inferior i entre plataforma superior-càmera és el
mateix. Però en comptes del cargol de muntatge, a la plataforma inferior s’incorpora la femella
del cargol. Les mides estàndard de la femella també són d’1/4 i de 3/8 de polsada. Però en
aquest cas, s’ha utilitzat una de 3/8. La raó principal d’això l’és prudència, ja que amb una
femella més gran sempre es pot utilitzar un adaptador a 1/4 polzades.
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Figura 2.7: Vista inferior de la plataforma superior

Figura 2.8: Disseny 3D del clip de subjecció

Per facilitar la feina a l’hora de subjectar el slider al trípode s’ha emprat el següent sistema:
La femella de 3/8 polzades s’ha unit amb una roda de 68 mm de diàmetre i 17 mm de gruix.
A la figura 2.5 es pot observar aquesta roda en un to gris clar. Perquè la unió sigui fixa s’ha
escalfat el plàstic de la roda impresa en 3D amb aire calent i s’ha posat la femella a l’orifici
sense deformar la figura. Un cop el plàstic s’ha assecat, queda adherit a la femella formant una
sola peça, que anomenarem roda de subjecció. Per aconseguir col·locar la roda de subjecció en
l’interior de la plataforma, com s’observa a la figura 2.5, prèviament s’ha hagut d’imprimir en
dues parts. Un cop s’han adherit les dues parts, la roda de subjecció pot girar sense problemes.

Amb aquest sistema s’evita haver de donar voltes al slider per enroscar-lo al trípode, o al
revés. És tan fàcil com col·locar el slider sobre del trípode i fer girar la roda de subjecció en el
sentit horari per enroscar o en sentit antihorari per desenroscar.

Les dimensions de la plataforma inferior són de 100 mm d’amplada x 105 mm de llargada
x 38 mm de gruix. L’amplada i la llargada són iguals a les de la plataforma superior per
mantenir la proporció. Si la llargada fos superior, la plataforma inferior contactaria abans amb
els suports que la superior, perdent rang de moviment. Si, en canvi, fos inferior, es reduiria
espai per a la roda de subjecció i les rodes de desplaçament. Les dimensions de la roda de
subjecció s’han pensat perquè sigui de fàcil accés i es pugui moure sense problemes. Menys
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Figura 2.9: Vista inferior del disseny 3D de la plataforma inferior

espai ho complica. El fet que s’hagi dissenyat 23 mm més gruix que la superior, és degut
a la roda de subjecció. A la vegada, el gruix de la roda de subjecció es veu limitat per les
dimensions de la femella del cargol de subjecció del seu interior. Aquesta peça és cilíndrica i
mesura 15 mm de diàmetre x 13 mm de gruix. Tal com s’ha dit abans, roda té un gruix de 17
mm, 13 dels quals els ocupa la peça i els 4 restants són de seguretat. Entre roda de subjecció
i trípode s’hi ha afegit 6 mm de material al qual aferrar-se. De manera que si es sumen els 17
mm de la roda més aquests 6 mm més els 15 mm de gruix de la plataforma superior, s’obtenen
els 38 mm de gruix de la plataforma inferior.

Suports

La principal funció dels suports és subjectar els raïls de manera que les plataformes es pu-
guin desplaçar dintre dels seus límits. A l’hora de dissenyar-los s’ha buscat optimitzar l’espai
mantenint la fermesa necessària perquè els raïls no es deformin amb el pes de la càmera. Si
els raïls no s’introdueixen suficientment als suports, la pressió de la mateixa càrrega podria
deformar els raïls, perden contacte amb els rodaments i com a conseqüència perden capacitat
de lliscament. Aquest problema es podria agreujar, fins al punt que es podrien descarrilar la
plataforma superior o inferior, arriscant-se a danyar el slider i la càmera. Que això no passi no
només depèn dels suports, sinó també del material amb què estan fets els raïls, la seva secció
i la seva llargada, del que se n’ha parlat abans.

Després de fer proves i tenint en compte la secció dels raïls, s’ha vist adequat utilitzar 30
mm de profunditat. Amb aquesta profunditat, els raïls poden suportar fins a 6 kg de càrrega
mantenint-se rígids i sense deformar-se. Suficient, tenint en compte que una càmera rèflex,
que són les més grans en el món de la fotografia, junt amb el seu objectiu, com a molt té una
massa de 1,5 kg. A la figura 2.6 es pot observar els 4 orificis de 30 mm de profunditat per als
raïls.

Aquesta però, no és l’única tasca dels suports. Es recorda que la plataforma superior i inferior
van unides amb una corretja. Aquesta a la vegada transforma la força rotativa del motor en la
força horitzontal que les mou. Això indica que la corretja ha de passar entre els suports perquè
el sistema de transferència de moviment del slider funcioni. Per evitar al màxim afegir més
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Figura 2.10: Primer disseny 3D de suport

forces de fregament, també s’han utilitzat rodes amb rodaments interns. Com es pot observar
a la figura 2.6, aquestes rodes s’han situat al centre dels suports, a la part superior i inferior.
Mentre que les rodes que s’han utilitzat per al disseny de la plataforma superior s’han obtingut
mitjançant una companyia especialitzada en rodaments, aquestes rodes han sigut dissenyades
expressament per a aquest propòsit. Com que les dimensions són particulars i la forma del
perfil és única, ha sigut impossible trobar-ne de ja fabricades. Les dimensions són de 24 mm de
diàmetre x 10 mm de gruix. Per establir aquestes dimensions s’ha tingut en compte que l’espai
intermedi que uneix les dues parts del suport sigui suficientment gruixut perquè no es trenqui.
A més, s’han col·locat en aquesta alçada perquè la corretja que passa per elles, i que s’uneix
a les plataformes, estigui recta horitzontalment, de manera que la transmissió de moviment és
el màxim d’eficient. Per introduir el rodament en l’interior de la roda, s’ha seguit el mateix
sistema que s’ha emprat per introduir la femella de cargol de muntatge a la roda de subjecció
de la plataforma inferior. S’ha escalfat el plàstic amb aire calent i, un cop s’ha reblanit, s’ha
introduït el rodament. El diàmetre del rodament és 0,5 mm més ample que l’orifici, de manera
que el plàstic, un cop sec, queda ben fixat. Perquè el rodament no surti per alguna banda i
es mantingui recte i centrat, s’ha posat un límit. Com s’observa a la figura 2.7, el diàmetre
d’aquest límit és una mica més petit que l’orifici del rodament, concretament, 6 mm més petit.

Figura 2.11: Disseny 3D de la roda del suport per on passa la corretja
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El slider es pot utilitzar de dues maneres: Una és com s’ha dit fins ara, subjectant-lo amb un
trípode a la plataforma inferior, i l’altra és utilitzant les potes dels suports per aguantar-lo sense
que la plataforma inferior tingui contacte amb la superfície on es troba. Tot i que de la primera
forma és com es treu rendiment al sistema de doble rang que s’ha explicat a l’apartat 4.1.1, si
no es disposa d’un trípode o de suficient espai, es pot fer ús de les potes. En aquest primer
disseny dels suports, les potes es pleguen i es despleguen mitjançant l’ajustador de posició de
la figura 2.8. Les dimensions són de 20 mm de diàmetre x 19 mm de gruix. S’ha perfilat com
si fos un engranatge per facilitar l’enroscament i el desenroscament. Per poder-lo enrocascar
en el suport, i així ajustar la pota a l’alçada que es desitja, en el centre s’ha fet un orifici per
col·locar-hi un cargol de 6 mm de diàmetre i 12 mm de llarg. Aquest cargol s’ha enganxat
juntament amb la seva rosca hexagonal per assegurar la fixació, per aquesta raó l’orifici té sis
costat. Per fixar el cargol s’ha utilitzat cianoacrilat, més conegut com a superpegament, ja que
s’ha considerat que per la torsió a la qual es pot veure sotmès, és suficient.

Figura 2.12: Disseny 3D de la roda de posicionament de les potes

A la figura 2.6 s’observa el primer disseny del suport juntament amb les rodes per on passa
la corretja, les potes i els ajustadors de posició d’aquestes. Les seves dimensions són de 120
mm d’amplada, 35 mm de llargada i 70 mm d’alçada. El disseny dels nous suports s’han fet
després de tenir clar el motor i els components electrònics que es feien servir. Per aquesta raó,
la seva descripció es fa al final d’aquest apartat, després d’explicar tots els altres elements del
sistema. Aquest és el procés que s’ha seguit en el projecte i és el mateix que se segueix en la
memòria, ja que d’aquesta manera és més fàcil compendre la raó dels canvis que s’han fet.

Figura 2.13: Primer prototip

El resultat de muntar tots els components que s’han explicat en els apartats anterior és el
de la figura 2.13. El pes total de l’estructura és de 1100 g. Amb aquest prototip de slider s’ha
estudiat el tipus de motor a utilitzar. Per aquesta raó, a continuació es passa a explicar el
procés d’elecció de l’element electromecànic del sistema.

2.1.2 Motor
Els aspectes més importants que s’han tingut en compte en l’anàlisi del motor són: el parell
motor, el corrent elèctric, les revolucions per minut (rpm) i el pes.

Per calcular el primer aspecte s’ha construït l’escenari que es mostra a la figura 2.14. Aquest
test és tan simple com sembla, però és eficaç. Està format per un pes que penja de la plataforma
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mitjançant un cordó. Aquest cordó passa per la roda del suport on es col·locarà l’eix motriu.
Per simular la massa de la càmera junt amb l’objectiu, s’ha utilitzat un pes d’1 kg. És un
pes realista, ja que el pes d’una càmera reflex estàndard és d’uns 700 g i el d’un objectiu de
format mitjà d’uns 300 g. Així i tot, l’objectiu d’aquest experiment, no ha sigut només simular
la realitat, sinó extreure una relació entre el pes de càrrega i el parell motor necessari. En
comptes d’utilitzar decimals, amb la unitat d’1 kg els càlculs se simplifiquen.

Figura 2.14: Escenari per calcular el parell del motor

En aquest escenari el parell motor es pot definir com el moment de forçaM que es necessita
aplicar en un eix de transmissió de radi r per moure un pes. L’eix de transmissió és l’eix del
motor i el pes de la galleda plena d’aigua és la força F que ha d’exercir el motor per desplaçar
la plataforma amb la càrrega.

M = F · r

En aquest cas, la força és el pes P de la galleda plena. A la vegada, el pes és la massa de la
galleda plena m per la gravetat g, P = m · g.

Si substituïm la força pel pes, la formula per calcular el parell motor d’acord amb la massa
de càrrega és la següent:

M = P · r = m · g · r

En els càlculs s’ha considerat g = 10m/s2 i com a r s’ha pres el radi de l’engranatge de
tracció de la corretja que va en l’eix del motor, r = 0, 0005 = 0, 5cm. Tot i que en el sistema
internacional les unitats del parell motor són Newtons per metre (Nm) i són les unitats que
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s’utilitzen per a motors de combustió, en el cas de motors elèctrics petits com aquests és més
habitual utilitzar Ncm que és 100 vegades més gran.

Dit això, a continuació es mostren els resultats dels tests:

Pes galleda (g) M (N*cm) Observacions
300 1.5 La plataforma li costa moure’s
400 2 La plataforma es mou amb

facilitat sense inclinació
500 2.5 La plataforma es desplaça sense

problemes fins 15o d’inclinació
1000 5 La plataforma es mou amb

90o d’inclinació

Taula 2.2: Resultats del anàlizi

Amb aquests resultats s’extreu la següent relació: per cada kilogram de càrrega fan falta 5
Ncm per desplaçar-la perfectament.

