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Resum	
 
Aquest treball consisteix en el disseny i desenvolupament d’una maqueta 
d’aerolevitació de caire didàctic per a la realització de pràctiques de l’assignatura de 
Regulació Automàtica.  
 

El sistema en qüestió  està format per un ventilador d’ordinador, un sensor de 
distància de llum infraroja i una placa d’Arduino [1]. Tots els components es troben 
integrats dins un encapsulat dissenyat amb Onshape, programa de CAD,  
posteriorment imprès en 3D.  

 
L’objectiu de la maqueta és aconseguir la levitació d’un objecte lleuger, com pot 

ser una bolla de poliestirè expandit, a una distancia determinada, introduïda per 
l’usuari, dintre d’un tub de metacrilat utilitzant diversos controladors, els paràmetres 
dels quals són introduïts també per l’usuari. 

 
A nivell de software s’utilitza tant el programa natiu d’Arduino, per a programar 

la placa, com el MATLAB [2], utilitzat per a la interacció usuari-sistema mitjançant una 
interfície gràfica. La GUI serveix per a determinar la consigna, en aquest cas l’altura a 
la qual es vol fer levitar la bolla,  els paràmetres del controlador que s’utilitza i per a la 
visualització de la gràfica de resposta de la planta. 

 
La utilització de MATLAB per a la interfície gràfica en aquest projecte respon 

exclusivament a l’objectiu didàctic del mateix i a l’assignatura en qüestió. Al segon curs 
del grau no s’ha utilitzat encara el hardware ni el software d’Arduino i, per tant, 
utilitzant la GUI l’alumnat podrà realitzar el disseny dels controladors seguint amb la 
metodologia duta a terme fins ara però testejar-los sobre un sistema real de manera 
senzilla. 
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1.	Introducció	
 
Actualment, distintes universitats [2],[3],[4],[5], han optat per la creació de maquetes 
per a la realització de pràctiques en assignatures de control donades les dificultats per 
operar sobre sistemes reals. Molts d’ells han utilitzat  sistemes d’aerolevitació motivats 
per la seva simplicitat en el hardware i el baix cost. Tot i així, encara que l’objectiu sigui 
el mateix, cada grup ha enfocat la maqueta i la seva utilització de manera diferent, ja 
sigui utilitzant distints programes, utilitzant diverses maneres d’accedir a la maqueta, 
etc. La  nostra proposta s’enfoca en la realització de pràctiques de manera local amb 
recursos reals, veure punt 3.1, utilitzant el programa MATLAB per a la interacció amb 
la maqueta i Arduino per a la programació del controlador. A continuació, donat que la 
maqueta correspon a un sistema de control, s’introdueix aquest concepte i les seves 
implicacions. 

1.1	Fonaments:	Sistema	de	control	
 
Un sistema de control, dins l’àmbit de l’enginyeria, correspon a un conjunt de 
dispositius encarregats de dirigir o regular el seu propi comportament o el 
comportament d’un altre sistema amb la finalitat de reduir les probabilitats d’error i 
aconseguir el resultat teòricament desitjat sobreposant-se a pertorbacions no 
controlables o deterioraments del sistema. 
 

El control es basa, primigèniament, en dues variables. La variable controlada, que 
és la condició o quantitat que es medeix o es controla i la variable manipulada, que és 
la quantitat o condició modificada pel controlador a fi d’afectar la variable controlada. 
Un sistema de control és, per tant, el resultat de medir el valor de la variable 
controlada y aplicar al sistema la variable manipulada per a corregir l’error a la sortida 
respecte del valor desitjat, figura 1. El control no es limita a la regulació de sistemes 
físics sinó que és funcional també dins àmbits com l’economia. Per a classificar 
aquests entorns susceptibles de ser controlats s’utilitzen les definicions de planta, 
objecte físic que es vol controlar, procés, operació que es vol controlar, i sistema, el 
qual fa referència a components que actuen conjuntament però que no 
necessàriament són físics sinó que poden ser també biològics, econòmics, etc, i que 
volen ser controlats. 

 

 
Figura  1: Cicle procés de control. 
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Segons el sistema a controlar i la funció d’aquest, existeixen diversos criteris de 
classificació per als sistemes de control. Depenent d’aquestes característiques es pot 
fer variar l’estabilitat, la precisió, la repetibilitat, etc, del medi a controlar. La 
característica més important que defineix un controlador és la realimentació, depenent 
de si el sistema disposa o no d’aquesta es pot realitzar una classificació en dos grups: 
 

• Llaç obert: el sistema no és realimentat, es disposa d’una senyal d’entrada que 
arriba al controlador i depenent d’aquesta es genera una senyal de sortida 
independent de la sortida anterior. No es pot ajustar l’acció de control ja que el 
sistema no pot saber si la sortida generada compleix o no amb l’objectiu 
teòricament calculat. Els sistemes de llaç obert són més senzills però no 
asseguren estabilitat front a pertorbacions i la precisió depèn de la calibració 
realitzada prèviament.  

 
• Llaç tancat: el sistema és realimentat, la funció de control depèn de la sortida, 

és a dir, al controlador li arriba la senyal d’entrada anteriorment esmentada i la 
sortida immediatament anterior i per tant aquest disposa de l’error entre el valor 
desitjat i el valor real, aquest fet permet ajustar l’acció de control en 
conseqüència. Els sistemes de llaç tancat serveixen per a processos que no 
poden ser controlats per una persona, son més complexos però més estables 
front a pertorbacions. 

 
A part de la realimentació existeixen tres paràmetres o condicions que serveixen 

per a classificar els sistemes de control. L’equació que defineix el sistema, que pot ser 
lineal o no lineal. L’evolució de les variables, que poden ser invariants en el temps, si 
aquestes son constants tant en el temps com en l’espai, o variants en el temps, si 
aquestes no son constants en el temps i l’espai. I l’estabilitat de la sortida, el sistema 
serà estable si front a una entrada acotada el sistema respon amb una sortida acotada, 
o inestables si front a una entrada acotada el sistema respon amb una sortida no 
acotada. 
 

Per a dissenyar un sistema de control s’han de seguir quatre passos determinats. 
Primer s’ha de realitzar un estudi de la planta o del sistema a controlar. Seguidament 
s’estableixen les especificacions temporals i/o freqüencials desitjades del sistema. En 
tercer lloc es determina la configuració del controlador (forma d’interconnexió entre el 
controlador i el sistema). I finalment es sintonitza, és a dir, s’obtenen els paràmetres 
del controlador.  
 

La primera etapa comença amb l'anàlisi del sistema, el qual consisteix en estudiar 
el sistema desitjat i realitzar una avaluació de les seves propietats. Un cop observada 
la planta es realitza el modelat matemàtic i/o representació gràfica. Aquesta pot ser 
mitjançant diagrames de blocs, figura 2, i diagrames de flux. Els models en diagrama 
són representacions gràfiques del sistema mentre que el primer, com el seu nom 
indica, és una equació que descriu el comportament del sistema. A continuació es 
realitza l’estudi de les propietats dinàmiques del sistema com poden ser la resposta 
transitòria, l’error a l’estacionari, l’estabilitat, la controlabilitat etc. 
Posteriorment es comença amb el disseny, que consisteix en la selecció de 
subsistemes i l’ajust dels seus paràmetres per aconseguir el comportament desitjat. En 
aquest punt es pot escollir entre dos tipus d’estratègies de disseny, disseny per anàlisi, 
que es basa en la modificació d’algunes característiques d’un sistema per adaptar-ho a 
unes noves necessitats, i disseny per síntesi on es defineix el sistema a partir de les 
especificacions. 

