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CAPÍTOL 1: 

FABRICACIÓ DE LA 

PLACA PCB 

1.1. Creació i fabricació   
La placa pcb es va fabricar manualment mitjançant una insuladora i les 
substàncies químiques pertinents. Per fer-ho, es van agafar tres safates, 
omplint-les respectivament d’una substància química reveladora, aigua i un 
atacat d’àcid. Posteriorment es va passar la placa per aquests diferents 
processos químics amb la finalitat de deixar al descobert les pistes en coure 
desitjades. 

 

S’ha de tenir en compte que abans de fer res, es va imprimir en paper 
transparent el circuit per fer el fotolit. També, es va preparar les mescles 
següents: 

 

- Revelador: 100gr de sosa càustica per 1 litre d’aigua 

- Àcid: 20 mil·lilitres d’aigua, 20 mil·lilitres d’àcid clorhídric, 20 mil·lilitres de 
peròxid d’hidrogen. 

 

En aquestes imatges es mostra, per una banda, en la Figura 1a com es realitza la 
mescla per la revelació. D’altra banda, en la Figura 1b, es visualitza la situació 
inicial del procés en les safates corresponents. D’esquerra a dreta es troba: la 
insuladora, una safata amb el revelador, la segona amb aigua i l’última amb àcid. 
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Figura 1a. Mescla per la 
revelació.  

 

Figura 1b. Safates utilitzades en el procés 
de fabricació de la placa. 

 

Insulació 

Es col·loca el fotolit en el vidre i a sobre de la placa i es programa la insuladora 
durant dos minuts. 

 

Figura 2. Procés d’insulació de la placa. 

Revelació 

Una vegada insulada la placa, s’ha de posar en una safata plena del revelador. Es 
deixa actuar aproximadament durant dos minuts, fins que es vegi perfectament 
el disseny de la placa. 
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Figura 3a. Revelació de la placa.  

 

Figura 3b. Safates de neteja del 
revelat i atac d’àcid. 

Neteja 

Una vegada s’ha revelat, s’ha de passar per la safata on s’hi posa aigua. Això 
serveix per parar el procés de revelat i per a que no quedi cap resta del 
revelador, ja que a continuació es passa al’atac químic i hi podria haver una 
reacció perillosa al entrar en contacte amb el revelador i l’àcid. 

 

Atac àcid 

L’últim pas és el d’introduïr la placa en la safata amb àcid, per a que actui sobre 
el coure descobert i el dissolgui. S’ha d’esperar uns dos minuts, depenent de la 
quantitat de coure que té que dissoldre’s. Amb atenció es va vigilant l’estat 
d’aquesta i es treu quan estigui tot el coure dissolt. No es pot deixar sense 
control ja que es podrien dissoldre les pistes més petites. 

 

Figura 4a. Atac àcid a la placa.  
 

Figura 4b. Fotolit i resultat final. 
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CAPÍTOL 2: 

CÀLCULS 

JUSTIFICATIUS 

En aquest capítol es descriuen tots aquells càlculs referents a especificar el 
número màxim d’espires permeses que es poden bobinar en aquest prototip. 
També, a més a més, s’inclou el raonament del càlcul utilitzat per a dimensionar 
les resistències utilitzades en la placa PCB. 

2.1. Deducció del càlcul del nombre màxim 
d’espires permeses 

Degut a que les dimensions mecàniques del prototip són limitades, això fa que 
les espires a bobinar no puguin ser infinites i que per això s’hagi hagut de 
calcular quin es el nombre màxim d’aquestes permès, en cada tipus de carret.  

 

El nombre d’espires màxim que es pot bobinar en cada carret, depèn de la forma 
física de cada carret. Per obtenir aquest valor, primerament es calculen quantes 
espires caben en un pis (és a dir, totes les espires que caben omplint tota la 
longitud del carret triat), tenint en compte el diàmetre del fil que s’utilitza i la 
longitud del carret: 

 

� =
�

�
                (1) 
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On:  

n: és el número d’espires que hi caben en un pis. 

d: és el diàmetre del fil de coure (mm). 

L: és la longitud del carret (mm). 