De tota manera, amb aquest primer test no s’ha contemplat el pes dels components elec-
trònics, com la bateria i el microcontrolador, el pes del mateix motor, ni el pes de les noves
estructures dels suports. Tampoc s’ha pres una mesura de seguretat i s’ha utilitzat una càrrega
el doble de gran. Però amb la relació que s’ha extret es pot tenir un idea. Per a això, s’ha
considerat que a causa dels elements electrònics, el motor, els suports més grans, una càmera
més gran i un capçal o base, l’increment de pes seria de 1000 g. Així que la càrrega nova és de
2000 g. Com s’ha dit, per prendre una mida de seguretat es considera el doble de la càrrega.
Per el qual, la càrrega total final que s’ha considerat és de 4000 g. Partint de la relació que
s’ha dit abans, per desplaçar 4000 g, o 4 Kg, fan falta 20 Ncm.

Així que la conclusió a la qual s’ha arribat amb aquest estudi mecànic és que el motor del
slider ha de tenir un parell motor de 20 Ncm.

Un altre dels aspectes a tenir en compte és la velocitat de rotació, Degut a l’aplicació que se
li ha de donar al motor, aquest ha de poder anar a rpm molt baixes. L’objectiu de l’aplicació
mòbil és permetre a l’usuari d’escollir entre dues tècniques de gravació: Video Shot i Time
Lapse. La tècnica del Video Shot és gravar un vídeo a velocitat normal mentre la càmera
es desplaça pel slider. En aquest cas, amb què el motor pugui girar a un màx de 100 rpm
és suficient. En canvi, la tècnica del Time Lapse consisteix a capturar a través d’imatges
successos que, normalment, esdevenen a velocitats molt lentes. Tot i que en l’apartat de
l’algoritme s’esplaia més en el tema, això ens permet entendre perquè es necessita un motor
capaç d’anar a rpm baixes. Per recórrer el slider d’una punta a l’altra, el motor ha d’anar molt
lent.

Aquests són els dos aspectes més importants que ha de complir el motor. Així que arribats a
aquest punt es tractava de buscar el motor que complís aquests dos requisits, pesés i consumís
el mínim. Després de buscar informació de motors que complissin els requisits del parell motor
i les rpm, es va trobar que els motors pas a pas són la millor opció.

Aquests motors, a diferència dels motors convencionals de corrent continu, giren en funció
dels impulsos elèctrics que alimenten els seus bobinatges. Els motors pas a pas contenen 4
parells de bobinatges, és a dir, 4 fases. Aquests bobinatges són alimentats un a continuació de
l’altre i causen un determinat desplaçament angular que s’anomena pas angular i és la principal
característica del motor. Això fa que siguin ideals per a la construcció de mecanismes precisos,
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com impressores 3D. Una altra avantatge és que tenen un alt parell motor. Per contra, a
revolucions molt baixes, els motors DC perden moment de força. Un desavantatge dels motors
pas a pas és que consumeixen més que els motors DC. Però tot i que el consum és un aspecte
important, davant d’aquestes dues opcions, no és un factor determinant. Així que, s’ha optat
consumir més corrent per assegurar que el parell motor és capaç de moure el slider de forma
relativament folgada.

Figura 2.15: Motor pas a pas Longruner Nema 17 Bipolar que s’ha utilitzat per al slider. [Ama20a]

Tenint en compte això, es va decidir d’utilitzar un motor pas a pas NEMA. NEMA és un
estàndard que descriu als motors pas a pas. S’identifiquen per la mida de la placa frontal
en polzades, de manera que un NEMA 17 fa referència a un motor pas a pas amb una tapa
frontal de 1,7 x 1,7 polzades, és a dir, 4,3 x 4,3 cm aproximadament. Finalment, d’aquests es
va considerar que el Nema 17 Bipolar de 26 Ncm, 12 V i 0,4 A de la marca xinesa Longruner
era l’adequat. Dels diferents tipus que hi havia i amb un parell motor d’uns 20 Ncm, és el que
menys consumia.
Les seves dimensions del cos són de 43 mm x 43 mm x 34 mm d’alçada. Les de l’eix són de

5 mm de diàmetre x 20 mm d’alçada. El pes del motor és de 220 g i el pes de la roda motriu
que va en l’eix és de 10 g. Així que s’augmenten 230 g al pes global del slider.
A continuació, es passen a descriure l’electrònica del sistema, començant per l’element que

ho gestiona tot, el microcontrolador.

2.1.3 Microcontrolador

El microcontrolador és el circuit integrat programable capaç de realitzar les operacions mate-
màtiques requerides a gran velocitat. Això és gràcies al processador que conté, que opera com
el cervell del sistema, ja que actua d’acord amb la interpretació de les entrades que rep.
Un dels microcontroladors més conegut per projectes TIC com aquest, és el ATmega 328

[Mic15], ja que és simple, de baix consum i de baix cost. Tot i ser un microcontrolador simple,
té un alt rendiment. Gràcies a la seva memòria flash de 32 KB té la capacitat de llegir mentre
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escriu, això li permet funcionar a grans velocitats. La implementació més comuna d’aquest xip
és la popular plataforma Arduino [Arduino], en els seus models de plaques UNO i NANO.
Les dues plaques comparteixen la mateixa funcionalitat, però la mida de la placa NANO, com
indica el seu nom, és més petita. Les dues treballen a 5 V que s’obtenen del cable USB amb
què es connecten, tot i que, gràcies al regulador que tenen a l’entrada, es poden connectar a
una tensió de 7 a 12 V. El nombre de pins entrada/sortida digitals de la placa UNO és 14, igual
que la NANO. En canvi, l’ UNO conté 6 entrades analògiques i la NANO 8. Cada un d’aquests
pins digitals i analògics tenen assignades múltiples funcions, però la seva funció principal s’ha
de configurar com a entrada o sortida, així que pot llegir o activar sortides, respectivament.
Per a programar el microcontrolador de la placa, Arduino ha dissenyat una IDE (de l’anglès
Integrated Development Environment) de nom Arduino IDE, que permet escriure i carregar
programes a les seves plaques. Els llenguatges de programació que admet són C i C++. Com
que és una plataforma lliure, existeixen moltes llibreries de tercers que incorporen funcions
especialitzades per a controlar les plaques i les shields.

Figura 2.16: Placa Arduino UNO i shield per a motors d’Adafruit

Per a aquest projecte s’ha utilitzat la placa Arduino UNO per dues raons principals. La pri-
mera és la seva versatilitat, ja que és la plataforma amb la qual s’ha estat treballant durant tot
el curs. I la segona és degut a la shield que se li pot incorporar per controlar motors pas a pas.
Una shield és una placa complementària que es col·loca a sobre d’una placa Arduino, ampliant
les seves capacitats. Aquesta shield és la Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield per Arduino v2
de l’empresa americana Adafruit [Com20b]. Gràcies a aquesta shield es pot controlar motors
pas a pas que s’alimenten a 12 V, com és el cas. S’ha dissenyat per poder donar 1,2 A de
corrent per canal, poden aconseguir pics de 3 A durant aproximadament 20 ms, suficient per
al 0,46 A que necessita el motor que s’ha escollit. El nombre de canals, o ports, que ofereix és
de 4. Un motor pas a pas comunament té 4 filaments, de manera que es poden connectar 4
motors DC o 2 motors pas a pas. Així que aquesta és la shield ideal per aquest projecte. A la
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figura 2.16 es mostra la forma de connectar els motors. Com es pot observar, també es poden
controlar cervo motors i motors DC. Connectar la shield a 12 V no afecta la placa UNO, ja
que conté un regulador a l’entrada de 12 a 5 V. Amb un jumper es pot escollir si alimentar
la shield i l’arduino o només la shield. A més, conté una zona de pins lliures reservada per a
soldar i connectar altes components o mòduls electrònics, i així afegir una funcionalitat extra.
Es pot veure que aquest sistema modular et permet afegir funcions al sistema de forma fàcil i
ràpida.

Les dimensions de la placa junt amb la shield és de 54 mm d’amplada x 68 mm de llargada
x 24 mm d’alçada i el seu pes és de 70 g. Així que s’augmenta 70 g el pes global del slider.

2.2 Sensor final de carrera

Per tenir saber que la plataforma superior ha arribat a un dels dos extrems del slider s’ha
utilitzat un final de carrera. Aquest sensor és un contacte que es col·loca al final del recorregut,
en aquest cas als suports, per enviar un senyal de què ha arribat al final i modificar l’estat del
circuit. A més, permet parar el motor quan no pot continuar girant i així evitar danyar-lo.
Aquest sistema permet donar l’opció a l’usuari de començar des d’un extrem o des de l’altre.
Hi ha dos tipus de finals de carrera, el que està en format de placa i el component electrònic
de tres potes. En aquest cas s’han utilitzat dos finals de carrera del primer tipus, ja que és
més fàcil d’agafar i mantenir fix als suports. A més, en aquestes plaques s’hi agrupa tots els
components necessaris per al seu funcionament.

Figura 2.17: Sensor final de carrera que s’ha utilitzat per al prototip [Ama20b]

Els dos sensors finals de carrera utilitzats són de la marca xinesa DollaTek. A causa de la
seva simplicitat són fàcil de trobar i econòmics. Les connexions d’aquesta placa és senzilles.
A la figura 2.17 es pot observar que es connecta mitjançant tres filaments. El fil vermell es
connecta a VCC+, que pot ser els 5 o 3.3 V de l’arduino UNO. El fil negre es connecta al
GND. I el fil verd és el senyal, que es connecta a un dels pins digitals que ofereix la placa. Les

18



2.3 Mòdul de comunicació

dimensions de la placa són d’11 x 39 mm i 8 mm d’alçada, una mida que permet col·locar-la
als suports. Com que la llargada dels filaments és de 70 mm, i la llargada dels raïls és de
50, és suficient distància per poder connectar el sensor a l’arduino tot i tenir el sensor a un
suport i l’arduino a l’altre. Per fer arribar el cablejat de forma discreta, s’han passat els fils
per l’interior d’un dels raïls. El pes de la placa junt amb el cablejat és de 10 g. Tenint en
compte que són dos, incrementa 20 g al pes global del slider.

2.3 Mòdul de comunicació

El mòdul de comunicació és el dispositiu electrònic que transmet les dades que rep de l’aplicació
mòbil a l’arduino UNO. De manera que la tecnologia que s’utilitza és sense fils. Com que
l’objectiu del projecte és construir un slider portable, l’arduino UNO s’alimenta amb una
bateria. De manera que s’ha escollit un sistema que eviti consumir més del necessari. Per a
aquest propòsit, s’ha pensat en el rang de senyal que fa falta.

L’instant que és primordial estar connectat a l’arduino, és a dir, al slider, és quan s’envien
dades de l’aplicació a aquest. Molt possiblement, en aquest instant l’usuari està a prop del
slider, ja que ha de configurar la càmera, configurar el tipus de gravació que vol fer al mòbil
i enviar aquestes configuracions. De manera que no és necessari utilitzar un mòdul amb molt
de rang de senyal. Això és una avantatge perquè, en la majoria de casos, més rang de senyal
significa més consum.

Un altre aspecte ha tingut en compte per reduir el consum és el bus de dades. Quantes més
dades s’envien, més es consumeix. En el cas de l’aplicació mòbil del slider, no és necessari
enviar dades contínuament. Per contínuament, es refereix, per exemple, a la transmissió d’un
vídeo o d’un senyal d’audio. En aquests casos és necessari un canal estable, ja que si no es
perdrien dades. Però no és el cas. De manera que s’ha utilitzat un sistema de comunicació que
permeti enviar dades en paquets petits.