 
 Finalment, un cop realitzades totes les passes necessàries per a dissenyar el 
controlador que s’ajusta a la nostra planta, cal procedir amb l’etapa final de verificació. 
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En aquest moment es realitzen proves, que poden ser reals i/o simulades, per a 
comprovar que, efectivament, el sistema es comporta correctament i respon als 
requeriments originals establerts. 
 

 
Figura  2: Diagrama de blocs procés control. 

1.2	Objectiu	del	projecte	
 

L’objectiu del projecte és possibilitar l’ús d’un sistema físic per a la realització de 
pràctiques de Regulació Automàtica. Actualment la part pràctica d’aquesta assignatura 
es basa en la utilització del programa MATLAB per al disseny i simulació de plantes i 
controladors, fet que sovint és menys atractiu visualment per a l’alumnat que l’ús de 
sistemes físics reals.  
 

La missió del projecte, per tant, és dissenyar i muntar una maqueta 
d’aerolevitació per a que es pugui complementar la simulació ideal amb l’ús d’un 
sistema real. L’alumnat podrà dissenyar, com fins ara, un controlador amb els mètodes 
apresos durant l’assignatura i comprovar els problemes que sorgeixen en el moment 
d’aplicar aquest controlador a un sistema real on es troben pertorbacions i pèrdues 
que no es poden veure en un sistema ideal generat per MATLAB i realitzar 
comparacions en les respostes ideals i reals així com entendre de manera més simple 
i visual quin és el treball i objectiu real d’un controlador. 
 

L’enginyeria de control es basa en conceptes matemàtics que, en general, 
resulten abstractes per l’alumnat i que a més, per raons obvies, no són demostrats. 
Això pot causar una dificultat en l’aprenentatge i assimilació dels conceptes si a més 
consideram que l’únic contacte pràctic que es té amb aquests conceptes és la 
visualització de gràfiques de resposta en un ordinador. Per tant, s’espera que l’ús 
d’aquesta maqueta faciliti l’aprenentatge de l’assignatura, millori la capacitat 
d’assimilació de conceptes i augmenti la motivació de l’alumnat a l’hora de realitzar les 
pràctiques.
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2.	Teoria	de	control	
2.1	Model	teòric	aerolevitador	
 
El model matemàtic d’un sistema consisteix en definir el comportament d’aquest a 
través d’una equació. Aquesta es pot determinar mitjançant les equacions físiques del 
sistema o emprant mètodes experimentals. Obtenir el model matemàtic del sistema 
permetrà realitzar diverses pràctiques utilitzant el temari de Regulació Automàtica com  
implementació de diversos controladors, comparació entre ells, comparació de 
comportaments reals amb ideals, entre d’altres. 
 

El nostre sistema es basa en una bolla que, gràcies al flux d’aire generat per un 
ventilador, levita a una distància predeterminada. En el nostre cas ens centrarem en el 
model en temps continu del sistema.  L’equació, àmpliament estudiada [4], es pot 
extreure aplicant la segona llei de Newton la qual ens demostra que el sumatori de 
forces que actuen sobre un cos és igual a la massa d’aquest per la seva acceleració, 
ja que en el nostre cas la massa és constant. En el nostre cas l’objecte que fem levitar 
només es veu afectat per dues forces, l’exercida pel flux d’aire generat pel ventilador i 
la força de la gravetat, equació 5.1. 
 

𝑚Δ𝑧 = 𝐹 = !
!
· 𝐶! · 𝜌 · 𝐴 · 𝑣! − 𝑧 ! −𝑚 · 𝑔       (5.1) 

 
On: 

 
- m és la massa de l’objecte que es vol fer levitar. 
- z és la posició de l’objecte dins el tub. 
- ρ és la densitat de l’aire. 
- A és l’àrea de l’objecte esposada al flux d’aire. 
- 𝑣!  és la velocitat de l’aire dins el tub. 
- 𝐶! és el coeficient d’arrossegament. 
 
Per a simplificar l’equació es suposa que el coeficient d’arrossegament és 

constant ja que aquest descriu la resistència d’un objecte en un mitjà fluid i per a 
velocitats tan baixes com les que s’experimenten en la maqueta es pot suposar que 
aquest no varia. Per tant l’equació anterior, suposant 𝛼 = !

!
· 𝐶! · 𝜌 · 𝐴, queda tal que: 

 
𝑧 = !

!
· 𝑣! − 𝑧 ! − 𝑔     (5.2) 

 
Quan la bolla no es mou, aquesta es troba en estat estacionari, és a dir, 

𝑧 =  𝑧  =  0. Per tant tenim: 
 

𝑔 = !
!
· 𝑣!"!             (5.3) 

 
On 𝑣!"  és la velocitat de l’aire en aquest punt. 

 
Tenint en compte això finalment es pot expressar l’equació com: 

 

𝑧 = 𝑔 · !!!!
!!"

!
− 1              (5.4) 
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Com a segona simplificació es realitzarà una linealització de l’equació. Utilitzant 

𝑥 = !!!!
!!"

 s’observa que aquesta és del tipus 𝑓 = 𝑔 · (𝑥! − 1), per tant es pot linealitzar 

utilitzant sèries de Taylor al voltant del punt d’equilibri (𝑥 = 1). L’equació final, per tant, 
és la següent: 
 

𝑧 = 2 · 𝑔 · 𝑥 − 1 = !·!
!!"

· (𝑣! − 𝑧 − 𝑣!")    (5.5) 

 
Un cop calculada l’equació matemàtica que descriu el funcionament del 

sistema es calcula la funció de transferència d’aquest, la qual es troba dividint la 
sortida entre l’entrada. Per tant ens queda: 
 

!!(!)
!!(!)

= !
!

!
(!!!)

       (5.6) 

 
On 𝑎 = 2𝑔/𝑣!"  i Δ𝑧,Δ𝑣 son, respectivament, l’increment de la posició i la 

velocitat de l’aire en el punt d’equilibri. 
  

Considerant que el ventilador es pot modelar com un sistema de primer ordre, 
la funció de transferència entre el voltatge d’alimentació i la velocitat del vent és: 
 

!(!)
!(!)

= !!
!"!!

                (5.7) 

 
On 𝑘!és el guany que relaciona el voltatge d’entrada amb la velocitat del vent 

en estat estacionari i 𝛕 es la constant de temps del ventilador que modela la 
impossibilitat d’aquest de canviar la velocitat instantàniament. 
 

La funció de transferència final és: 
 

𝑧 𝑠 = !
!

!!!
(!!!)(!"!!)