 

Un cop es tenen les espires que caben en un pis calculades, s’analitza quants 
pisos caben en el carret, considerant el radi exterior i interior del mateix es pot 
trobar l’alçada real en què es bobinen espires. Per fer-ho, inicialment es calcula 
quina és la distància o alçada en que les espires s’aniran bobinant fent pisos. Tal 
i com es mostra a la figura següent: 

 

Figura 5. Justificació del càlcul de l’alçada dels pisos 

 

 

Doncs, es té que l’alçada en que es bobinaran espires és:  

 
ℎ = R��	 − R��	                         (2) 

On: 

h: és l’alçada en que es bobinen les espires (mm). 

Rext: és el radi exterior del carret (mm). 

Rint: és el radi interior del carret (mm). 

 

Un cop es té aquesta alçada, es poden calcular quants pisos caben en aquesta 
alçada, és a dir, quants fils posats un sobre l’altre equivalen: 

  

Pis =
�

�
             (3) 

On: 

Pis: És el nombre de pisos que es poden bobinar.  

Rext 

 Rint 
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h: és l’alçada en que es bobinen les espires (mm). 

d: és el diàmetre del fil de coure (mm). 

  

Finalment, es poden calcular les espires màximes tal com: 

  
Espires	màximes = Pis · n                                         (4) 

Desenvolupant l’equació s’obté: 

 

Espires	màximes = Pis · n = 	
h

d
·
L

d
=

�R��	 − R��		 · L

d!
 

Amb aquesta expressió s’ha pogut calcular quin és el nombre màxim d’espires en 
funció de les característiques de cada carret, considerant els tres diferents tipus 
de fils de coure que es poden utilitzar. 

2.1.1. Espires màximes pel carret Tipus 1 (RM8) 

 

Taula 1. Característiques del carret Tipus 1 

 

Característica  

Rext (mm) 5 

Rint (mm) 10 

Longitud (mm) 5 

 

Taula 2. Espires màximes segons el diàmetre del fil 

 

Diàmetre del fil 0,3 mm 0,4 mm 0,5mm 

h 5 5 5 

n 16 12 10 

Pis 16 12 10 

Espires màximes 256 144 100 

2.1.2. Espires màximes pel carret Tipus 2 (EFD 25/13/9) 

 

Taula 3. Característiques del carret Tipus 2 

 

Característica  

Rext (mm) 6,5 

Rint (mm) 9 

Longitud (mm) 16,4 
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Taula 4. Espires màximes segons el diàmetre del fil 

 

Diàmetre del fil 0,3 mm 0,4 mm 0,5mm 

h 2,5 2,5 2,5 

n 54 41 32 

Pis 8 6 5 

Espires màximes 432 246 160 

2.1.3. Espires màximes pel carret Tipus 3 (ETD 34/17/11) 

 

Taula 5. Característiques del carret Tipus 3 

 

Característica  

Rext (mm) 6,7 

Rint (mm) 12,7 

Longitud (mm) 20,9 

 

Taula 6. Espires màximes segons el diàmetre del fil 

 

Diàmetre del fil 0,3 mm 0,4 mm 0,5mm 

h 6 6 6 

n 69 52 41 

Pis 20 15 12 

Espires màximes 1380 784 492 

  

S’ha considerat que tot i que mecànicament en aquest carret es podrien bobinar 
1380 espires, degut a la robustesa de l’equip i al Software limitat a centenars 
d’espires, es considera que el màxim d’espires per bobinar en aquest equip són 
999. 

2.2. Càlcul de les resistències Pull-Down 
Per poder interpretar quan es polsa un botó o quan el final de carrera està 
premut, s’ha dissenyat un circuit amb resistències Pull-Down que interpreta un 1 
o un 0, segons si es polsen o no aquests elements. 

 

Així doncs, per realitzar aquests càlculs s’ha hagut de considerar, primerament, 
quina és la corrent máxima permesa en un pin digital del microcontrolador 
Atmega 2560 triat. Tal i com es mostra a les especificacions tècniques de 
l’Arduino Mega 2560, aquesta corrent máxima és de 20mA. 
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El circuit emprat, ha estat el següent: 

 

 

Figura 6. Esquema elèctric de la senyal de Marxa 

On el component 1751248 correspon al pulsador de marxa i la senyal de marxa 
va connectada a un pin digital del microcontrolador. 