Per aquestes dues raons, finalment es va decidir per utilitzar Blueooth de baix consum (BLE,
de l’anglès Bluetooth Low Energy). A diferència del Bluetooth clàssic, el Bluetooth de baix
consum està dissenyat per oferir un consum d’energia significativament menor. Això és degut
al fet que transmet volums de dades reduïts entre dispositius que estan a prop. Per aquesta raó
és molt utilitzat en el camp de l’Internet de les coses (IoT), per exemple sensors de proximitat,
monitors de ritme cardíac i dispositius d’estat físic.

El mòdul Bluetooth de baix consum que s’ha fet servir és el Bluefruit LE UART Friend, és
el mòdul BLE que ofereix la mateixa empresa que la shield del motor, Adafruit. A la figura
2.18 s’observa que aquest mòdul està format per 8 pins. D’aquests 8 pins, dos s’utilitzen per a
la comunicació amb l’arduino UNO, el pin RX i el pin TX. Per aquesta raó en el seu nom hi
diu UART, perquè utilitza el sistema de comunicació UART per transmetre les dades que ha
rebut a l’arduino1. Treballa a 3,3 V, tot i que es pot connectar a 5 V, ja que té un regulador
de voltatge. Les seves dimensions són de 21 mm x 32 mm x 5 mm de gruix, de manera que
pot anar connectada i soldada a la zona de pins lliures que té la shield per al motor pas a pas.

Un cop s’han vist tots els elements necessaris per moure, controlar i connectar el slider, es
passa a explicar l’element que els manté amb vida, la bateria.

1En l’apartat de l’aplicació mòbil és fa una descripció dels terminis i conceptes clau del Bluethoot de baix
consum.
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Figura 2.18: Mòdul BLE Bluefruit LE UART Friend de l’empresa americana Adafruit. [Com20a]

2.4 Alimentació
A l’hora d’escollir la capacitat de la bateria s’ha buscat una opció que pugui alimentar el
sistema durant el màxim d’hores tenint en compte el seu pes i mida. Per a això s’ha fet una
anàlisi del consum mitjà en els dos modes principals: Video Shot i Time Lapse.

Tot i que a les especificacions del producte es diu que consumeix 0,46 A. Aquest valor fa
referència a un ús actiu i constant del motor. És a dir, si al motor se li ordena que giri a 30 rpm
durant 200 passos, aquest xucla 0,46 A fins que hagi recorregut els 400 passos. Això és el que
passa quan s’està al mode Video Shot. De manera que aquest és el mode que consumeix més
energia en poc temps. Així que junt amb la resta de components del sistema, es pot considerar
que en aquest mode, el consum mitjà és de 500 mA.

En el mode Time Lapse, el funcionament és diferent, ja que no s’activa el motor de forma
constant sinó per intervals. Això redueix el consum de corrent de forma considerable. Reduint-
lo fins a 5 vegades. De manera que el consum mitjà en aquest mode és de 100 mA.

Després de considerar això i tenint en compte la idea que s’ha dit al principi que es perseguia,
s’ha decidit utilitzar una bateria de LiPo. Les bateries de LiPo són molt utilitzades, ja que
tenen poc volum i ofereixen un format més pràctic, el que fa que siguin més manejables. Té un
alt nivell de descàrrega. Tenen una resistència interna petita, el que fa que es pugui aprofitar
quasi el 100% de la càrrega. I mantenen millor la seva càrrega nominal, de manera que duren
més. Pel contrari, els inconvenients que té és que el procés de càrrega és llarg i s’han de tractar
de forma delicada. S’ha de vigilar amb els augments de temperatura i les sobrecàrregues. Són
molt sensibles als curt-circuits i s’ha d’evitar d’utilitzar-les quan estan per sota del valor mínim
de càrrega. Aquests aspectes s’han tingut presents a l’hora de dissenyar els nous suports i el
programa.[Ara12]

La bateria que s’ha utilitzat és una bateria de Li-Po de 11,1 V i 2200 mAh. Amb aquest
valor de càrrega es tenen unes 4 - 5 hores de duració en mode Video Shot i unes 22 hores en
mode Time Lapse.

Havent explicat tots els elements electrònics, electromecànics i de comunicació del sistema,
es passa a explicar el disseny final del prototip.
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2.5 Disseny final
L’única part que s’ha redissenyat del primer prototip són els suports. Això és degut a la
funcionalitat extra que se li ha afegit. En el nou disseny, en un dels suports hi van el motor,
l’arduino junt amb la shield, la bateria i el final de carrera. En l’altre, s’hi ha afegit un final
de carrera per poder saber si la plataforma es troba en un extrem o en l’altre. Per diferència
entre un i altre, al primer suport se l’ha anomenat Suport A i al segon Suport B.

Figura 2.19: Disseny 3D del Suport A

Pel disseny del Suport A s’ha procurat aprofitar l’espai al màxim però seguint una orga-
nització. En el cas de la bateria, com s’ha de recarregar, s’ha col·locat en un lloc de fàcil
accès per poder-la posar i treure. S’ha dissenyat una zona expressament per a l’arduino i la
shield de manera que es puguin collar en pla del suport i així mantenir-les fixes. A més, deixa
suficient espai a la shield per les connexions amb el motor, els finals de carrera i la bateria.
Just on es troba el connector USB del arduino hi ha un orifici, de manera que es pot programa
sense necessitat de treure-la. A uns 23 mm per sobre d’aquest orifici s’ha fet l’entrada per
poder col·locar l’interruptor que encén i apaga el slider. A sobre El motor se l’ha col·locat a
22 mm sobre el pla del suport en l’interior d’un espai de manera que la roda motriu es trobi
centrada amb la corretja i la plataforma superior. Per assegurar que no es mou i disminuir
les vibracions, s’ha dissenyat aquest espai amb la forma del motor. En el centre del suport
hi ha un orifici per on passa la corretja que va de la plataforma inferior a la superior. Els
orificis per al raïl i la seva profunditat són la mateixa que en els suports vells, 13,60 mm de
diàmetre x 30 mm de profunditat. A la part superior s’hi ha dissenyat l’espai per al final de
carrera. La posició d’aquest connector és a pocs mil·límetres de la paret del suport de manera
que la plataforma superior pot fer contacte. S’ha escollit que el raïl que està a sota del final
de carrera és el que s’utilitza per fer passar els cables d’un extrem a l’altre. Per fer passar el
cables fins a l’arduino s’ha fet un orifici de 8 mm de diàmetre a la paret del raïl. Finalment,
s’ha fet una tapa perquè no es vegin els components. Com que a l’aplicació mòbil dóna opció
a l’usuari d’anar de A a B o de B a A, s’ha inscrit la lletra de cada suport per saber quin és
quin. A la figura 2.19 s’observa la ubicació de cada component un color. La bateria de color
blau, l’arduino junt amb la shield de color verd, el motor de color gris, el final de carrera de
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color vermell i l’interruptor de color groc.
Les dimensions són de 130 mm d’ample x 153 mm de llarg x 80 mm d’alçada. El pes és de

370 g.

Figura 2.20: Disseny 3D del Suport B

El disseny del Suport B és molt semblant al vell. La diferència més destacable és l’espai per
al final de carrera. L’espai que s’ha reservat per al final de carrera és el mateix que en l’altre
suport. Però per fer passar el cable pel raïl s’ha fet una canaleta que va per la part de darrere
de la paret fins al raïl que té a sota. A l’altra banda s’ha reservat un espai que es pot utilitzar
per guardar-hi alguns objectes, com per exemple els adaptadors del cargol de subjecció. A la
figura 2.20 s’observa la ubicació del final de carrera de color vermell i l’espai buit del costat.

Les dimensions són de 130 mm d’ample x 40 mm de llarg x 80 mm d’alçada i el pes és de
170 g.

Una millora que s’ha fet dels suports vells als nous són les potes. El sistema anterior que
s’utilitzava per plegar i desplegar les potes era cargolar i descargolar la roda de posicionament.
Però, s’ha pogut comprovar que, amb l’ús, la paret dels forats dels cargols es desgastaven, les
rodes de posicionament no es mantenen fixes i, a causa del pes del slider, les potes es plegaven.
Per arreglar això s’ha dissenyat un altre sistema per fixar les potes. Per entendre’l fàcilment
se’l pot comparar a l’agulla d’un rellotge. Un extrem de la pota es fixa a la paret del suport
amb un cargol, com si fos el centre de l’agulla del rellotge, de manera que quedi com si marquès
les 12 en punt. Per desplegar la pota es gira l’extrem que no està fix 180o, com si amb l’agulla
del rellotge es volgués marcar les 6 en punt. Per evitar que en el punt d’unió de la pota i
el cargol que la fixa es desgasti a causa dels girs, entre la pota i el cap del cargol hi va una
volandera de plàstic. Aquesta volandera permet fixar la pota al suport amb suficient pressió
per suportar el pes del slider, però a la vegada, facilita el lliscament de la roda per poder-la
girar. A la figura 2.21 s’observa el nou sistema de fixació de les potes.
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Figura 2.21: Nou sistema de fixació de les potes

Finalment, amb els nous suports, l’aspecte final del prototip de slider del projecte es mostra
a la figura 2.22. Les dimensions són de 635 mm x 146 mm d’amplada x 105 mm d’alçada
amb les potes plegades i 125 mm amb les potes desplegades, de manera que amb les potes
desplegades s’aconsegueix alçar 20 mm sobre la superfície. El pes global és de 1825 g, 725 g
més que el primer prototip.

23



2 Estudi tècnic

Figura 2.22: Prototip del Slider de Càmera
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En aquest capítol s’explica el programa principal Control_Program_Slider.ino que s’ha
desenvolupat per controlar el slider. Per a aquest fi, l’explicació s’ha dividit en dues parts: la
recollida de dades i l’algoritme d’accionament del motor.

Abans d’això però, es deixa clar alguns conceptes bàsics a l’hora de desenvolupar programes
amb l’eina per programar la placa UNO, l’Arduino IDE. A l’hora d’escriure codi s’han de
tenir en compte dues funcions bàsiques, el set up i el loop, que es compilen i es vinculen al
programa principal main amb l’eina de desenvolupament de software per a programar la placa,
de nom GNU toolchain. set up és la funció amb què s’inicia un cop el programa s’ha carregat
al microcontrolador, per aquesta raó, en aquesta funció es realitzen les inicialitzacions del
sistema. La funció loop és el cicle principal del programa, es crida a aquesta funció de forma
indefinida, per aquesta raó, si s’ha de fer una acció bloquejant es fa fora del loop.

Hi ha funcionalitats del codi, com llegir un pin digital del arduino, que no necessiten una
llibreria, ja que s’inclouen per defecte. En canvi, n’hi ha d’altres que s’utilitzen en casos
especials que formen part d’una llibreria oficial d’arduino, en aquest cas únicament s’inclou la
llibreria i prou. Per a les llibreries que s’utilitzen en el codi i que no són oficials d’arduino,
sinó d’altres companyies, primer s’han d’instal·lar i després incloure. En aquest cas, la llibreria
d’arduino que s’ha inclòs és SoftwareSerial.h per comunicar l’arduino amb el mòdul BLE.
Les dues llibreries, oficials d’Adafruit, que s’han utilitzat per al motor i el mòdul BLE són
Adafruit_MotorShield.h i
Adafruit_BluefruitLE_UART.h respectivament.
Per comunicar amb el mòdul BLE s’utilitzen 5 pins. Els pins 11 i 10 es fan servir pel port

UART, que és per on es reben i s’envien les dades. Els pins 9 i 13 són els pins CTS i RTS
del mòdul que controlen el fluix de dades. Aquests pins s’utilitzen per alertar al transmissor i
al receptor que es vol transmetre o rebre, respectivament. Amb el pin 8 s’estableix que es vol
utilitzar el mòdul en mode UART.