     (5.8) 

 
Això és, per tant, el model matemàtic que explica el comportament del sistema 

en temps continu.  A partir d'aquí es podria realitzar el modelatge en temps discret 
però no és l’objectiu d’aquest projecte donat que a l’assignatura per a la qual es 
dissenya la maqueta no s'aprèn a modelar controladors en temps discret.  
 

Com es pot observar per a poder utilitzar aquesta funció és necessari el càlcul 
dels paràmetres 𝑎 i 𝛕. Tot i que la constant de temps del ventilador és factible, calcular 
la velocitat del vent en el punt d’equilibri no es pot si no es disposa d’un anemòmetre, 
com és el cas d’aquest projecte. Tot i així, com es veurà a l’apartat de treballs futurs, si 
es realitza l’adquisició d’un anemòmetre, completar aquesta funció es pot considerar 
un problema trivial. 
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2.2	Disseny	de	controladors	
 
Un controlador és un element que s’introdueix a un sistema per a modificar la seva 
dinàmica i complir unes especificacions de funcionament desitjades. Per a dissenyar 
un controlador es segueixen quatre etapes, primer es realitza un estudi de la planta o 
sistema la qual es vol que sigui controlada. Posteriorment es defineixen les 
especificacions temporals i/o freqüencials desitjades pel sistema controlat. A 
continuació es determina la configuració del controlador i es sintonitza, és a dir, 
s’obtenen els paràmetres que el configuraran. 
  
 Un cop es disposa del model matemàtic que descriu la planta o sistema s’han 
de definir les especificacions, que poden ser temporals o freqüencials. Les 
característiques temporals més importants són: 
 

- Temps de retard (To): Temps entre que es realitza una estimulació sobre el 
sistema i que aquest respon. 
 

- Temps de pujada (Tu): Temps necessari per a que la sortida del sistema arribi 
a un percentatge determinat del valor final de la consigna. 
 

- Temps d’establiment (Ts): Temps que tarda el sistema entre que és estimulat i 
que assoleix l’estat estacionari. En control es considera estat estacionari quan la 
senyal s’estabilitza, amb un cert marge d’error, i es manté dins ell. 
 

- Màxim sobrepassament (Mo): Valor màxim de pic 
 

- Factor d’esmorteïment (Mo/b): Valor obtingut de la divisió entre el màxim 
sobrepassament i el pic següent. 
 

- Error en l’estacionari(ess): Diferència entre la senyal d’entrada i la resposta del 
sistema en estat estacionari. 
 

 
Figura  3: Característiques temporals. 

 En quant a característiques freqüencials algunes de les més importants són: 
 

- Marge de guany: Valor per el que s’hauria de multiplicar el guany de G(s)·H(s) 
per a que M(s) es tornès inestable, figura 4. És a dir, per a que quan la fase sigui -180º 
el guany sigui 1(0dB). 
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- Marge de fase: Angle que s’hauria de restar a la fase de G(s)·H(s) per a tornar 
M(s) inestable. Tenint en compte l’anterior això és l’angle que li falta a la fase per 
arribar a -180ª quan el guany és 1. 
 

- Pic de ressonància: Valor màxim de la magnitud de la resposta en freqüència 
en llaç tancat. 
 

- Freqüència de ressonància: Freqüència a la qual es troba la màxima magnitud. 
 

- Ample de banda: Freqüència en la qual la magnitud de la resposta freqüencial 
està 3dB per davall del seu valor a baixa freqüència. 
 

 
Figura  4: Diagrama de blocs sistema realimentat. 

Els mètodes basats en especificacions temporals són més fàcilment 
interpretables que els freqüencials, tot i així, aquests darrers proporcionen eines 
gràfiques molt potents com poden ser els diagrames de Bode o Nyquist. El diagrama 
de Bode és la representació, normalment en dues gràfiques, de la magnitud del 
sistema i de la fase del mateix. El diagrama de Nyquist es una representació 
paramètrica d’una funció de transferència i el seu ús més comú és per l’avaluació de 
l’estabilitat d’un sistema realimentat. Avui en dia la utilització d’eines informàtiques, 
com pot ser MATLAB, facilita molt el procés de disseny i la conversió entre domini 
temporal i freqüencial. 
 
 A continuació, havent seleccionat les característiques temporals que es 
desitgen es determina la configuració del controlador. Això fa referència a la forma en 
que aquest es trobarà interconnectat amb el sistema a controlar. Existeixen un gran 
nombre de configuracions, en el nostre cas s’utilitza una configuració sèrie. La 
combinació d’aquestes pot derivar en altres tipus de configuracions en les quals no 
entrarem en detall. 
 
 En aquest punt és el moment de seleccionar el tipus de controlador que 
s’implementarà per el sistema [7]. Existeix un gran nombre de controladors per escollir 
depenent dels requeriments, com poden ser els de On-Off, els Proporcionals (P), els 
Actius o Ideals on trobam els Proporcionals-Derivatius (PD), els Proporcionals-
Integrals (PI) i els Proporcionals-Integrals-Derivatius (PID), i els No actius que poden 
ser de Retard (lag), d’Avançament (lead) i de Retard-Avançament (lag-lead). A 
l’assignatura de Regulació Automàtica s’aprèn a dissenyar controladors P, PI, PD i PID, 
per tant, es farà èmfasi en aquests deixant de banda els altres per els quals no esta 
preparada la maqueta. 
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2.2.1	Controlador	proporcional	(P)	
 
Un controlador proporcional o controlador de tipus P és essencialment un amplificador 
de guany ajustable. En aquests la relació entre la seva sortida y la senyal d’error és: 
 

𝑢 𝑡 = 𝐾!𝑒 𝑡  
!"

 ! !
! !

= 𝐾!         (4.1) 

 
On  𝐾!es considera el guany proporcional. 

 
Aquest tipus de controlador, a mesura que augmenta en valor, disminueix molt 

el temps de pujada (𝑇!) i augmenta el sobrepassament (𝑀!). Per altre banda un P no 
te incidència en el temps d’establiment (𝑇!) però en canvi l’error en l’estacionari (𝑒!!) 
no és 0. Aquest tipus de controladors tenen una capacitat limitada per a modificar el 
comportament del sistema. 

2.2.2	Controlador	proporcional-derivatiu	(PD)	
 

Un controlador PD és la unió d’una acció de control proporcional amb una acció de 
control derivativa. En aquests la relació entre la seva sortida y la senyal d’error és: 

 

𝑢 𝑡 = 𝐾!𝑒 𝑡 + 𝐾!
!"(!)
!"

 
!"

 !(!)
!(!)

= 𝐾! + 𝐾!𝑠 = 𝐾!(1 + 𝑇!𝑠)   (4.2) 

 
L’objectiu principal d’afegir una etapa derivativa en el controlador és aconseguir 

reduir el temps de reacció del sistema però amb un sobrepassament limitat. L’acció 
derivativa també te incidència en el temps d’establiment ja que el disminueix i, a més, 
no te efecte sobre l’error en l’estacionari. 

2.2.3	Controlador	proporcional-integratiu	(PI)	
 
En aquest cas el controlador PI prové de la unió entre una acció de control 
proporcional i una integrativa. La relació que manté l’entrada del controlador amb  la 
senyal d’error és: 

 

𝑢 𝑡 = 𝐾!𝑒 𝑡 + 𝐾! 𝑒 𝑡 𝑑𝑡  
!"