 

Doncs, el càlcul de la resistència Pull-Down és tal que:   

 " = # · $ (5) 

# =
"

$
=

�5 − 0,7 	"

1 · 10*	+
= 4,3	./ 

On 0,7 és la caiguda de tensió en el Led. Aquesta intensitat és inferior a 20mA i 
per tant, al polsar qualsevol polsador no es danyaria el microcontrolador, donant 
per bona la resistència de 1KΩ triada. 
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CAPÍTOL 3:  

CODI DE 

PROGRAMACIÓ 

UTILITZAT  

En aquest capítol es mostra el codi de programació utilitzat i desenvolupat per 
aquest prototip, amb els seus comentaris pertinents. 

 

//Llibreries 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <avr/io.h> 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <Keypad.h> 

 

//DEFINES 

//Bobinatge 

#define PASSOS 200 //Segons les especificacions del motor son 200 passos per 
volta 

 

//Maquina d'estats general del programa 

#define INI     0 
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#define POS_INI  1 

#define RUN      2 

#define FI       3 

 

//Pantalles 

#define P_INTRO      0 

#define P_SELECCIO   1 

#define P_ESPIRES    2 

#define P_LONGITUD  3 

#define P_DIAMETRE   4 

#define ESP_INPUT   20 

#define LON_INPUT   30 

#define DIA_INPUT   40 

#define VALIDAR_ESP  50 

#define VALIDAR_LON  60 

#define VALIDAR_DIA  70 

 

//Botons LCD 

#define btnRIGHT     0 

#define btnUP          1 

#define btnDOWN     2 

#define btnLEFT      3 

#define btnSELECT 4 

#define btnNONE     5 

 

//Definicio de variables  

//Bobinatge 

int EspiresTotals = 0; 

int Longitud = 0; 

int Df = 0; 

int var1ms = 0; 

int Esp = 0; 

int PisAct = 0; 

int NumPisos = 0; 

int piscount = 0; 

int EspPis = 0; 
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int estat = INI; 

boolean bobinar = false; 

boolean FlagFiPassos = false; 

unsigned int voltes = 0; 

unsigned int pas = 0; 

unsigned int count = 0; 

 

//Posicio inicial 

boolean Pos_Ini=false; 

 

//Menu i Teclat 

const byte COLS = 4; //Número de columnes 

const byte ROWS = 4; //Número de files 

int lcd_key = 0; 

int LCDButton = 0; 

int Pantalla = 0; 

int Pantalla_tmp = 0; 

int PantallaAnt = 0; 

int PantallaNova = 0; 

int NumCaracters = 0; 

int CaracterEspInt = 0; 

int valorKey = 0; 

int n = 0; 

int n1 = 0; 

int n2 = 0; 

int compt = 0; 

bool Lectura = false; 

 

//Definicio de pins 

//MOTOR 1 

int YpinDIR = 50; 

int YpinSTEP = 52; 

int M2s1 = 48; 

int M2s2 = 34; 

int YpinSLEEP = 46; 
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//MOTOR 2 

int XpinDIR = 44; 

int XpinSTEP = 42; 

int M1s1 = 40; 

int M1s2 = 30; 

int XpinSLEEP = 38; 

 

//BOTONS I ENTRADES 

int Marxa = 41; 

int PE = 43; 

int FC = 39; 

 

char Keys[ROWS][COLS] =  //Disposició dels caràcteres tal i com estan en el 
teclat 

{ 

  {'1', '2', '3', 'A'}, 

  {'4', '5', '6', 'B'}, 

  {'7', '8', '9', 'C'}, 

  {'*', '0', '#', 'D'} 

}; 

 

byte rowPins[ROWS] = {37, 35, 33, 31}; //Seleccionem els pins on aniran 
connectades les files 

byte colPins[COLS] = {29, 27, 25, 23}; //Seleccionem els pins on aniran 
connectades les columnes 

 

Keypad Teclat = Keypad(makeKeymap(Keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); 
//S'inicializa el teclat 

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); //S'inicialitza la llibreria 

 