#define BLUEFRUIT_SWUART_RXD_PIN 11
#define BLUEFRUIT_SWUART_TXD_PIN 10
#define BLUEFRUIT_UART_CTS_PIN 9
#define BLUEFRUIT_UART_RTS_PIN 13
#define BLUEFRUIT_UART_MODE_PIN 8

Amb aquests pins es crea l’objecte Adafruit_BluefruitLE_UART ble amb el qual es confi-
gura el mòdul i s’envien i reben dades.
L’arduino i la shield es comuniquen mitjançant el bus I2C. Aquest bus permet enviar dades

a diferents esclaus utilitzant un mateix canal. Per enviar les dades utilitza el senyal (SDA)
i el senyal per al clock (SCL), ja que és un protocol síncron. Per indicar a quin dispositiu
s’ha d’enviar les dades s’utilitza una adreça que s’envia en el SCL. Per indicar quina adreça
s’utilitza es crea l’objecte AFMS. En aquest cas es deixa l’adreça per defecte que estableix la
llibreria, la 0X60, però si es volgués una altra, s’escriuria dintre dels parèntesis. Un cop s’ha
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establit l’adreça, es crea l’objecte motor amb el qual s’activa i es desactiva el motor. Quan es
crea aquest objecte, s’estableix que el motor pas a pas es connecta pel port 2, que a la llibreria
va referència als ports M3 i M4 de la shield, i que el motor és de 200 passos. Aquest valor
s’extreu de les especificacions del motor. Allà s’especifica que entre pas i pas hi ha 1.8, de
manera que per realitzar una volta de 360o s’han de fer 360 / 1.8 = 200 passos.

Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield();
Adafruit_StepperMotor *motor = AFMS.getStepper(200, 2);

En el set up s’inicialitza el mòdul Bluetooth de baix consum, el motor i es declaren els pins
digitals dels finals de carrera com a lectura. Quan s’inicialitza el mòdul el primer que es fa
és un Reset mitjançant ble.factoryReset(), per assegurar que tot està en un estat conegut.
Aquest mètode assegura la destrucció dels estats de connexions antigues i que el mòdul es pot
connectar de nou. Un cop s’ha realitzat el reset es comprova que el mòdul està connectat amb
algun dispositiu amb ble.isConnected(). Aquesta funció és bloquejant de manera que no
es continua amb la resta de les inicialitzacions, ni amb la resta del programa, fins que no s’hi
hagi connectat a l’aplicació mòbil. Si s’aconsegueix connectar, l’última inicialització del mòdul
és establir el mode d’enviament de dades amb ble.setMode(BLUEFRUIT_MODE_DATA). Aquest
mode indica al mòdul que les dades s’envien i es reben són de text.
Després d’inicialitzar el mòdul BLE, s’inicialitza el motor amb el mètode AFMS.begin().

Per administrar la potència que es subministren als motors, la shield utilitza un controlador
PWM. El senyal PWM transforma un senyal digital en un d’analògic. A grans trets, això
ho fa activant i desactiven un senyal PWM en una freqüència determinada. Amb la funció
begin s’estableix que aquesta freqüència la que estableix per defecte la llibreria, 1600 Hz. Per
utilitzar-ne un altre s’ha d’indicar el valor de la nova freqüència dintre els parèntesis. Un cop
s’han fet totes les inicialitzacions s’executa el loop.
En el loop es realitzen dues funcions. Per una banda, s’està atent a l’arribada de dades de

l’aplicació i, per l’altra banda, s’activa el motor quant és degut. Les dades que rep el mòdul
BLE de l’app les guarda en un buffer de mida variable, en aquest cas, s’ha decidit que la
mida sigui de 32 bytes. Per comprovar si rebem dades es té el mètode ble.available().
Aquesta funció verifica si en el buffer hi ha alguna dada o està buit. En el cas d’haver-hi dades
disponibles retorna true, o cert, del contrari retorna false, o falç. Això es fa constantment
per evitar perdre comunicació amb l’app. Si hi ha dades disponibles, es crida a la funció
readData(). En aquesta funció es troba la màquina d’estats que interpreta les dades que es
reben de l’app. Si no hi ha dades per llegir, es comprova l’estat del motor. Aquest estat es
modifica a la funció readData(). Els estats del motor s’han decidit d’acord amb el disseny de
l’aplicació mòbil. Aquests estats són: s_stop, s_play, s_pause, s_waiting i s_reset.
Per aquesta raó, a continuació es passa a explicar el procés d’interpretació de dades.

3.1 Interpretació de Dades
Per llegir les dades s’utilitza ble.read(). Aquesta funció llegeix el primer byte que ha arribat
al buffer. De manera que a la màquina d’estats es va llegint d’un en un i, segons el significat de
cada byte, es va a un estat o a un altre. Aquests bytes es transcriuen com a caràcters. Entre
l’app i l’arduino s’ha establert un protocol per transmetre les diferents decisions de l’usuari en
un missatge reduït. Cada caràcter d’aquest missatge significa una acció o un valor. El primer
caràcter del missatge indica el mode de gravació que l’usuari a escollir. Aquest pot ser V,
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referint-se a Video Shot, o T, referint-se a Time Lapse. Com que els missatges entre un mode
i l’altre són una mica diferents, el significat dels caràcters que continuen es fan per separat.

3.1.1 Mode Video Shot
Els significats de la resta de caràcters en el cas del mode Video Shot són els següents:

El Segon caràcter indica l’acció que ha escollit l’usuari de fer sobre la reproducció de la
gravació. Poden ser tres:

• P, indica que vol dir reproduir, o play.
En aquest cas l’estat del motor passa a s_play. Però encara no es comença la repro-
ducció perquè s’han de llegir els valors dels caràcters que ven després. Aquests tenen la
informació que indica les característiques de la reproducció, com són:

Tercer caràcter: Direcció o canvi

0 Moure la càmera del extrem A al B
1 Moure la càmera del extrem B al A
C Reprendre la reproducció

L’estat del motor torna a s_play
A Canviar bucle

Quart caràcter: Modes d’interpolació de moviment

0 Velocitat constant (linear)
1 Accelera i desaccelera al final (ease in out)
2 Accelera al principi i acaba ràpid (ease in)
3 Comença ràpid i desaccelera al final (ease out)

Cinqué caràcter: Reproducció en bucle

0 Reproduir sense bucle
1 Reproduir en bucle
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Sisè caràcter: Velocitat

0 Molt a poc a poc
1 A poc a poc
2 Ràpid
3 Bastant ràpid
4 Molt ràpid

• R, indica que vol dir reset.
L’acció de reset cancel·la la reproducció que estava fent i torna al principi. Si abans
d’inicialitzar la reproducció la plataforma superior es trobava a l’extrem A, torna al A,
si estava al B, torna al B, de forma automàtica. En aquest cas l’estat del motor passa a
s_reset.
Fi de missatge.

• S, indica que vol dir parar.
S’ha utilitzat S de stop, en comptes de P de pause, per no confondre amb l’acció de
play. En aquest cas l’estat del motor passa a s_pause. En aquest estat, si es vol es pot
modificar la velocitat del slider i activar/desactivar el bucle. Fi de missatge

Tenint en compte el que s’ha explicat, un exemple del missatge que es rebria per començar
la reproducció seria VP0313, començar accelerant a l’extrem A i acabant ràpid, arribant al
75%de la velocitat màxima i repetir el procés a l’extrem B i així indefinidament. Si es pausa la
reproducció es rebria VS. Si es fa un reset VR. Si després de parar la reproducció es fa algun
canvi, continuant amb el primer exemple es podria rebre VPC02, reproduir sense bucle i al
50% de la velocitat màxima.

3.1.2 Mode Time Lapse

Els significats de la resta de caràcters en el cas del mode Time Lapse són els següents:

El Segon i Tercer caràcter signifiquen exactament el mateix que en el mode Video Shot. La
diferència està a partir del Quart caràcter:

• P, que vol dir reproduir, o play.
L’estat del motor passa a s_play.

Quart fins últim caràcter: Temps de reproducció
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Apartir del quart, els caràcters es van guardant fins a arribar al final.
Aquest valor indica el temps en segons que l’usuari ha decidit que vol estar gravant.

De manera que ha de tardar aquest per anar d’un extrem del slider a l’altre.

Com es pot veure, en el mode Time Lapse no hi ha bucle. Un exemple del missatge que es
rebria per començar la reproducció seria TP13600, anar de l’extrem A al B en 3600 segons,
és a dir, 1 hora. Si es pausa la reproducció es rebria TS. Si es fa un reset TR. Si després
de parar la reproducció es fa algun canvi, continuant amb el primer exemple, es podria rebre
TPC1800, que vol dir fer el recorregut en 1800 s, és a dir, 30 minuts. En aquest cas es
doblaria la velocitat amb què anava.

La discriminació d’un mode amb l’altre és necessària perquè en l’algorisme, la manera d’ac-
tivar el motor en el mode Video Shot és una mica diferent que en el mode Time Lapse.

La màquina d’estats que s’ha utilitzat per interpretar els caràcters que es reben és una Mealy.
Les Mealy són un tipus de màquina d’estats finits en què la sortida depèn de l’estat actual i de
l’entrada. A la figura 3.1 s’observa el diagrama de la màquina d’estats que s’ha implementat.

Figura 3.1: Maquina d’estats Mealy la funció readData()

Es pot observar que els estats fan referència a les accions que indica cada caràcter segons
s’ha explicat abans. Com que el primer caràcter del missatge es refereix al mode de gravació,
l’estat d’inici és Recording Mode. Si el caràcter que es rep és V, s’estableix el mode Video
Shot, si és T, s’estableix el mode Time Lapse i es va a l’estat d’Action. A grans trets, establir
aquests modes requereix indicar al motor que la forma de girar sigui ràpida en el cas de Video
Shot i lenta en el cas de Time Lapse. En l’apartat de l’algorisme aquest tema s’explica més
en profunditat. En l’estat de Action únicament s’estableix l’estat del motor. Si a Direction
or Change es rep 0 o 1, i la plataforma superior es troba a l’extrem oposat del qual es
vol començar, es posa a 1 el flanc per anar a l’extrem A o el flac per anar a l’extrem B,
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respectivament. Si es rep C (de Changes) indica que anteriorment s’havia pausat la reproducció
i poden haver-hi canvis, com que en pausa no es pot modificar el mode d’interpolació, es salta
directament l’estat Auto Round si el mode és Video Shot o a l’estat Time Required si el mode
és Time Lapse. Si es rep A (de Auto Round) vol dir que l’usuari ha decidit canviar l’estat de
bucle durant la reproducció, sense haver pausat, de manera que es salta directament a l’estat
Auto Round. S’activa el flanc continue per indicar que només s’ha de canviar l’estat de bucle.
A l’estat Interpolation s’estableix el mode d’interpolació d’acord amb l’índex que es rep. A
Auto Round s’activa el bucle, si es rep 0, i es desactiva, si es rep 1. En el cas que a l’estat
anterior s’hagués rebut A, com que només s’ha de canviar el bucle, es torna a l’estat d’inici.
Fer això és possible gràcies al flanc continue. A l’estat de Speed Index es guarda l’índex de
la velocitat directament, ja que a l’algorisme s’utilitza aquest índex per accedir a una taula on
es relaciona la velocitat amb el temps que s’ha de trigar per recórrer el slider. Així que anar
més de pressa o més lent no depèn del valor de la velocitat, sinó del valor del temps amb què
es triga d’anar d’un extrem a l’altre. A l’estat de Time Required, que fa referència al mode
Time Lapse, es van llegint els caràcters que es reben fins a llegir el símbol @. Aquest símbol
s’ha establert per indicar que s’ha arribat al final del missatge i que es pot guardar el valor
del temps. Sense aquest indicador, es deixaria de llegir caràcters i es sortiria de la màquina
d’estats sense poder guardar el temps i tornar a l’estat d’inici. L’algorisme necessita el valor
del temps en mil·lisegons, així que un cop s’ha rebut el valor complet del temps es multiplica
per 1000 i es torna a l’estat d’inici.