  !
!

!(!)
!(!)

= 𝐾! +
!!
!
= 𝐾! 1 + !

!!!
       (4.3) 

 
El benefici més significatiu d’aquest tipus de controlador és poder aconseguir 

que l’error a l’estacionari sigui nul. Com en els anterior casos aquest també incideix 
sobre altres paràmetres com són el temps de pujada, que el disminueix, el 
sobrepassament, que l’augmenta i el temps d’establiment que també es veu 
augmentat. 

2.2.4	Controlador	proporcional-integratiu-derivatiu	(PID)	
 
Finalment ens trobam amb el controlador que sorgeix de la unió de les tres accions 
esmentades anteriorment. El controlador PID cerca aprofitar les avantatges de cada 
una d’aquestes accions i per això esdevé el més complet de tots. Per tot això el PID 
actualment és un dels controladors més estesos a nivell industrial per al control de 
sistemes. La relació que manté aquest la seva entrada amb l’error és al següent: 
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𝑢 𝑡 = 𝐾!𝑒 𝑡 + 𝐾! 𝑒(𝑡)
!

!
𝑑𝑡 + 𝐾!

𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

  
!"

   

(4.4) 
!" 𝑈(𝑠)
𝐸(𝑠)

= 𝐾! +
𝐾!
𝑠
+ 𝐾!𝑠 = 𝐾! 1 +

1
𝑇!𝑠

+ 𝑇!𝑠  

 
El principal objectiu d’un PID, com hem dit abans,  és aconseguir combinar les 

virtuts de l’acció proporcional, derivativa i integrativa. Concretament es pretén reduir el 
temps de pujada gràcies a l’acció proporcional, reduir el sobrepassament, o reduir el 
temps de pujada mantenint-lo, mitjançant l’acció derivativa i finalment, eliminar l’error 
en l’estacionari aplicant l’acció integradora. Tot i així, com s’ha esmentat anteriorment, 
hi ha accions que interfereixen en els mateixos paràmetres de resposta del sistema, 
com pot ser la P i la I que afecten alhora sobre 𝑇!  i 𝑀! i de la mateixa manera. Per tant 
en el procés de sintonització d’aquests controladors aquests efectes simultanis han de 
ser tinguts en compte. 

2.2.5	Controlador	PID	per	a	la	maqueta	
 
Per a comprovar el funcionament de la maqueta s’ha implementat un PID obtingut de 
manera experimental donada la impossibilitat de fer-ho a partir del model. En aquest 
punt s’han testejat els mètodes de Ziegler-Nichols i s’ha comprovat que són aplicables, 
figura 24 i 25, la problemàtica que ha sorgit és que, donat que les mides del sensor 
són un poc justes pel tub utilitzat, aquest interfereix en les lectures creant una altura 
màxima llegible inferior a la màxima del sensor. Això genera que, donat que els 
mètodes de Z-N són experimentals i deriven en controladors aproximats que poden 
generar un gran sobrepassament, quan aquests s’apliquen l’objecte a fer levitar surt 
del rang de mesura del sensor i es perd l’oportunitat de comprovar el seu correcte 
funcionament. Per a generar un PID com a comprovació del funcionament del sistema 
s’han provat diversos valors de P, I i D fins a obtenir un comportament vàlid tenint en 
compte la implicació de cada un d’ells en la sortida del sistema. Cal dir que el resultat 
que s’ha obtingut, després de moltes proves, deriva en un sistema estable però un poc 
lent. És complex fer el sistema molt més ràpid degut al rang del sensor, a les 
irregularitats de l’objecte que es fa levitar i a les variacions en el flux d’aire que això 
provoca, a més, com es veu a continuació, el valor de Ki és molt petit i una petita 
variació en el seu valor es tradueix en un gran canvi de comportament. Els valors de 
Kp, Ki i Kd utilitzats han estat 0.9, 0.025 i 8.2, respectivament. Si s’observa la figura 5 
es podrà veure el resultat d’aplicar aquest PID. Com es veu la Ki té un valor molt petit, 
per aquest motiu ha estat un treball dificultós el d’obtenir un controlador útil per a 
realitzar les proves. 
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Figura  5: Sortida de l’aerolevitador per al PID experimental 

 

2.3	Mètodes	heurístics	
 
El disseny d’un controlador es pot realitzar a partir del model matemàtic del sistema o 
utilitzant mètodes heurístics, els quals es poden aplicar al sistema es tingui o no el 
model matemàtic. Aquests aporten una primera aproximació als valors dels 
paràmetres del PID i poden requerir un posterior ajust. El mètode aprés a l’assignatura 
de Regulació automàtica és el de Ziegler-Nichols i s’explica a continuació. 
 
 Ziegler-Nichols consta de dos mètodes per al càlcul de valors d’un PID. Per a 
poder aplicar el mètode 1, primer es sotmet la planta en anell obert a una entrada en 
escaló, figura 6. A continuació s’observa el comportament del sistema del qual podem 
extreure si compta o no amb integradors (pols a l’origen) o pols dominants complexa-
conjugats. Si el resultat és una resposta en forma de S, figura 7, no es compta amb 
cap dels dos tipus de pols anteriors.  

 
Figura  6: Entrada en escaló. 
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Figura  7: Resposta del sistema a un escaló. 

Posteriorment s’ajusta una recta tangent a la corba de resposta del sistema i 
s’obtenen dos paràmetres temporals L i T, figura 7. L és el temps de retard i 
representa el temps que tarda el sistema en reaccionar des del moment en que 
s’introdueix l’escaló. T és la constant de temps i representa la impossibilitat del sistema 
de realitzar canvis instantanis en la sortida quan es sofreix un canvi en l’entrada. 
Aquest es medeix des de que la recta tangent talla el valor inicial fins que arriba a tallar 
el valor d’establiment. Un cop realitzat aquest procediment es pot obtenir la funció 
analítica que descriu la sortida del sistema en funció d’aquests paràmetres L i T, 
equació 6.1. 
 

! (!)
! (!)

= !!!!"

!"!!
       (6.1) 

 
 Finalment fent ús de la taula 1 s’obtenen els paràmetres de Kp, Ti i Td. En el 
nostre cas, com s’explica al punt 3.3, l’usuari de la GUI no pot introduir els valors de Ti 
i Td al sistema per tant s’ha de realitzar la conversió d’aquests a Kd i Ki sabent que 
Ki=Kp/Ti i que Kd=Kp*Td. Aquest controlador ha de respondre a l’equació 6.2 i 
introdueix un pol a l’origen i un zero doble a -1/L. 

𝐺! 𝑠 = 0.6𝑇
!!!!

!

!
        (6.2) 

 
Controlador Kp Ti Td 

P T/L ∞ 0 
PI 0.9T/L 3.33L 0 

PID 1.2T/L 2L 0.5L 
Taula 1: Obtenció paràmetres controlador aplicant primer mètode Ziegler-Nichols. 