//INICIALITZACIÓ 

//A cada reset s'executa un sol cop la definicio d'entrades i sortides 

void setup()  

{ 

  //Configuracio del Timer2 per comptar cada 1ms 

  Serial.begin(19200); 

  noInterrupts(); //Desactivació d'interrupcions globals 
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  TCCR2B = 0x00; //Deshabilitar Timer2 mentre el configurem 

  TCNT2  = 130; //Resetejar Timer Count a 130 de 255 

  TIFR2  = 0x00; //Timer2 INT Flag Reg: Borrar el Flag d'Overflow del Timer 

  TIMSK2 = 0x01; //Timer2 INT Reg: Habilitar Flag d'Overflow  

  TCCR2A = 0x00; //Timer2 Control Reg A: Timer2 configurat a Mode       Normal 

  TCCR2B = 0x05; //Timer2 Control Reg B: Configuració del prescaler a 128 

  interrupts(); //Activació d'interrupcions globals 

 

  //Definició d'entrades i sortides 

  //MOTOR 1 

  pinMode(YpinDIR, OUTPUT); 

  pinMode(YpinSTEP, OUTPUT); 

  pinMode(YpinSLEEP, OUTPUT); 

  pinMode(M1s1, OUTPUT); 

  pinMode(M1s2, OUTPUT); 

  //MOTOR 2 

  pinMode(XpinDIR, OUTPUT); 

  pinMode(XpinSTEP, OUTPUT); 

  pinMode(XpinSLEEP, OUTPUT); 

  pinMode(M2s1, OUTPUT); 

  pinMode(M2s2, OUTPUT); 

 

  //BOTONS 

  pinMode(Marxa,INPUT); 

 

  //Definicio d'estats 

  //MOTOR 1 

  digitalWrite(YpinDIR, LOW); 

  digitalWrite(YpinSLEEP, HIGH); 

  digitalWrite(M1s1, LOW); //M1s1 I M1s2 a zero equivalen a fer un pas sencer 

  digitalWrite(M1s2, LOW); 

  //MOTOR 2 

  digitalWrite(XpinDIR, LOW); 

  digitalWrite(XpinSLEEP, HIGH); 

  digitalWrite(M2s1, LOW); //M2s1 I M2s2 a zero equivalen a fer un pas sencer 

  digitalWrite(M2s2, LOW); 
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  digitalWrite(XpinDIR, HIGH); 

 

  //Inicialització Pantalla 

  lcd.begin(16, 2); // Habilitar llibreria 

  Pantalla = 0; 

  Pantalla_tmp = 0; 

} 

 

//INTERRUPCIONS 

//Interrupció Timer2: cridada cada 1ms 

ISR(TIMER2_OVF_vect) 

{ 

  count++; //Incrementar variable count 

  TCNT2 = 130; //Precarregar Timer2 al valor inicial de 130 de 255 

  TIFR2 = 0x00; //Incrementar comptador de la interrupció cada vegada que es 
compta 1ms 

   

  if (bobinar == true) //Si des del programa principal li donem l'ordre de bobinar 

  { 

    if (count > 4) //Generació del pols, espero que compti 4 vegades 1 ms   
(Velocitat lenta). Amb el count es regula la velocitat del motor 

    {  

      digitalWrite(YpinSTEP, digitalRead(YpinSTEP) ^ 1); //Faig un pas, negant el 
pin de Step anterior ("toggle") en el motor 1 

      digitalWrite(XpinSTEP, digitalRead(XpinSTEP) ^ 1); //Faig un pas, negant el 
pin de Step anterior ("toggle") en el motor 2 

      count = 0;   var1ms++; //Poso a zero la variable de pols count i incremento 
la variable de 1ms 

       

      //Comptador de passos 

      if (var1ms > 1) //Si la variable de 1ms és major que 1, vol dir que el pin de 
Step haurà tingut els estats 1 i 0, és a dir haurà fet un pas 

      { 

        pas++; var1ms = 0; //Incremento la varibale pas i poso a zero la variable 
de 1ms 

        if (pas == PASSOS) //Si pas és igual a PASSOS, haurà fet una espira 

        { 

          Esp++; pas = 0; //Incremento la variable Espira i poso a zero els passos 
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          if (Esp >= EspiresTotals) //Si les espires que porto són majors o iguals 
que les totals, ja he acabat de bobinar 