Un cop s’han rebut les dades de l’aplicació i s’han fet les modificacions pertinents es passa
a la màquina d’estats on es troba l’algorisme de control del motor.

3.2 Control del motor

La màquina d’estats del motor és una combinació de màquina Mealy i Moore, l’altre tipus de
màquina d’estats. La sortida de l’estat de la Moore, a diferència de la Mealy, només depèn de
l’estat actual i no directament de l’entrada.

Figura 3.2: Màquina d’estats del control del motor pas a pas
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Com es mostra la figura 3.2 els estats són 5: Stop, Play, Pause, Waiting i Reset. L’estat
d’inici és Stop. Es queda en aquest estat mentre no rebi cap missatge de play o el bucle estigui
desactivat. La condició del bucle és necessària per reactivar el motor de forma automàtica un
cop s’ha arribat a un extrem i l’usuari vol reproduir de forma indefinida. De manera que si es
rep un missatge de play o l’usuari ha escollit l’opció d’Auto Round es canvia a l’estat Play.
En aquest estat es troba l’algorisme que fa girar el motor d’acord amb el mode d’interpolació,
la direcció i la velocitat, o el temps de duració del Time Lapse, que s’ha escollit.

L’algorisme d’interpolació es basa en les funcions cúbiques dissenyades pel matemàtic ame-
ricà Robert Penner [Pen02]. Aquestes funcions estableixen que amb el temps actual t, el valor
d’inici b, el valor al qual es vol arribar c i la durada del procés d, es poden aconseguir els
quatre efectes de moviment que es descriuen a l’apartat 5.1.1.

Efecte de moviment Funció matemàtica
Linear return c*t/d + b

t /= d/2
Ease In Out if (t < 1) return c/2*t*t + b

t--
return c/2*(t*t*t + 2) + b

Ease In t /= d
return c*t*t*t + b

t /= d
Ease Out t--

return c*(t*t*t + 1) + b

Taula 3.1: Taula de funcions cúbiques del matemàtic Robert Penner. Font: gizma.com/easing/

En aquesta aplicació, t s’activa just després que s’acabi de rebre un missatge de play. Perquè
les funcions tinguin efecte, c ha de ser el nombre de passos que hi ha d’un extrem del slider
a l’altre, ja que és a on es vol arribar. Tant en el mode Video Shot com en el Time Lapse, d
és el temps que es triga d’anar d’un extrem a l’altre. Abans s’ha explicat que quan es rep un
missatge de play en el mode Video Shot, la velocitat s’indica amb un índex que va de 0 a 3 i
es guarda. Amb aquest índex s’accedeix a la taula que s’ha creat que relaciona el temps que
es triga en recorrer el slider i la seva velocitat. En el cas del Time Lapse, aquest temps es rep
directament pel missatge. El valor retornat que s’observa a la taula 5.1 és la nova posició del
motor, és a dir, el nombre de passos que ha de fer. De manera que aquesta posició comparada
amb l’anterior és cada vegada més gran.

Amb aquest algorisme es calcula el nombre de passos que ha de girar el motor en cada
cas. Per fer girar el motor es fa ús de la funció onestep(direction, style) de la llibreria
Adafruit_MotorShield.h.
Aquesta funció fa girar el motor un pas en la direcció direction i amb l’estil style. La direcció
pot ser FORWARD, cap endavant, o BACKWARD, cap endarrere. Per La llibreria permet utilitzar 4
estils:

• SINGLE, es dóna energia a un bobinatge.

• DOUBLE, es dóna energia a dos bobinatges per aconseguir més parell motor

• INTERLEAVE, alternar els dos anteriors per realitzar mig pas, això pot suavitzar el funci-
onament, però a causa del mig pas addicional, la velocitat es redueix a la meitat.
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• MICROSTEP s’augmenta i es disminueix l’energia dels bobinatges adjacents per crear un
nombre de microsteps entre cada pas complet. El resultat és una resolució molt més fina
i una rotació més suau, però amb una pèrdua de parell.

Per al mode Video Shot es fa ús de DOUBLE perquè ofereix més parell motor i és ràpid. Per
al mode Time Lapse es fa ús de MICROSTEP perquè es redueix 16 vegades la velocitat de gir,
de manera que pot fer girar el motor molt a poc a poc. S’ha de dir que la llibreria ofereix la
funció step(steps, direction, style) que fa girar el motor steps pasos. L’inconvenient és
que és una funció bloquejant perquè fins que el nombre de passos a girar no és 0, no surt de la
funció. De manera que si es rebia un missatge durant el procés no es podia llegir. En canvi,
amb la funció onestep es pot tenir control dels missatges que arriben en tot moment.

Així que un cop l’algorisme ha calculat els passos que s’han de realitzar, es crida a la funció
onestep per fer girar el motor cap endavant, en el cas d’anar de A a B, o cap endarrere, en el
cas d’anar de B a A, i amb l’estil corresponent en cada mode.
Seguint amb l’explicació de la màquina d’estats, un cop s’ha arribat al final del recorregut

s’activa el final de carrera que fa cridar la funció limit(). En aquesta funció es para el motor
i es fan les inicialitzacions necessàries per poder tornar a començar el procés de nou. Un cop
s’ha parat, si l’usuari no havia seleccionat l’opció d’auto_round, es notifica a l’aplicació i es
torna a l’estat de Stop. Si durant el procés es rep un missatge de pausa, es guarda la posició
del motor per si es retorna a play, i es passa a l’estat de Pause. L’estat de Pause, més que
un estat es podria definir com una transició, ja que l’únic que es fa es parar el motor i passar
a l’estat de Waiting. A l’estat de Waiting mentre s’espera a rebre l’ordre de play o reset, es
manté parpellejant un led per indicar que està en pausa. Es pot observar que no cal parar
el motor per passar a l’estat de reset, però sí que s’ha de fer si es vol modificar la velocitat.
A l’estat de Reset es reinicialitzen les variables per poder-les tornar a utilitzar en una altra
reproducció, es notifica a l’app de què s’ha fet el reset i es passa a l’estat de stop. De manera
que un cop es diu de fer un reset no hi ha marxa enrere.
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Per poder controlar el slider s’ha dissenyat una aplicació mòbil Android. L’eina que s’ha
utilitzat és l’entorn de desenvolupament integrat que ofereix la mateixa plataforma Android
[Dev20b], Android Studio. Anteriorment no s’havia treballat amb Android Studio, de fet, és
la primera aplicació mòbil que s’ha dissenyat des de zero. Com que avui dia les aplicacions
mòbils estan a l’ordre del dia, considerava important sortir del grau havent tocat el camp.
Possiblement hauria tingut l’oportunitat de fer-ho a l’optativa d’Interfícies d’Usuari, però la
vaig haver de convalidar fent pràctiques. De manera que s’ha pres com un repte.

Els llenguatges de programació principals que s’utilitzen a Android Studio són Java i Kotlin.
Des del 2019, Koltin és el llenguatge preferit de Google [Com20c], ja que està orientat a la
programació d’aplicacions mòbils. Tot i que està basat en java, la sintaxi no te res a veure,
recorda bastant a Python. És directe, concís i sense punts i comes. De manera que s’ha optat
per utilitzar Kotlin.

A continuació es passa a explicar el Back end de l’aplicació, és a dir, la part oculta a l’usuari
que gestiona les dades, així com els serveis.

4.1 Back end

El Back end de l’aplicació és principalment el servei del Bluetooth de baix consum,
BluetoothLeService. Aquest servei gestiona la connexió amb el mòdul BLE i s’encarrega
d’enviar i rebre les dades. Es podria dir que és d’intermediari entre el slider i l’usuari, les or-
dres de l’usuari les envia al slider i les notificacions del slider les fa públiques a l’usuari. Però,
com tot sistema de comunicació, BLE té la seva forma de fer-ho. De manera que a continuació
se’n resumeixen els terminis i els conceptes clau [GattProfile]:

• Perfil d’atributs genèrics(GATT): El perfil GATT és una especificació per enviar
petits fragments de dades, denominats atributs, mitjançant un vincle BLE. Tots els perfils
d’aplicacions de baix consum actuals es basen en GATT.

Bluetooth defineix molts perfils per a dispositius de baix consum. Un perfil és una
especificació que defineix com funciona un dispositiu en una aplicació determinada. S’ha
de dir que un dispositiu pot tenir més d’un perfil. Per exemple, un dispositiu pot incloure
un monitor de ritme cardíac i un detector de nivell de bateria.

• Protocol d’atributs (ATT): GATT està basat en el protocol d’atributs (ATT). Per
això, també se’l denomina GATT/ATT. ATT està optimitzat per funcionar en dispositius
BLE. Per aquesta raó, utilitza és mínim de bytes possibles. Cada atribut s’identifica de
forma exclusiva mitjançant un identificador únic universal (UUID), que és un format
estandarditzat de 128 bits per un ID de string utilitzat per identificar la informació de
forma exclusiva. Els atributs transportats per ATT tenen format de característiques i
serveis.
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• Característiques: Una característica conté un sol valor i 0-n descriptors que descriuen
el valor de la característica. Una característica pot interpretar-se com un tipus, que és
similar a una classe.

• Descriptor: Els descriptors són atributs definits que descriuen el valor d’una caracte-
rística. Normalment s’utilitzen per proveir al client d’informació addicional de la carac-
terística i del seu valor.

• Servei: Un servei és una col·lecció de característiques. Per exemple, el mòdul BLE
d’adafruit inclou el servei UART Service que inclou com a característica RX_Buffer per
rebre caràcters.

A la figura 4.1 s’il·lustra la jerarquia de les dades que s’han explicat en els punts anteriors.

Figura 4.1: Jerarquia de les dades del perfil GATT [startble]

Per comunicar l’aplicació Android amb el dispositiu BLE s’ha d’establir una connexió. D’a-
questa funció se’n diu funció central i perifèrica. L’app té la funció central i escaneja fins a
trobar el dispositiu BLE amb la funció perifèrica. Un cop s’ha establert connexió amb el mòdul
BLE del slider es comencen a enviar dades GATT. Segons el tipus de dades que es transferei-
xen qualsevol dels dos pot funcionar com a servidor. Per exemple, quan l’app envia ordres de
l’usuari al slider, l’app treballa com a servidor i el slider com a client. En canvi, quan el mòdul
BLE envia una notificació de què s’ha acabat una reproducció, el mòdul BLE funciona com a
servidor. De manera que van tornant els rols.
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4.1.1 Servei
El mòdul BluetoothLeService s’encarrega de gestionar la comunicació amb el dispositiu BLE
i d’enllaçar-se amb l’app de manera que es puguin continuar fent tasques en segon pla.