 El mètode 2 de Ziegler-Nichols consisteix en suposar inicialment un controlador 
P i aplicar al sistema en llaç tancat unitari una entrada en escaló. Es va augmentant Kp 
fins que la sortida oscil·la de forma continuada, figura 8. Aquesta Kp s’anomena Kcr i 
el període d’oscil·lació Pcr. Un cop obtinguts els dos paràmetres, utilitzant la taula 2, 
es poden obtenir els valors del controlador. 
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Figura  8: Sortida oscil·latòria del sistema. 

 
Controlador Kp Ti Td 

P 0.5Kcr ∞ 0 
PI 0.45Kcr Pcr/1.2 0 

PID 0.6Kcr 0.5Pcr 0.125Pcr 

Taula 2: Obtenció paràmetres controlador aplicant segon mètode Ziegler-Nichols. 

En aquest cas la funció de transferència és l’equació 6.3 i el resultat d’aplicar 
aquest mètode es reflecteix en la introducció d’un pol a l’origen i un zero doble a s=-
4/Pcr. 
 

𝐺! 𝑠 = 0.075𝐾!"𝑃!"
!! !

!!"

!

!
    (6.3) 

 
 Un cop obtinguts els paràmetres Kcr i Pcr es poden calcular altres valors dels 
paràmetres utilitzant diferents mètodes molt semblants a Z-N com poden ser els que 
apareixen a la taula 3. 
 

Controlador Kp Ti Td 

PID: Z-N Clàssic 0.6Kcr 0.5Pcr 0.125Pcr 

PID:Pessen 0.7Kcr 0.4Pcr 0.150Pcr 

PID:Reducció de Mo 0.33Kcr 0.5Pcr 0.333Pcr 
Taula 3: Variacions del mètode Ziegler-Nichols per obtenir paràmetres controlador. 

Existeixen molts altres mètodes heurístics per a sintonització de PID, a 
l’assignatura s'aprèn un últim mètode. L’aplicació d’aquest és molt senzilla i comença 
iniciant els valors I i D a zero. Posteriorment s’incrementa P fins que la sortida oscil·la 
continuadament i es fixa el seu valor al 50%. A continuació s’incrementa I fins que el 
temps d’establiment és el desitjat i D fins que el sistema es suficientment ràpid. 
Finalment es pot realitzar un reajust dels paràmetres si el resultat no satisfà el 
comportament desitjat. 
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3.	Sistema	Aerolevitador	
3.1	Disseny	i	muntatge	de	la	maqueta	

 
Una maqueta didàctica és la representació a menor escala d’un sistema real per al seu 
ús en l’aprenentatge. Actualment podem classificar l’experimentació didàctica seguint 
dos criteris. Segons la forma en que s’accedeix als recursos, que pot ser local o 
remota i segons la naturalesa física dels laboratoris, que pot ser real o simulada. La 
combinació d’aquests criteris possibilita quatre camins per a l’experimentació. 
 

1) Accés local i recursos reals. Situació que representa els laboratoris tradicionals 
on els alumnes treballen directament sobre una planta real. 

2) Accés local i recursos simulats. En aquest cas l’entorn experimental és 
totalment software i la planta o sistema és simulat, com pot ser el treball amb 
Simulink. 

3) Accés remot i recursos reals. Aquesta situació representa l’ús de plantes reals 
manipulades per l’estudiant a través d’internet, és a dir, la planta no es troba 
físicament al mateix lloc que l’usuari. 

4) Accés remot i recursos simulats. En aquest cas tenim el mateix que l’anterior 
però la planta a la qual s’accedeix remotament és simulada. 

 
En el nostre cas la maqueta és d’accés local i recurs real però amb la 

possibilitat de ser alhora d’accés remot si s’arribés a la conclusió que així seria més 
beneficiós i pràctic per a l’assignatura. A part d’aquestes condicions es cerca que el 
projecte compleixi també una altra sèrie de paradigmes. El primer és que sigui de baix 
cost, per a facilitar la creació de més d’una maqueta si es considera necessari i per a 
facilitar el recanvi de peces que es puguin fer malbé degut al desgastament per ús, 
entre d’altres.  

 
Un cop establertes les condicions s’ha decidit realitzar una maqueta 

d’aerolevitació l’objectiu de la qual serà mantenir un objecte, considerablement lleuger, 
en suspensió dins un tub de metacrilat a una altura prèviament establerta. El sistema 
permet a l’alumnat introduir a través d’una interfície gràfica des de l’ordinador els 
paràmetres del controlador que s’ha dissenyat i l’altura desitjada per a la bolla. El 
microcontrolador rep aquests paràmetres i configura el controlador a partir d’ells, figura 
9. L’arrencada del sistema es realitza a través de la interfície gràfica. Un cop arrencat, 
el controlador regula la velocitat del ventilador utilitzant com a realimentació el sensor 
de distància que permetrà saber quin és l’error entre l’altura seleccionada i la real fins 
que la bolla s’estabilitzi a la consigna desitjada, figura 10. 
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Figura  9:Diagrama de blocs Aerolevitador. 

 

 
 

Figura  10: Diagrama interconnexió hardware. 

La maqueta s’ha dissenyat fent ús d’un programa de CAD i s’ha imprès en 3D. 
S’ha utilitzat un ventilador obtingut d’un ordinador, una placa d’Arduino per a la 
programació i un sensor de distància reutilitzat, figura 11. A continuació s’explicarà 
amb major detall i de manera individual el software i el hardware utilitzat per a la 
realització de la maqueta. 
 

 
Figura  11: Muntatge físic sistema aerolevitació. 
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3.2	Hardware	
 

Per a començar, el muntatge del hardware s’ha realitzat fora de l’encapsulat, dissenyat 
amb CAD per a centralitzar tots els components, per així poder comprovar el seu 
correcte funcionament, tant individual, de cada component, com global, del sistema . 
Els dispositius que formen el hardware, després d’haver realitzat els canvis derivats 
dels problemes sorgits durant el desenvolupament de la maqueta, són un ventilador 
d’ordinador de 12V a 0.36A, un sensor d’infrarojos SHARP GP2Y0A02 i una placa 
Arduino Mega 2560.  

 
Donat que la mesura del sensor de distància no és lineal el primer pas ha estat 

fitar la corba de sortida d’aquest. Ja que la bolla que s’utilitza es blanca, per a fer-ho 
s’empra una capsa blanca per intentar evitar qualsevol diferència en el comportament 
del raig d’infrarojos derivada del color de l’objecte sobre el qual aquest incideix. Es 
col·loca la capsa a distàncies conegudes en intervals de 5 cm i es mesura la sortida 
per a poder generar posteriorment la corba de funcionament del sensor. Aquest procés 
s’ha repetit en diverses ocasions durant el muntatge per a solucionar distints errors, la 
corba final es la que es pot observar a la figura 13.  
 

 
Figura  12: Corba sensor distància. 
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Figura  13: Corba sensor distancia rang funcionament. 

Comprovat el funcionament de tots els components, es crea, fent ús d’un 
programa de CAD, una estructura on centralitzar-los per a facilitar el seu ús i transport. 
Aquest encapsulat es dissenya tenint en compte les dimensions dels primers 
components i del tub de metacrilat, fet que deriva en alguns problemes alhora de 
canviar components ja que aquests s’han d’adaptar a una estructura prèviament 
dissenyada. 
 