          { 

            pas = 0; count = 0; Esp=0; 

            bobinar = false; 

            FlagFiPassos = true; 

          } 

        } 

      } 

    } 

  } 

   

  if (Pos_Ini==true) //Si des del programa principal dono l'ordre de posar el 
motor a la posició inicial 

  { 

    if (count>2) //A una velocitat una mica més ràpida 

    { 

      digitalWrite(YpinSTEP, digitalRead(YpinSTEP) ^ 1); //Avança el motor 1 fent 
passos   

      count = 0; 

     } 

  } 

} 

 

// Lectura de botons de la pantalla LCD 

int read_LCD_buttons() 

{ 

  LCDButton = analogRead(0); //Llegeixo la entrada analògica A0 i comparo el 
seu valor per saber quin botó s'ha polsat 

  if (LCDButton > 1000) {return btnNONE;}  

  if (LCDButton < 50)   {return btnRIGHT;} 

  if (LCDButton < 250)  {return btnUP;} 

  if (LCDButton < 450)  {return btnDOWN;} 

  if (LCDButton < 650)  {return btnLEFT;} 

  if (LCDButton < 850)  {return btnSELECT;} 

  return btnNONE; 

} 
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//PROGRAMA PRINCIPAL 

void loop() 

{ 

  switch (estat) //Segons l'estat del programa en què estic, es fa una cosa o altre 

  { 

    case INI: //Inicialitzacio del programa. En aquest cas, llegeixo i mostro valors 
per la pantalla LCD 

      { 

        if (Lectura == false) {EscriurePerPantalla();} //Si no he introduit les tres 
dades necessàries, crido la funció EscriurePerPantalla 

        if (Lectura == true) //Si ja he introduit els tres valors 

        { 

          piscount = 0; //Inicialitzo a zero la variable que compta els pisos 

          EspPis = (Longitud*10)/Df; //Calculo el nombre d'espires per pis, 
quedant-me només amb la part entera 

          NumPisos = EspiresTotals / EspPis; //Calculo el número de pisos 

          estat= POS_INI; //Canvio d'estat a Posicio Inicial 

        } 

      } 

      break; 

       

    case POS_INI: //Estat Posicio Inicial 

      { 

      int Aux; Aux=digitalRead(FC); //Llegeixo el Final de Carrera 

      if (Aux==LOW) //Si no el detecto 

        { 

          digitalWrite (YpinDIR, LOW); //Selecciono la direccio de gir 

          Pos_Ini= true; //Activo que es mogui el motor dins de la interrupció 

        } 

      if (Aux==HIGH) //Si detecto el final de carrera 

        { 

          Pos_Ini=false; //Desactivo que es mogui el motor 

          int Valor; Valor=digitalRead(Marxa); //Llegeixo el botó de marxa 

          if (Valor == HIGH) //Si es polsa marxa 

          { 

            digitalWrite(YpinDIR, HIGH); //Selecciono la direcció del motor 1 

            digitalWrite(XpinDIR, HIGH); //Selecciono la direcció del motor 2 
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            estat=RUN; //Canvio d'estat a Run 

          } 

        }  

      }  

    break; 

     

    case RUN: //Estat de Run o bobinatge 

      { 

        digitalWrite(YpinSTEP, LOW); //Poso a zero la variable Step 

        digitalWrite(XpinSTEP, LOW); //Poso a zero la variable Step 

        digitalWrite(XpinSLEEP, HIGH); //Activo les sortides del motor 2 

        digitalWrite(YpinSLEEP, HIGH); //Activo les sortides del motor 1 

        int LecturaParo; LecturaParo=digitalRead(PE); //Es llegeix si s'ha polsat el 
paro d'emergència 

        if (LecturaParo == LOW) // Si no es detecta el polsador 

        { 

          bobinar = true; // Dono ordre de bobinar a l'interrupció 

          Bobinar(); //Crido la funció de bobinar 

        } 

        if (LecturaParo == HIGH) //Si es detecta que s'ha polsat el paro 
d'emergència 

        { 

          bobinar = false; //Desactivo l'ordre de bobinar a l'interrupció 

          estat= FI; //Canvio d'estat a FI 

        } 

      } 

      break; 