Per aconseguir enllaçar l’app amb el servei es fa ús de la classe Binder [Dev20c]. Per a
aquest fi s’implementa en el mètode onBind(). Aquest mètode retorna un objecte IBinder
que permet poder utilitzar el servei i les seves funcions. A l’hora d’utilitzar un servei s’han de
diferenciar dues funcions: una és iniciar el servei i l’altre és enllaçar-se al servei. Per iniciar
un servei es crida a startService(), que permet que el servei s’executi de forma indefinida.
Un cop s’ha iniciat el servei, s’enllaça a ell cridant a bindService(). D’aquesta manera, quan
s’hagi iniciat el servei, el sistema no el destruirà quan algun client es desenllaci. Això permet
poder iniciar el servei a l’iniciar l’aplicació i enllaçar-se a ell en diferents activitats de l’app.

Quan s’enllaça al servei cridant bindService() s’implementa
serviceConnection, que supervisa la connexió amb el servei. El valor que es retorna indica
si existeix el servei i que l’activitat pot accedir a ell. Un cop s’ha enllaçat al servei, des de
l’activitat es poden utilitzar els mètodes de BluetoothLeService.

Just quan s’ha enllaçat al servei a l’inici de l’app s’ha d’assegurar que l’adaptador del Blu-
etooth del mòbil funciona correctament per evitar errors en la connexió. Per fer això es crida
al mètode initialize(). Aquest mètode comprova que hi ha un adaptador creat i el retorna.

Per connectar-nos al dispositiu ble es crida a connectLeDevice(). Aquest mètode es connec-
ta al dispositiu, o més específicament, al servidor GATT del dispositiu que rep com a paràmetre
amb la funció connectGatt(). Aquesta funció té el paràmetre autoconnect que defineix si
s’intenta una connexió automàticament amb el dispositiu BLE, tan aviat està disponible. En
el nostre cas és true, d’aquesta manera si pel que sigui es perdés la connexió amb el slider,
podríem connectar-nos a ell tan aviat tornes a veure’l sense necessitat de comprovar de nou que
existeix. Aquest mètode fa referència a gattCallback. Aquest callback s’utilitza per entregar
l’estat de la connexió i totes les operacions de client GATT. Aquest callback es defineix en el
propi servei i conté 3 tipus de mètodes callback definits per l’API de BLE:

1) onConnectionStateChange(): Aquest mètode retorna l’estat de connexió amb el dispo-
sitiu BLE. Poden ser dos, STATE_CONNECTED o
STATE_DISCONNECTED. En tots dos casos s’envia un missatge mitjançant un intent. Un
intent és un objecte de missatgeria que s’utilitza entre els diferents components d’una
aplicació, sigui una activitat o un servei. En un cas s’envia ACTION_GATT_CONNECTED i
en l’altre ACTION_GATT_DISCONNECTED. Aquest intent s’envia mitjançant un Broadcast.
Broadcast és un sistema de missatgeria entre els components d’una app. Perquè s’enten-
gui, es podria dir que Broadcast Receiver és correus i l’intent que s’envia és el sobre de
correus.

2) onServicesDiscovered(): Aquest mètode indica que el dispositiu BLE al qual
s’ha connectat ofereix un o alguns serveis. Semblant abans, s’envia l’intent
ACTION_GATT_SERVICES_DISCOVERED amb broadcastUpdate.

3) onCharacteristicRead(): Aquest mètode reporta el resultat d’una característica que
s’ha llegit. Per notificar d’això a l’activitat s’envia un l’intent
ACTION_DATA_AVAILABLE i la característica.

Per enviar els intents descrits abans s’utilitza la funció broadcastUpdate(). Aquesta funció
a la vegada utilitza la funció sendBroadcast() que ofereix l’API d’Android per enviar l’intent
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al receptor de Broadcast. En el cas del tercer mètode callback, les característiques que es
reben contenen les notificacions del dispositiu BLE del slider. De manera que s’han d’extreure
perquè es puguin interpretar. Un cop extretes i transcrites a codi ASCII per facilitar-ne l’ús,
s’envia la notificació en un intent.

Per poder enviar i rebre missatges, la funció getUARTService() accedeix al servei UART
del dispositiu BLE mitjançant la UUID del servei. Aquesta UUID s’obté de les especificacions
dels mateix mòduls. Un cop s’ha obtingut el servei es guarda perquè el servei la pugui utilitzar
quan sigui necessari. Cada cop que es vol enviar un missatge al slider des d’alguna activitat
s’envia mitjançant el servei.

Abans de rebre notificacions s’han d’habilitar. La funció enableNotifications() obté la
characterística del servidor UART per poder rebre dades. Per obtenir aquesta característica
es fa ús del mètode getCharacteristic() de la classe BluetoothGatt que rep com a parà-
metre la UUID de la característica de recepció. Un cop s’obté la característica s’habiliten les
notificacions amb el mètode setCharacteristicNotification(). D’aquesta manera, totes
les notificacions del slider es rebran al tercer mètode callback.

Per enviar els missatges es crida writeCharacteristic(). Aquesta funció rep com a pa-
ràmetre un String. Abans d’enviar el String s’ha d’obtenir la característica amb la qual es
transmet, mitjançant el servei. Igual que en el cas d’habilitat de recepció, s’utilitza el mèto-
de getCharacteristic() amb l’UUID de UART_TX per obtenir la característica a la qual
s’escriurà el missatge.

Les UUID’s de 128 bits que identifiquen el servei UART, les característiques per rebre i
transmetre dades i habilitar les notificacions, es troben a l’objecte
SampleGattAttributes. Per exemple, l’UUID del servei és
6E400001-b5A3-f393-E0A9-E50E24DCCA9E. D’aquesta manera es facilitat la lectura de codi, ja
que en comptes d’escriure tota la cadena de caràcters, només s’ha d’utilitzar el seu identificador.

El servei es tanca en el moment en què es destrueix l’aplicació. Per tancar-lo s’ha imple-
mentat la funció close(). En aquesta funció es crida el mètode disconnect() i close() de
la classe BluetoothGatt perquè el sistema pugui desconnectar el servei i alliberar recursos de
forma adequada.
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4.2 Front end

El Frond end és la part de l’aplicació que veu l’usuari i amb la qual interactua. A android
studio cada una d’aquestes parts s’anomena Activitat.

A l’hora de dissenyar una activitat es segueix un ordre. Aquest ordre ve establert pel cicle de
vida d’una Activitat. A la figura 4.2 es mostra un diagrama d’aquest cicle. La classe Activity
proporciona les devolucions a cadascun d’aquests estats, de manera que com a desenvolupador
puc programar que fer en cada moment.

Figura 4.2: Diagrama del cicle de vida d’una activitat [Dev20a]

Tot i que l’objectiu d’aquest apartat no és explicar el funcionament d’una activitat, saber
com funciona el seu cicle de vida ajuda a entendre alguns conceptes que es tracten en els
apartats següents.
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• onCreate(): Aquest mètode és el que es crida quan l’activitat ha sigut creada per primer
cop. Aquí és on s’executa tota la lògica que es farà servir a l’activitat. Ja sigui vincular
dades d’una llista, establir que fer quan es fa clic a un botó o inicialitzar variables.

• onStart():La crida a aquest mètode fa que l’usuari pugui veure l’activitat, mentre l’app
es prepara perquè aquesta entri en primer pla i es converteixi a interactiva. Aquest
mètode es realitza molt ràpidament.

• onResume(): Aquest és el mètode a on es manté l’app mentre interactua amb l’usuari.
Quan es produeix un event d’interrupció, l’activitat passa al següent mètode.

• onPause(): Quan és crida a aquest mètode és senyal que l’usuari està abandonant l’ac-
tivitat. En aquest estat l’activitat deixa d’estar en primer pla, tot i que encara es pot
tornar a ella i és visible, per exemple, si s’està en mode multifinestra. Aquest mètode es
pot utilitzar alliberar alguns recursos del sistema que poden afectar la vida de la bateria
i l’usuari no necessiti.

• onStop(): Aquest és l’estat on l’usuari deixa de veure l’activitat. En aquest mètode
s’han d’alliberar o ajustar tots els recursos que no són necessaris mentre l’activitat no és
visible, com per exemple, les animacions. En aquí s’haurien de fer les funcions que fan
un ús intensiu de la CPU.

• onDestroy(): Es crida a aquest mètode abans que s’acabi l’activitat. En aquest estat
s’han d’alliberar tots els recursos que encara no s’han alliberat als mètodes anteriors.

Tenint aquests conceptes clars es passa a descriure les 3 activitats principals de l’aplicació:
l’Activitat d’Inici, la del mode Video Shot i la del mode Time Lapse.

4.2.1 Activitat d’Inici
L’Activitat d’inici és la primera que s’executa. La seva funció és buscar el dispositiu BLE del
slider i connectar-s’hi. Es manté en aquesta activitat fins que es pot connectar. Si s’ha pogut
connectar correctament passa automàticament a la següent activitat.
Per utilitzar les característiques de Bluetooth a la nostra aplicació, s’ha de declarar el permís

Bluetooth BLUETOOTH. Per poder iniciar la detecció de dispositius o per poder activar el blueto-
oth quan no ho està es necessita el permís BLUETOOTH_ADMIN. A mès, degut a que les balizes LE
es solen associar amb la ubicació, també es necessiten els permisos ACCESS_COARSE_LOCATION,
per a versions d’Android 9 o inferiors, i ACCESS_FINE_LOCATION, per a versions superiors.
Aquests permisos es declaren a l’arxiu Manifest, que és l’arxiu de construcció de l’aplicació.
Un cop s’entra al mètode onCreate() es comprova si el bluetooth del mòbil està habilitat.

Si està habilitat es comença l’escaneig, en cas contrari s’habilita. Per a aquest propòsit es crida
la funció
manageBluetoothAvailability(). Aquesta funció demana a BleUtils per l’estat del blue-
tooth del dispositiu mòbil. BleUtils és un objecte que s’ha creat únicament i expressament
per controlar l’estat del bluetooth. Conté dues funcions:

• getBleStatus: Retorna l’estat del bluetooth. Poden ser quatre:
STATUS_BLE_NOT_AVAILABLE: No es possible utilitzat Bluetoot LE en el dispositiu.
STATUS_BLUETOOTH_NOT_AVAILABLE: El dispositiu no suporta Blueooth

38



4.2 Front end

STATUS_BLUETOOTH_DISABLED: El Bluetooth està deshabilitat
STATUS_BLE_ENABLED: El Bluetooth està habilitat

• getBluetoothAdapter: Crear un adaptador Bluetooth.

Si al comprovar l’estat a manageBluetoothAvailability es retorna el primer o el segon estat
es mostra per pantalla un missatge. Si es retorna que està deshabilitat es demana a l’usuari si es
pot activar. Per a aquest propòsit es crea un intent amb la constant ACTION_REQUEST_ENABLE i
es crida a la funció startActivityForResult() per rebre la resposta del usuari. Si la resposta
és positiva, s’habilita el bluetooth i es mostra un missatge de què s’ha habilitat, si es negativa,
es cancel·la i es mostra un missatge de què s’ha cancel·lat l’acció.