Arribat en aquest punt s’explicarà amb major detall cada un dels components 
que, després de tots els canvis, formen part de la maqueta final. 

3.2.1	Ventilador	
 

El ventilador serà l’encarregat de proveir al sistema el flux d’aire necessari per a fer 
levitar l’objecte dintre del tub de metacrilat i és el component a controlar. Disposa de 4 
cables, un per a l’alimentació, un per a la terra, un per al sensor d’efecte Hall (utilitzat 
per calcular la velocitat angular del ventilador) i un per al control de velocitat mitjançant 
la senyal PWM. S’alimenta a 12V i en el nostre cas s’utilitzaran els cables 
d’alimentació, terra i el de control per PWM.  
  
 S’ha dissenyat un suport en 3D per a fer encaixar aquest ventilador dins 
l’estructura prèviament creada donat que aquest es va canviar durant el projecte, 
figura 14. 
 
 

 
Figura  14: Base ventilador. 
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3.2.2	Arduino	Mega	2560	
 
La placa Arduino Mega 2560, figura 15, és una placa basada en el microprocessador 
Atmega2560. Disposa de 54 pins digitals d’entrada/sortida, 15 dels quals es poden 
usar com a sortides PWM. Compta també amb 16 entrades analògiques, 4 UARTs, un 
oscil·lador a 16MHz, una connexió USB, un connector d’alimentació, un connector 
ICSP, un pin d’alimentació a 5V, un pin d’alimentació a 3.3V i un botó de reset. En 
quant a memòria disposa de una memòria flash de 256kb, una SRAM de 8kb i una 
EEPROM de 4kb. La placa pot funcionar connectada a un ordinador o directament a 
un endoll amb un adaptador CA/CC. El seu pes és de 37gr amb unes mides de 
101,52x53,3. 
 
 Per al projecte s’utilitzarà el pin d’alimentació de 5V per al sensor de distància, 
un pin de terra que serà comú per el ventilador i el sensor, un pin digital que s’utilitzarà 
per a controlar el ventilador mitjançant la senyal PWM i un pin analògic per a llegir el 
voltatge de sortida del sensor de distància. 
 
 La placa serà l’encarregada d’implementar el controlador que utilitzarà la planta 
en cada moment, de llegir la distància de la bolla a través del sensor i  d’actuar sobre 
el ventilador variant la seva velocitat en conseqüència. Els paràmetres del controlador i 
l’altura a la què es vol fer levitar la bolla seran introduïts a través de MATLAB. 

 
Figura  15: Arduino Mega 2560. 

 

3.2.3	Sensor	de	distància		
 
El sensor de distància que s’utilitza és un SHARP GP2Y0A02, figura 16. El voltatge 
d’alimentació és d’entre 4.5V i 5.5V i teòricament, segons el full de característiques [6], 
disposa d’un rang de funcionament entre 20cm i 150cm. Tot i disposar del full del 
model del sensor, com s’ha esmentat anteriorment, la corba cm-volts que s’emprarà 
per a determinar la distància de la bolla serà la que s’ha generat manualment ja que el 
sensor es reutilitzat, podria tenir unes característiques diferents a les mostrades en el 
full trobat així com variacions en el funcionament degudes a petits problemes interns 
derivats del seus usos anteriors. 
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 Aquest dispositiu es troba col·locat sobre el ventilador figura 17 i és l’element 
que permet realitzar la retroalimentació i, per tant, fer del sistema un llaç tancat. La 
informació generada pel sensor serà tractada per la placa Arduino i transmesa a 
MATLAB per a la generació de la gràfica de sortida del sistema. 
 

 
Figura  16: Sensor distancia SHARP GP2Y0A02. 

 
 

 
Figura  17:Ventilador, sensor i base reals 

3.2.4	Estructura	per	a	la	centralització	de	components	
 
Mitjançant l’ús de disseny i impressió en 3D, s’ha creat un encapsulat on es col·locarà 
tant el ventilador com el sensor i el tub de metacrilat, figures 18, 19, 20. L’estructura 
constarà de dues parts, un cilindre que servirà de caixa on es disposarà el ventilador,  i 
una  tovera que servirà de tapa, per a col·locar el sensor i per a subjectar el tub en 
posició vertical just per sobre del sensor. Donades les grans dimensions del tub, en 
comparació a les de l’encapsulat, aquest es subjectarà també exteriorment per a 
impedir que l’estructura bolqui amb facilitat. 
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Figura  18: Encapsulat per als components. 

 
Figura  19: Planta base encapsulat. 

 
Figura  20: Planta base encapsulat amb suport ventilador. 

 
 



3. Sistema Aerolevitador 

 32 

3.3	Software	
 
El programa realitzat es basa en la comunicació per port sèrie entre la placa Arduino i 
un PC genèric on s’executa MATLAB. En aquest projecte la placa Arduino realitza el 
treball del controlador i MATLAB s’utilitza per a generar una interfície gràfica des de la 
qual interactuar amb aquest per a poder seleccionar les seves constants i la consigna 
del sistema. 

A continuació es realitza l’explicació amb major detall dels programes creats 
per al funcionament del projecte. 

3.3.1	Codi	Arduino	
 

El llenguatge de programació de les plaques Arduino està basat en C++ tot i que 
també disposa de funcions per a controlar certes característiques específiques de la 
placa com els timers, la programació d’entrades i sortides i la comunicació a través del 
port sèrie. 

 
La funció de la placa es implementar un controlador de tipus PID. Aquest pot 

convertir-se en qualsevol dels altres (P, PI, PD) posant correctament a 0 els valors de 
Ki i Kd depenent del controlador desitjat i per tant es podran implementar tots els 
controladors vists durant l’assignatura. 

 
El programa es pot dividir en diversos blocs. Primer trobam la declaració de 

variables, els mètodes creats per a facilitar la llegibilitat i entenibilitat del programa i el 
“setup” on s’inicialitza el port sèrie, la senyal PWM de 25kHz i es configuren els pins 
que serviran per a llegir les dades del sensor i per a generar el senyal PWM.  

 
Posteriorment comença el bucle principal, en un primer moment quan es 

carrega el programa aquest roman en un mode d’espera, esperant valors procedents 
del PC, és a dir de MATLAB, a través del port sèrie. Un cop es reben aquests valors, 
que són Kp, Ki, Kd, Altura1, Altura2, Temps canvi consigna i RUN, variable de la qual 
depèn l’arrencada i l’aturada del programa, s’entra en el funcionament normal. En 
aquest mode es varia la velocitat del ventilador, utilitzant el controlador configurat 
anteriorment, depenent de la distància de la bolla rebuda a través del sensor. 
Finalment s’envia aquest valor a través del port sèrie a MATLAB per a que realitzi la 
seva graficació. A continuació es presenta un diagrama de flux figura 21 per obtenir 
una millor comprensió del funcionament del programa. 
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Figura  21: Diagrama de flux Arduino. 
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3.3.2	Codi	interfície	gràfica	
 

Per a generar la GUI amb la qual interactuaran els usuaris s’ha utilitzat el programa 
MATLAB. Aquest programa compta amb una eina anomenada GUIDE, la qual permet 
dissenyar de manera senzilla interfícies gràfiques intuïtives i funcionals. Tots el 
components generats a la GUI són fàcilment programables amb el llenguatge propi de 
MATLAB. 