 

 

    case FI://Estat Fi: Inicialitzo totes les variables per tornar a començar el cicle 
d'estats 

      { 

        Pantalla_tmp = 0;  

        Lectura=false;  

        FlagFiPassos=false; 

        bobinar=false; 

        EspiresTotals=0; Longitud=0; Df=0; 
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        digitalWrite(XpinSLEEP, HIGH); 

        digitalWrite(YpinSLEEP, HIGH); 

        estat=INI; //Canvio d'estat a Inicialització 

      } 

      break; 

 

  } 

} 

// Pantalla I Menu  

void EscriurePerPantalla() //Funció d'escriure per pantalla 

{ 

  Pantalla_tmp = Menu(); //La pantalla selecionada a la funció Menu() s'assigna 
a la variable Pantalla_tmp 

  Accio(Pantalla_tmp); //Crido la funció acció i li passo el paràmetre de la 
pantalla_tmp 

  if (EspiresTotals != 0 && Longitud != 0 && Df!=0) {Lectura = true;} //Si el 
valor de les espires llegides, la longitud i el diàmetre del fil és diferent de zero 

  // es considera que s'han llegit tots els valors 

} 

//FUNCIO MENU 

int Menu() 

{ 

  lcd_key = read_LCD_buttons(); //Llegir botons de la pantalla LCD 

  PantallaAnt = Pantalla; //Variable Pantalla és la Pantalla Anterior 

  delay(200); //Espera de 200ms 

  switch (lcd_key) //Segons el botó que es polsa 

  { 

    case btnUP: 

      { 

        Pantalla--; //Decremento variable pantalla 

        PantallaNova = Pantalla; 

        if (Pantalla >= 4)  

        { 

          Pantalla = 4; 

        } 

        if (Pantalla <= 0)  

        { 
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          Pantalla = 0; 

        } 

        break; 

      } 

 

    case btnDOWN: 

      { 

        Pantalla++; //Incremento variable Pantalla 

        PantallaNova = Pantalla; 

        if (Pantalla >= 4)  

        { 

          Pantalla = 4; 

        } 

        if (Pantalla <= 0)  

        { 

          Pantalla = 0; 

        } 

        break; 

      } 

 

    case  btnRIGHT: //Quan polso el botó RIGHT, segons en la pantalla que 
s'estigui, s'assigna una nova Pantalla 

      { 

        switch (Pantalla) 

        { 

          case P_ESPIRES: 

            { 

              Pantalla = ESP_INPUT; 

              PantallaNova = Pantalla; 

              break; 

            } 

 

          case P_LONGITUD: 

            { 

              Pantalla = LON_INPUT; 

              PantallaNova = Pantalla; 
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              break; 

            } 

 

          case P_DIAMETRE: 

            { 

              Pantalla = DIA_INPUT; 

              PantallaNova = Pantalla; 

              break; 

            } 

        } 

        break; 

      } 

    case  btnLEFT: //Amb el botó LEFT, segons a la Pantalla que s'estigui, 
s'assigna una altre pantalla 

      { 

        switch (Pantalla) 

        { 

 

          case ESP_INPUT: 

            { 

              Pantalla = P_ESPIRES; 

              PantallaNova = Pantalla; 

              break; 

            } 

 

          case LON_INPUT: 

            { 

              Pantalla = P_LONGITUD; 

              PantallaNova = Pantalla; 

              break; 

            } 

 

          case DIA_INPUT: 

            { 

              Pantalla = P_DIAMETRE; 

              PantallaNova = Pantalla; 
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              break; 

            } 

 

          case VALIDAR_ESP: 

            { 

              Pantalla = P_ESPIRES; 

              PantallaNova = Pantalla; 

              break; 

            } 

 

            case VALIDAR_LON: 

            { 

              Pantalla = P_LONGITUD; 

              PantallaNova = Pantalla; 

              break; 

            } 

 

            case VALIDAR_DIA: 

            { 

              Pantalla = P_DIAMETRE; 

              PantallaNova = Pantalla; 

              break; 