Un cop el bluetooth està habilitat es pot executar l’escaneig. L’escaneig es pot fer de dues
maneres: escaneig de tots els dispositius disponibles o escanejar utilitzant filtres de cerca. En
aquest cas es fa el segon tipus, ja que es té coneixement de l’adreça MAC del dispositiu. Per
poder filtrar per l’adreça mac es necessita el constructor
ScanFilter.Builder().setDeviceAddress(macAdress).build() on macAdress és l’adreça
MAC del mòdul BLE en format String. Per executar l’escaneig es crida la funció startScan()
de la classe BluetoothLeScanner. La resposta de l’escaneig es rep al callback leScanCallback.
Com que escanejar consumeix molts recursos es prepara un Handler, o procés que s’executa
en segon pla, a on es para l’escaneig al cap de 10 s.
En el mètode callback onScanResult() de leScanCallback es retorna el resultat de l’esca-

neig. En aquest resultat es troba l’estructura que representa el dispositiu BLE de nom device.
Si no es té èxit en l’escaneig, es retorna al mètode onScanFailed() i es cancel·la l’escaneig.
Un cop s’ha trobat el dispositiu és parar d’escanejar, es comença el servei

BluetoothLeService amb el mètode startService() i s’enllaça amb el servei cridant la
funció bindService(), a on es passa com a paràmetre serviceConnection per supervisar la
connexió amb el servei. Quan el sistema Android crea la connexió entre l’activitat i el servei,
es crida a onServiceConnected() de serviceConnection, que inclou un argument IBinder
que per inicialitzar el servei i connectar-se al dispositiu. És necessari inicialitzar el servei amb
l’adaptador Bluetooth que s’ha creat perquè sense ell no es pot connectar al dispositiu.
Com s’ha explicat a l’apartat 6.1.1, un cop es demana connectar a un dispositiu, el resultat

de les connexions es reben al call back gattCallBack i les envia en forma de missatges Intent
per Broadcast. Sempre que es tinguin que rebre aquests missatges s’ha de crear i registrar
un receptor Broadcast. En aquesta activitat el receptor és gattUpdateReceiver. Com que el
receptor s’utilitza mentres l’activitat està en funcionament, és a dir, en el mètode onResume()
del cicle de vida de l’activitat, és en aquest mètode a on es registra el receptor. Per registrar
el receptor es crida a registerReceiver() passant com a paràmetres el nom del receptor i
un IntentFilter. Amb l’IntentFilter s’especifiquen els missatges que es volen rebre, en
aquesta activitat només s’espera rebre l’estat de la connexió amb el servei Gatt i si s’han
descobert serveis.
Si a gattUpdateReceiver es rep com a intent, o missatge, que no s’ha pogut connectar al

servidor GATT del mòdul BLE, es mostra per pantalla el missatge DISCONNECTED FROM
SLIDER. En el cas de connectar-se s’espera a rebre la disponibilitat de serveis. Quan es rep
el missatge de serveis descoberts es crida a la funció del servei getUARTService, que obté el
servei i el guarda per enviar dades més endavant. Tot seguit es passa a la segona activitat.
Quan es demana de passar a la segona activitat Android es disposa a deixar l’activitat d’inici

en segon pla, passant pel mètodes onPause() i onStop(). Com que en segon pla no necessita
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rebre cap missatge és deixar de registrar el receptor gattUpdateReceiver, a més, d’aquesta
manera permet que altres activitats puguin rebre missatges del servei.

Tot i que està en segon pla, el servei no es destrueix fins que no es crida al mètode
onDestroy(). D’aquesta manera el servei segueix funcionant encara que l’usuari estigui in-
teractuant amb altres activitats. També permet poder estar emetent a l’estat del dispositiu
BLE i seguir rebent notificacions d’aquest, tot i tenir l’aplicació en segon pla.

Com que aquesta activitat només està pensada per connectar-se al slider d’automàtic, el
disseny de la interfície d’usuari és molt senzilla, ja que gairebé totes les accions que es realitzen
no interactuen amb l’usuari. La figura 4.3 es pot observar que el seu aspecte nomé consta del
logo que s’ha dissenyat per a l’aplicació del projecte i res més. El missatge que es rep, en cas de
no poder-se connectar al servidor Gatt, es mostra just a sota del logotip. Els altres missatges
es mostren amb una notificació flotant.

Figura 4.3: Interfície gràfica de l’activitat d’inici
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La segona activitat, que es crida un cop s’ha connectat al slider, és estèticament igual
que aquesta, però amb dos botons a la part inferior del logotip amb la inscripció de VIDEO
SHOT en un i TIME LAPSE a l’altre. Aquesta activitat s’ha dissenyat per donar a l’usuari la
possibilitat d’escollir entre un mètode i l’altre.

Només iniciar l’activitat, en el mètode onCreate(), es programen les accions dels dos botons.
Per programar les accions que han de fer els objectes que es mostren a la interfície un cop es
fa clic, Android ofereix la classe View.OnClickListener [Dev20d]. Aquesta classe ofereix el
mètode callback onClick(), que rep com a paràmetre el botó al qual s’ha fet clic. De manera
que a onClick() es filtra per l’identificador del botó i es fa l’acció pertinent. En el cas del botó
de Video Shot es passa a l’activitat VideoshootActivity i en el cas del botó de Time Lapse
es passa a l’activitat de TimelapseActivity. Per començar a una activitat nova s’utilitza el
mètode startActivity() que rep com a paràmetre l’intent de l’activitat que es vol començar.

Figura 4.4: Interfície gràfica de la segona Activitat
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4.2.2 Activitat per al mode Video Shot

Figura 4.5: Interfície gràfica de l’activitat per al mode Video Shot

Ja que el primer que s’executa a l’iniciar l’activitat és el mètode onCreate(), en el qual
s’inicialitzen tots els objectes de la interfície, és per la descripció del seu disseny per on es
comença.

En dues activitats s’ha buscat aconseguir un disseny senzill, net i fàcil d’entendre. Comen-
çant de dalt a baix, es té l’indicador d’estat de connexió amb el dispositiu BLE del slider. El
qual indica a l’usuari que està connectat mantenint-se de color verd i amb vermell si no ho
està.

Després del títol i de la icona de Video Shot es troba la consola de control del slider en
aquest mode.

Per tenir control en tot moment de l’estat de la reproducció s’ha creat l’estructura de tipus
enum MotionState. Els estats en què es pot trobar són STOP, PLAY, PAUSE i RESET. Lògicament,
aquests estats van a la par amb els estats de la màquina d’estats del motor. Com que el botó
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de play/pause és el botó principal que controla l’estat del slider també és el més gran.
Si la reproducció està en stop, estat per defecte, el botó es mostra amb la icona de play,

com s’observa a la figura 4.5. En aquest estat, es poden clicar la resta de botons per indicar
el tipus de reproducció que es vol fer. Fins que no es clica el botó de play no es canvia l’estat
del slider a play i no s’envia el missatge per començar la reproducció especificant la direcció,
el mode d’interpolació, el camp auto_round i la velocitat, tal com s’explica al punt 5.1.1. Un
cop es canvia a l’estat de play el botó es mostra amb la icona de pause. La figura 4.6 mostra
el canvi d’aspecte. Si durant el procés en què el slider està activat es fa clic, canvia a l’estat
de pause i la seva aparença passa a l’icona de play. En aquest punt es poden fer dos coses,
una és tornar a clicar i reprendre la reproducció canviant l’estat a play i d’aspecte amb l’icona
pause, o fer clic a reset i passar a l’estat de reset mantenint l’aspecte amb la icona de play.
En el primer cas, s’envia el missatge de play i amb els canvis si és el cas, i en el segon cas,
s’envia el missatge de reset.
Amb els botons A to B i B to A s’indica la direcció que es vol que prengui la plataforma del

slider. Per defecte, a l’iniciar l’activitat, l’opció seleccionada és la primera, tal com es mostra
a la figura 4.5, de manera que la reproducció aniria de l’extrem A a l’extrem B. La direcció
només es pot modificar en l’estat de stop. Així que en els altres tres estats el seus aspectes
son immutables, per molt que es faci clic a sobre d’ells no es canviaran d’aparença.
En el cas del botó d’Auto_round es pot clicar sempre que no s’hagi començat un procés

de reset. En aquest cas, fins que el reset no hagi acabat, és immutable. En l’altres casos,
si es fa clic en els estats stop o pause només tindrà efecte quan es comenci o es reprengui
la reproducció, ja que és el moment en què s’envia el missatge amb les especificacions del
moviment a executar. En canvi, si es fa clic durant la reproducció, és a dir, en l’estat de play,
l’efecte és immediat, ja que s’envia un missatge al slider indicant del canvi. A la figura 4.5 es
pot observar la seva aparença quan està desactivat, estat que es troba per defecte. A la figura
4.6 s’observa el seu canvi quan s’activa.
El botó de Reset té efecte en els estats de play o pause. De manera que en els estats de stop

o reset és immutable. Així que un cop es comença un procès de reset no hi ha marxa enrere.
Quan en un d’aquests dos estats s’activa, s’informa al slider enviant un missatge d’activació.
Per defecte es troba desactivat.
Per escollir el mode d’interpolació s’ha de fer clic al costat de Type i es desplega una taula

mostrant els 4 modes d’interpolació (linear, ease_in_out, ease_in i ease_out). Un cop
s’ha seleccionat el mode que es vol utilitzar, es plega la taula i es mostra el mode seleccionat.
Aquesta taula es pot desplegar sempre però només te efecte quan s’inicia una reproducció de
nou, és a dir, quan es canvia d’estat de stop a play.
Finalment es troba la barra per escollir la velocitat. Es poden escollir 5 velocitats. Al costat

del camp Speed es mostra el percentatge al qual fa referència la posició seleccionada. Cada
posició incrementa un 25% la velocitat. De manera que a la posició final la velocitat indica el
100% de la velocitat màxima a la que es pot moure el slider. Per defecte es troba a la posició
0, per aquesta raó a la figura 4.5 es mostra que la velocitat està al 0%.

Un cop s’ha descrit el comportament dels objectes de la part visible del usuari, es passa a
explicar les accions que l’usuari no veu. Aquestes accions són les relacionades amb el servei de
l’aplicació.
Abans s’ha explicat que a l’activitat d’inici s’inicia el servei amb el mètode

startService() i després s’enllaça amb el servei per utilitzar els seus mètodes. Quan s’inicia
el servei amb aquest mètode el servei segueix actiu fins que no es crida a stopService().
Així que, tot i que al marxar de l’activitat d’inici es desenllaça del servei, aquest segueix
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Figura 4.6: Canvis d’aparença dels botons

actiu. Per aquesta raó, un cop s’entra al mètode onResume(), s’enllaça l’activitat amb el
servei BluetoothLeService. Igual que abans, si es crea la connexió, es crida el mètode
onServiceConnected() de serviceConnection, però en aquest cas no cal inicialitzar el servei
ni connectar-se al dispositiu perquè ja ho està. El que es fa és habilitar les notificacions del
servei amb la funció enableNotifications().

Per poder rebre els missatges d’estat de la connexió amb el servei, en el mateix mètode
on s’enllaça amb el servei també es registra el receptor Broadcast amb registerReceiver,
passant com a paràmetre el receptor de l’activitat
videoShotGattUpdateReceiver i l’intent filter indicant rebre els missatges d’estat, descoberta
de servei i dades disponibles.

Si tot va bé l’estat de connexió continua sent l’estat amb què s’ha deixat l’activitat d’inici en
segon pla, connectat. Per aquesta raó l’indicar d’estat es manté verd. En el cas de desconnectar-
se amb el servidor Gatt, es rebria el missatge i es modifica el color de l’indicar a vermell. Això
podria passar si estiguéssim fora del rang de senyal del mòdul o si de cop i volta el mòdul no
revés alimentació. Però com que a l’hora de connectar-nos amb ell, s’ha configurat que tan
aviat se’l torni a detectar es connecti, automàticament es torna a connectar amb el servidor
Gatt. En aquest punt, s’ha de tornar a obtenir el servidor UART, per aquesta raó, quan es
rep el missatge de què s’han descobert serveis, es crida la funció resetUARTService(). En
aquesta funció es recupera el servei UART per poder enviar i rebre dades.
Les notificacions del slider arriben al receptor Broadcast mitjançant un intent de tipus char.