 
Un cop oberta l’eina GUIDE ens apareixen les barres d’eines i el panell sobre el 

qual col·locarem tots els components. Cada cop que es generi un component sobre el 
panell, automàticament es crearan les interrupcions que generaran els diferents estat 
en els quals pot trobar-se aquest.  

 
Abans de començar amb la generació de la interfície s’han de determinar totes 

les funcions que es volen tenir a la GUI. Per a realitzar el projecte el més simple i 
intuïtiu possible hem utilitzat 6 zones de text configurable, que s’utilitzaran per a 
introduir els valors de la Kp, Ki, Kd, les consignes, el temps de mostreig desitjat i el 
temps en el qual es realitzarà el canvi de consigna. Tres polsadors, un per iniciar, un 
per aturar la maqueta i un per realitzar una gràfica externa a la GUI i guardar els seus 
valors a una fulla d’Excel i uns eixos on poder graficar la sortida del sistema. El panell 
obtingut és el que es pot observar a la figura 22. 

 

 
Figura  22: Interfície gràfica 

Un cop generat el panell que s’utilitzarà quan es faci ús de la interfície gràfica 
es procedeix a programar tots els elements que han de realitzar una funció en ser 
utilitzats. En el nostre cas només hem de programar els tres polsadors ja que no 
necessitam que s’executi cap codi quan invocam la GUI, quan escrivim els valors, etc, 
per aquest motiu el diagrama de flux, figura 23, que representa el funcionament del 
programa és raonablement senzill. 



3. Sistema Aerolevitador 

 35 

 
Figura  23: Diagrama de flux MATLAB 
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Les funcions que realitzen els polsadors són les següents. Un cop premut el 
botó Start s’agafa la informació introduïda a les caselles de Kp, Ki, Kd, Altura1, Altura2, 
temps de mostreig i temps de canvi de consigna i es guarden a un vector juntament 
amb la variable RUN per posteriorment ser transmeses a través del port sèrie cap al 
microcontrolador. Un cop realitzada la transmissió el programa llegeix el port sèrie i en 
rebre un valor provinent de la placa el gràfica. Per a poder realitzar un canvi de 
consigna mentre el sistema es troba en funcionament s’han disposat les caselles de 
Altura1, Altura2 i temps de canvi de consigna esmentats anteriorment. Aquesta 
característica existeix donat que quan s’inicia el sistema, pel fet de crear i obrir el port 
de comunicacions, la placa d’Arduino deixa de generar durant un instant de temps la 
senyal PWM sobre el ventilador el que deriva en un pic de velocitat no desitjat 
d’aquest, això es pot veure a les figures 5 i 24. A priori no és un problema però limita 
l’ús de la maqueta ja que impossibilita el canvi de consigna mentre el sistema es troba 
en funcionament per a poder observar com aquest reacciona. Per tant la introducció de 
dues consignes i un temps per al canvi d’aquestes soluciona el problema. Per aturar el 
sistema simplement es prem el botó Stop la funció del qual és enviar el mateix vector 
anteriorment esmentat amb totes les variables a 0 i per tant, Arduino tindrà la variable 
RUN a 0, el programa no es podrà executar i romandrà a l’espera de nous valors de 
configuració. La pulsació d’aquest botó suposa la neteja de la gràfica anterior per a 
poder generar la nova. 
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4.	Proposta	de	pràctica	
4.1	Enunciat	de	la	pràctica	
 
Com s’ha explicat al punt 2 no es compta amb les eines necessàries per a determinar 
tots els paràmetres de la funció de transferència. Això, actualment, impedeix realitzar 
tècniques de disseny temporal o freqüencial i simulacions amb programes com 
MATLAB. Tot i així en l’assignatura de Regulació Automàtica s’aprenen tant aquests 
tipus de disseny com el disseny heurístic, per tant una primera pràctica a realitzar amb 
la maqueta es podria centrar en el disseny heurístic de controladors.  
 
 El primer pas d’aquesta pràctica consisteix en determinar, mitjançant el mètode 
1 de Ziegler-Nichols, els paràmetres del controlador PID de l’aerolevitador. Per aplicar 
aquest mètode és necessari que el comportament del sistema sigui l’explicat al punt 
2.2 i com es pot veure a la figura 24 l’aerolevitador compleix amb aquest requeriment. 
 

 
Figura  24: Resposta sistema aerolevitació a una entrada en escaló 

 Com a segon punt de la pràctica es calcula el PID mitjançant el mètode 2 de 
Ziegler-Nichols també explicat al punt 2.2. Per aplicar aquest mètode és necessari que 
el sistema es comporti tal com s’explica al punt 2.2 i com es pot observar a la figura 25 
l’aerolevitador compleix aquest requeriment. 
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Figura  25: Sortida del sistema per a Kcr Ziegler-Nichols 

 
 Per a emprar tots els mètodes vists a l’assignatura, com a tercer punt, es 
calcula el PID amb les variacions de Z-N de la taula 3 i amb el mètode de provar una P 
fins que oscil·li, agafar el 50% d’aquesta i ajustar I i D fins aconseguir un 
comportament vàlid. 
 
 Un cop aplicats tots els mètodes heurístics es realitza una comparació de 
característiques temporals entre ells per a determinar quin mètode respon millor sobre 
el nostre sistema i perquè. Es comparen característiques com el sobrepassament, el 
temps de pujada, el temps d’establiment i l’error en l’estacionari i es determina quin 
PID dispon d’un millor comportament en comparació a la resta.  
 
 Finalment es realitza una conclusió per a determinar si, tot i ser mètodes 
validats, són útils per al nostre sistema en concret ja que es podria donar el cas, tot i 
aconseguir extreure un PID d’ells, que aquest no aconsegueixi un comportament vàlid 
per a l’aerolevitador. 

4.2	Manual	d’usuari	de	la	GUI	
 
En aquest punt es detallaran els passos necessaris per a utilitzar la maqueta d’una 
forma correcta. 
 
 El primer pas que s’ha de realitzar, tenint en compte que la maqueta romandrà 
muntada al laboratori durant tot el període de temps en que es realitzaran les 
pràctiques, consisteix en connectar la placa Arduino al PC, o a un endoll si es disposa 
d’un convertidor CA/CC adequat. En cas de trobar l’Arduino ja connectat simplement 
es polsarà el botó de reset incorporat a la pròpia placa.  
 
 En aquest punt el sistema es troba a l’espera de rebre les dades necessàries 
per a configurar el controlador i determinar les consignes desitjades.  A continuació 
s’obri el MATLAB i s’executa l’archiu “PIDguiTFG.m” assegurant-nos que dintre de la 
mateixa carpeta trobam també l’arxiu “PIDguiTFG.fig”. Un cop executat l’arxiu ens 
apareix una pantalla que serà el panell de control, figura 26, i que ens permetrà 
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interactuar amb la maqueta. Com podem observar aquest consta de quatre 
subpanells, Paràmetres Controlador, Consigna (cm), Temps mostreig (s), Temps canvi 
consigna (s), i tres botons, Start, Stop i Extreure dades i Graficar. 
 