            } 

        } 

        break; 

      } 

 

    case  btnSELECT: //Al polsar el botó SELECT, es guarda la variable valorKey a 
la dada corresponent 

      { 

        switch (Pantalla) 

        { 

          case ESP_INPUT: 

            { 

              EspiresTotals = valorKey; 

              Pantalla = VALIDAR_ESP; 
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              PantallaNova = Pantalla; 

              break; 

            } 

 

          case LON_INPUT: 

            { 

              Longitud = valorKey; 

              Pantalla = VALIDAR_LON; 

              PantallaNova = Pantalla; 

              break; 

            } 

 

          case DIA_INPUT: 

            { 

              Df = valorKey; 

              Pantalla = VALIDAR_DIA; 

              PantallaNova = Pantalla; 

              break; 

            } 

        } 

      } 

  } 

  return Pantalla; 

} 

 

// Accions de cada pantalla 

void Accio(int Pantalla) 

{ 

  switch (Pantalla) //Segons la pantalla, es fa una acció o una altre: mostrar, 
llegir o posar a zero 

  { 

    case P_INTRO: 

      { 

        MostrarText(Pantalla, valorKey); 

        break; 

      } 
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    case P_SELECCIO: 

      { 

        MostrarText(Pantalla, valorKey); 

        break; 

      } 

 

    case P_ESPIRES: 

      { 

        MostrarText(Pantalla, valorKey); 

        break; 

      } 

 

    case P_LONGITUD: 

      { 

        MostrarText(Pantalla, valorKey); 

        break; 

      } 

 

    case P_DIAMETRE: 

      { 

        MostrarText(Pantalla, valorKey); 

        break; 

      } 

 

    case ESP_INPUT: 

      { 

        if (PantallaAnt != PantallaNova)  

{ 

          valorKey = 0; 

         } 

        MostrarText(Pantalla, valorKey); 

        valorKey = LlegeixKeypad(); 

        MostrarText(Pantalla, valorKey); 

        break; 

      } 
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    case LON_INPUT: 

      { 

        if (PantallaAnt != PantallaNova)  

{ 

          valorKey = 0; 

         } 

        MostrarText(Pantalla, valorKey); 

        valorKey = LlegeixKeypad(); 

        MostrarText(Pantalla, valorKey); 

        break; 

      } 

 

    case DIA_INPUT: 

      { 

        if (PantallaAnt != PantallaNova) //Si la pantalla anterior és diferent de la 
nova, poso el valor de lectura a zero 

{ 

          valorKey = 0; 

         } 

        MostrarText(Pantalla, valorKey); 

        valorKey = LlegeixKeypad(); 

        MostrarText(Pantalla, valorKey); 

        break; 

      } 

 

    case VALIDAR_ESP: 

      { 

        MostrarText(Pantalla, valorKey); 

        break; 

      } 

 

    case VALIDAR_LON: 

      { 

        MostrarText(Pantalla, valorKey); 

        break; 
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      } 

    case VALIDAR_DIA: 

      { 

        MostrarText(Pantalla, valorKey); 

        break; 

      } 

  } 

} 

 

// Lectura de variables 

int LlegeixKeypad() 

{ 

  switch (Pantalla) //Segons a la pantalla que estic, llegeixo el valor d’una 
manera o altre 

  { 

    case ESP_INPUT: //En el cas d’espires poden haver-hi centenars, per aix+o 
compt va de 0 a 2 

      { 

        if (valorKey == 0) 

        { 

          n = LlegirTecla(); 

          if (compt == 1) //compt compta el número de valors que s’introdueixen 

          { 

            n1 = LlegirTecla(); 

            if (compt == 2) 

            { 

              n2 = LlegirTecla(); 

              valorKey = (n * 100) + (n1 * 10) + n2; 

              compt = 0; 

            } 

          } 

        } 

        return valorKey; 

        break; 

      } 
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    case LON_INPUT: //Per llegir la longitud només es llegeixen fins les desenes 

      { 

        if (valorKey == 0) 

        { 

          n = LlegirTecla(); 

          if (compt == 1) 

          { 

            n1 = LlegirTecla(); 

            valorKey = (n * 10) + n1; 

            compt = 0; 