Un cop s’ha rebut es crida a notifyData on es llegeix i, d’acord amb el missatge, es fan
les accions pertinents. Per evitar perdre dades pel camí, s’ha simplificat, i només es rep un
caràcter. Aquest caràcter pot ser dos:

• R: S’ha executat el procés reset satisfactòriament. De manera que es canvia l’aparença
del botó de reset de vermell (seleccionat) a gris (no seleccionat), com es mostra a la figura
4.6. Es canvia l’estat de reset a stop. I s’envia la resposta OK al slider per mostrar
que s’ha rebut la notificació. Si després d’1 segon d’enviar el missatge el slider no rep
aquesta notificació, tornaria a enviar el missatge de nou, ja que es consideraria un error
en l’enviament.

• S: S’ha arribat al final del recorregut i de la reproducció del slider. Es canvia l’aparença
del botó principal, passant la icona de pause a la icona de play i de l’estat play a stop.
Per últim, s’envia la resposta OK al slider per mostrar que s’ha rebut la notificació.
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Quan es trona enrere, a l’activitat anterior, per escollir l’opció Time Lapse, es crida al
mètode onBackPressed() on a la vegada es crida a finish. El mètode finish() executa
és mètodes onStop() i onDestroy() automàticament per destruir l’activitat. De manera que
quan es crida el mètode onDestroy(), ja sigui perquè s’ha tancat l’aplicació o perquè s’ha
tornat enrere, es treu del registre el receptor Broadcast videoShotGattUpdateReceiver i es
desenllaça del servei amb unbindService. Deixant-lo lliure perquè l’activitat Time Lapse s’hi
pugui enllaçar.

4.2.3 Activitat per al mode Time Lapse

Figura 4.7: Interfície gràfica de l’activitat per al mode TimeLapse

Com s’observa a la figura 4.7, controlar l’estat de la reproducció del slider, escollir la direcció
i fer un reset es fan amb els mateixos botons que en el mode Video Shot. El seu funcionament
és el mateix, la diferència són els missatges que s’envien al fer clic al botó de play/pause i de
reset.
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Quan es fa clic al botó de play/pause per canviar d’estat de stop a play, s’envia un missatge
al slider indicant començar l’acció juntament amb la direcció i el temps de gravació. Aquest
temps de gravació és el mateix que indica el camp Time Required en segons. En el canvi
d’estat de play a pause s’envia el missatge de parada. Quan es reprèn la reproducció s’envia
el missatge de play amb el camp de temps de gravació modificat, si s’escau.

El comportament dels botons A to B, B to A i Reset no varia respecte el mode Video Shot.
En canvi, la seva posició és diferent. S’ha triat col·locar els tres en horitzontal per mantenir
proporcions d’espai, ja que amb el botó gran sol es dóna menys sensació de buit que no pas
amb un botó petit.
El camp Interval és un camp de text numèric editable que indica el temps que es vol prendre

entre cada fotografia. Com s’observa a la figura 4.7 només dona opció d’escriure minuts i
segons. Com que l’usuari només ha d’escriure dígits, en el disseny s’ha indicat que els valors
que es recullen són de tipus decimal. D’aquesta manera, al fer clic sobre el camp subratllat
per definir un interval, s’obre un teclat numèric. Per evitar errors en el sistema, es comprova
que el valor entrat compleix les regles de format. Com s’observa a la figura 4.7, el format és
00:00. En iniciar l’activitat es mostra en aquest color gris clar per indicar a l’usuari com s’ha
d’escriure. Si el format és el correcte i és superior a 0, es guarda. A la figura 4.8 s’observa el
teclat que emergeix.

Figura 4.8: Teclat emergent per al camp Interval

El camp de No. of Shots també és un camp numèric editable que indica el nombre de
fotografies que es volen fer durant tota la gravació. De la mateixa manera que el camp Interval,
al fer clic, s’obre un teclat numèric. Com a màxim és pot escriure un valor de 9999, es a dir,
4 dígits. Si el valor és superior a 0, es guarda.

L’últim camp numèric editable, fps, indica els Fotogrames Per Segon que es volen utilitzar
per reproduir el vídeo resultant. Els valors que pot prendre són estandarditzat, ja que indica
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la velocitat a la qual es projecten tots els vídeos en general. Normalment el valor que s’utilitza
a europa és 24. Però en alguns llocs, com als Estats Units, s’utilitza 25. De manera que es
dóna l’opció de modificar-lo, però com s’observa a la figura 4.7, per defecte és 24.

En tots tres camps, si el valor introduït no compleix les regles de format o és inferior a 0,
l’elimina i es mostra per pantalla una notificació flotant que dura pocs segons, amb el missatge
error format. Fins que tots tres camps no s’hagin omplert correctament no es pot iniciar cap
reproducció.
Time required i Playback Time són textos que mostren el temps que dura la reproducció i

la durada del vídeo resultant, respectivament. Són únicament de propòsit informatiu. Time
Required s’obté a partir de l’interval de temps i el nombre de fotografies. S’ha pres com a valor
màxim 24 hores, ja que, segons els càlculs, és el temps màxim que pot durar la bateria en mode
Time Lapse. Si amb els camps introduïts es supera aquest valor, s’eliminen i es mostra una
notificació flotant amb el missatge Error. Values too high. Playback Time és el nombre de
fotografies partit pel nombre de Fotogrames Per Segon.

El sistema d’enllaçament amb el servei és el mateix que es segueix a l’activitat Video Shot. En
el mètode onResume() s’enllaça l’activitat al servei mitjançant bindService() i es registra el
receptor Broadcast d’aquesta activitat timeLapseGattUpdateReceiver per rebre els missatges
del servei amb el mètode registerReceiver().

Sempre que es rebin missatges sobre la connexió amb el servei Gatt s’actualitza l’indicador
d’estat de connexió. Si es descobreixen serveis degut a una reconnexió, es fa un reset del servei
UART cridant a resetUARTService() per poder enviar i rebre dades. I en el cas de rebre
dades, es notifica amb la funció notifyData().

Figura 4.9: Notificació de reproducció acabada

En la funció notifyData(), igual que en l’activitat anterior, es pot rebre:

• R: Indica que s’ha executat el procés de reset satisfactòriament. Es canvia d’estat de
reset a stop i l’aparença del botó reset passa a no seleccionat i s’envia la resposta OK.

• S: Indica que s’ha arribat al final del recorregut i de la reproducció del slider. Es canvia
l’aparença del botó principal, passant la icona de pause a la icona de play i de l’estat play
a stop. S’envia la resposta OK al slider per mostrar que s’ha rebut la notificació. I, com
a innovació, es crida a la funció createNotificationChannel() per avisar a l’usuari de
què el procès. Aquesta funció crea una notificació a la barra d’estat del mòbil. En aquest
mode, el procés d’execució pot durar molt de temps. D’aquesta manera, mentre el mòbil
estigui a prop del slider, l’usuari no es ha de preocupar de si s’acaba i pot aprofitar per
fer altres tasques. A la figura s’observa un exemple
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Quan es destrueix l’activitat o es torna enrere, es crida al mètode onDestoy() on s’elimina
del registre el receptor Broadcast i es desenllaça l’activitat del servei.
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5 Conclusions

Com a conclusions del treball es comparen els objectius que es tenien a l’inici del projecte amb
els resultats obtingut al final d’aquest.

El primer objectiu que s’havia plantejat era trobar el motor adequat per moure el slider.
Per aconseguir això s’ha hagut d’utilitzar l’enginy i fer ús de mètodes una mica rudimentaris.
Això m’ha fet veure que, a vegades, és necessari recórrer a pràctiques de la vella escola, o amb
mètodes menys moderns. Però l’important és entendre els conceptes que hi ha a darrere i saber
realment com funciona.

El segon objectiu plantejat era dissenyar un prototip. Això ha posat a prova la meva
creativitat i, un cop més, m’ha fet veure que les coses no sempre funcionen a la primera.
Trobar els components i el disseny adequat ha requerit buscar molta informació, cercar i
contactar amb comerciants per poder aconseguir aquell component en concret i realitzar testos
per comprovar si el resultat que s’obté és el que s’esperava, entre d’altres. En definitiva,
s’ha pogut experimentar el que seria treballar en una empresa de prototipatge, però a escala
reduïda. Gràcies a tot aquest esforç, s’ha aconseguit un disseny molt proper al que es buscava.

Com a tercer objectiu s’havia plantejat implementar un programa de control que permetés
utilitzar el slider en dos modes. El principal repte ha sigut implementar l’algorisme que,
programant amb arduino, permetés girar el motor amb diferents modes d’interpolació. Això ha
requerit analitzar el funcionament del motor i, d’acord amb això, buscar informació i estudiar
la forma d’aconseguir-ho. Gràcies a les funcions dissenyades pel matemàtic americà Robert
Penner, el resultat ha sigut bastant satisfactori i s’han pogut recrear els 4 modes d’interpolació
que es volien. S’ha de dir, però, que no s’ha obtingut nivell de fluïdesa que es volia. Per altra
banda, això obra un nou camp d’estudi i d’anàlisi per poder millorar al màxim el rendiment
del motor.

Finalment, el quart i últim objectiu plantejat era el disseny de l’aplicació mòbil. Dissenyar
una aplicació per a Android des de zero m’ha permès tenir coneixement d’un àmbit de les
tecnologies TIC que abans no tenia. En part, m’ha ajudat a entendre les funcions de rere
fons que es realitzen en el cicle de vida d’una activitat, a conèixer l’estructura de fitxers d’una
aplicació mòbil i a aprendre un llenguatge de programació nou. Això m’ha ajudat a entendre
un concepte que s’ha tractat durant tot el grau. Entendre el funcionament de llenguatges més
antics i de baix nivell, com C (llenguatge que s’ha utilitzat en gran part de les assignatures del
grau), et dóna la base per aprendre qualsevol altre llenguatge de programació nou, ja que en
el fons tots estan basats en el mateix sistema i en el grau de Sistemes TIC arribes a conèixer
aquest sistema. Per altra banda, el disseny final i el comportament de l’aplicació, tenint en
compte el temps que s’ha tingut, ha sigut bo. Ja que considera que s’ha aconseguit el que es
buscava, un disseny net, atractiu i intuïtiu.

Tot i que s’han aconseguit els objectius que s’havien plantejat en gran manera, sempre es
pot millor. A més, durant el procés d’aquest treball s’han obert nous camps de possibilitats
per fer en el futur. A continuació es presenten algunes línies de futur que es podrien seguir:

• Estudiar la forma per reduir les vibracions del motor i així augmentar la fluïdesa del
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moviment.

• Dissenyar d’una placa pcb per implantar-hi l’electrònica del sistema del slider i d’aquesta
manera reduir espai.

• Afegir la funcionalitat a l’app de poder conèixer en tot moment l’estat de la bateria.

• Dissenyar una plataforma que giri sobre el seu propi eix i incorporar a la plataforma
del slider. Amb l’objectiu d’augmentar el rang de moviment de la càmera, poden girar
esquerra i dreta sobre el seu propi eix i, a la vegada, desplaçar-se pel slider.

Així doncs, com a conclusió final, es podria dir que el resultat general ha sigut exitós, ja
que en gran part s’ha aconseguit el que es buscava. De tota manera, això no s’acaba aquí, el
contrari, s’ha obert un camp de possibilitats de millora. Perquè si he après una cosa d’aquest
treball, és que, de la mateixa manera que el món tecnològic no deixa de créixer, l’ambició d’un
enginyer per millorar el rendiment de les coses, mai s’acaba.
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