 

          } 

        } 

        return valorKey; 

        break; 

      } 

 

    case DIA_INPUT: //Pel diametre nomes es llegeix un valor 

      { 

        if (valorKey == 0) 

        { 

          valorKey = LlegirTecla(); 

          compt = 0; 

        } 

        return valorKey; 

        break; 

      } 

  } 

} 

 

//Funcio per llegir una tecla 

int LlegirTecla() 

{ 

  char Key; 

  while (Key == NO_KEY)  

{ 
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     Key = Teclat.getKey(); // Espera a que es polsi una tecla 

   } 

  if (Key) //Si es detecta una tecla 

  { 

    valorKey = CharToInt(Key); //Converteix el numero ASCII a enter 

    compt++; 

    return valorKey; 

  }  

} 

 

//Visualitzacio pantalles 

void MostrarText(int Pantalla, int valorKey) //Funcio que mostra els texts a cada 
pantalla 

{ 

  lcd.clear(); //Borrar pantalla 

  switch (Pantalla) 

  { 

    case P_INTRO: 

      { 

        lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Bobinadora ");  

        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Automatica V1.0"); 

        break; 

      } 

 

    case P_SELECCIO: 

      { 

        lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Selecciona"); 

        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("menu:"); 

        break; 

      } 

 

    case P_ESPIRES: 

      { 

        lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("1. Entrar numero "); 

        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("d'espires"); 

        break; 
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      } 

 

    case P_LONGITUD: 

      { 

        lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("2. Entrar "); 

        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("longitud carret"); 

        break; 

      } 

 

    case P_DIAMETRE: 

      { 

        lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("3. Entrar "); 

        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("diametre del fil"); 

        break; 

      } 

 

    case ESP_INPUT: 

      { 

        lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Introdueix valor"); 

        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(valorKey); 

        break; 

      } 

 

    case LON_INPUT: 

      { 

        lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Introdueix valor"); 

        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(valorKey); 

        break; 

      } 

 

    case DIA_INPUT: 

      { 

        lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Introdueix valor"); 

        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("0."); 

        lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(valorKey); 

        break; 
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      } 

    case VALIDAR_ESP: 

      { 

        lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Valor guardat"); 

        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(valorKey); 

        break; 

      } 

     case VALIDAR_LON: 

      { 

        lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Valor guardat"); 

        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(valorKey); 

        break; 

      } 

     case VALIDAR_DIA: 

      { 

        lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Diametre guardat"); 

        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("0."); 

        lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(valorKey); 

        break; 

      } 

    default: 

      ; 

  } 

} 

 

//Funcio per convertir ASCII a Integer 

int CharToInt(char c) 

{ 

  int result; result = c - 48; 

  return result; 

} 

 

// Bobinatge  

void Bobinar() 

{ 

  if (FlagFiPassos == false) //Mentre no acabo de bobinar 
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  {   

    PisAct = Esp / EspPis; //El pis en el que estic és el numero d’espires que porto 
dividit entre les espires que caben a cada pis 

    if (PisAct != piscount) // 

    { 

      piscount++; //Incremento la variable piscount 

      digitalWrite(YpinDIR, digitalRead(YpinDIR) ^ 1); //Canvio la direccio de gir 
de bobinatge 

    } 

  } 

  if (FlagFiPassos == true) //Si he acabat de bobinar  

  { 

    digitalWrite(XpinSLEEP, LOW); //Desactivo la sortida del motor 

    digitalWrite(YpinSLEEP, LOW); //Desactivo la sortida del motor 

    estat = FI; 

  } 

} 
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CAPÍTOL 4: 

CARACTERÍSTIQUES 

TÈCNIQUES DELS 

COMPONENTS  

En aquest capítol es recullen totes les característiques dels components 
electrònics utilitzats, dels carrets i en definitiva, de tot material triat per aquest 
projecte. 

 

S’ha de destacar que alguns d’aquests datasheets o fulls de característiques, no 
estan complets en aquest document degut a la seva gran extensió de pàgines i 
per aquest motiu s’ha considerat només mostrar la informació més important. 
Tot i això, el document complet es pot trobar en el CD adjunt. 

 