 En el subpanell Paràmetres Controlador s’introdueixen els valors necessaris 
per a configurar el controlador prèviament dissenyat. Aquesta maqueta pot funcionar 
amb controladors P, PI, PD i PID. En cas de voler implementar un P simplement 
introduirem un 0 a les variables Ki i Kd. Si el que volem es un PI es posa un 0 a la 
variable Kd i si el que desitjam és generar un PD simplement col·locam un 0 a la 
variable Ki. 
 
 En el subpanell Consigna (cm) s’introdueixen dos valors de consigna, els quals 
estan relacionats amb el subpanell Temps canvi consigna (s). El primer valor de 
consigna és el que agafa el controlador com a objectiu en el moment en què s’inicia el 
procés de control. El segon és el que s’estableix com a nova consigna un cop passat 
el temps introduït en el subpanell Temps canvi consigna (s). Si només es vol utilitzar 
un valor de consigna simplement és col·loca el mateix valor a les dues caselles i 
s’introdueix un 0 a la zona dedicada a la selecció del temps de canvi de consigna.  
 

Finalment, com a darrer subpanell, es troba el Temps mostreig (s), destinat a la 
selecció del temps en que es desitja que es mostregi la gràfica de resposta del 
sistema. 
 

 
Figura  26: Panell de control. 

Un cop introduïts tots els valors pertinents simplement s’espitja el botó Start i la 
maqueta comença el seu funcionament normal. Si en cas contrari es vol aturar 
simplement s’espitja el botó Stop, això eliminarà la gràfica anterior, resetejarà tots els 
valors que utilitza el controlador a 0  i s’encarregarà de retornar el sistema a l’estat 
d’espera de nous valors. 

 
El botó Extreure valors i graficar exerceix dues funcions dins el programa. 

Primer representa en una gràfica externa al panell la resposta del sistema que s’acaba 
de produir per a facilitar comparacions o valoracions in situ. I segon, obri una finestra 
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per a guardar els valors de temps i altura registrats per a poder realitzar la gràfica en 
un futur si així es desitja. Per a fer-ho de manera correcta un cop aparegui la finestra 
esmentada, a tipus d’arxiu es selecciona l’opció “Tots els arxius (*)” i es selecciona un 
nom del tipus, “NomArxiu.csv”. Això crea una taula de dues columnes amb els títols, 
Temps i Altura, on apareixen tots els seus valors. La pulsació d‘aquest botó només es 
troba habilitada un cop finalitzat el temps de mostreig o un cop espitjat el botó Stop. 

 
En el moment en que finalitza l’ús de la maqueta és recomana tancar el panell 

de control mitjançant el botó superior dret destinat a aquest propòsit per evitar 
possibles problemes. Si no es segueix aquest procediment es pot quedar ocupat el 
bus de comunicacions, fet que impedirà el seu ús al pròxim usuari que utilitzi el mateix 
PC. Un cop tancat correctament es pot aturat l’alimentació del ventilador i 
desconnectar la placa Arduino. 

 
En cas de visualitzar algun error a MATLAB que impedeixi el funcionament de 

la maqueta actuarem de la següent manera. Els dos errors més comuns que pot sofrir 
el sistema són, per una banda, que el bus de comunicació estigui ocupat degut a que 
no es va tancar correctament en el seu darrer ús, i per l’altre, que la placa d’Arduino es 
trobi connectada a un COM diferent. Per a solucionar el primer problema simplement 
es tanca MATLAB, es reseteja la placa i es torna a obrir MATLAB, en aquest punt 
hauria de funcionar sense problema. Si el problema resideix en la selecció del COM el 
que s’ha de fer és, primer, anar a l’Administrador de dispositius del PC, cercar la placa 
Arduino i veure el COM al qual es troba connectada, posteriorment obrir l’arxiu 
“PIDguiTFG.m” i, on s’inicialitza el port de comunicació, canviar el nombre del port. El 
codi de creació del port de comunicacions és el que es pot a la línia 88 de l’Annex II. 
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5.	Conclusió	i	treballs	futurs	
 
Per a poder dur a terme aquest projecte s’han complementat coneixements assolits 
durant el grau en els àmbits de l’enginyeria de control, la programació, el disseny de 
sistemes, la robòtica i el disseny en 3D.  
 
 Si parlem de l’enginyeria de control el projecte en si mateix és un sistema de 
control. Per a poder aconseguir la seva realització i un correcte funcionament, per tant, 
s’han utilitzat els coneixements apresos en les assignatures de control del grau. S’ha 
elaborat el model del sistema i s’han obtingut controladors de manera heurística, 
conceptes assimilats a Regulació Automàtica. En quant a programació s’han creat 2 
programes utilitzant dos llenguatges de programació distints. MATLAB per a generar la 
interfície gràfica en el PC i Arduino per a programar el microcontrolador. Els 
coneixements en l’àmbit del disseny de sistemes han estat útil durant tot el projecte ja 
que faciliten i estructuren de millor manera tots els passos a seguir des de que es te la 
idea fins que s’obté el sistema físic. El funcionament de sensors, com pot ser el 
d’infrarojos, ha estat aprés durant les assignatures de robòtica i ha estat útil per a 
solucionar problemes causats per aquest com pot ser una mala col·locació o 
orientació. Finalment s’han aplicat els coneixements de disseny emprant programes de 
CAD per a crear un encapsulat on centralitzar tots els components. 

 
Com s’ha esmentat a l’inici d’aquest document l’objectiu primordial del projecte 

és la creació d’una maqueta per a la realització de pràctiques de control per a facilitar i 
millorar l’assimilació dels conceptes de Regulació Automàtica. Arribats a aquest punt 
es pot afirmar que el primer objectiu, la creació del sistema físic, s’ha dut a terme de 
forma satisfactòria i es desitja que el segon objectiu, millorar la comprensió i 
assimilació de conceptes, es vegi reflectit en incorporar-se la maqueta a les 
pràctiques. 

 
Finalment cal dir que el projecte disposa de marge per a realitzar millores, 

algunes de les quals es comenten a continuació:  
 

• El primer pas a realitzar, com a treball futur, és l’adquisició d’un anemòmetre 
per a poder obtenir les variables necessàries per a completar el model 
matemàtic en temps continu del sistema. 

 
• En segon lloc es podrien aplicar els coneixements de l’assignatura de Control 

per Computador per a obtenir el model discret de la planta per així poder 
realitzar també, si es desitjàs,  pràctiques en aquesta assignatura. 

 
• En el nostre cas utilitzam MATLAB per a la creació de la GUI i la graficació de 

dades però podria ser interessant la utilització d’eines com Simulink per a la 
simulació del model i del sistema de control d’aquest. 

 
• Podria ser interessant que la maqueta fos d’accés remot per a poder realitzar 

pràctiques des de casa o per a prevenir que aquesta es fes malbé. 
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• Finalment podria ser interessant realitzar la substitució del programa MATLAB 
per un de codi obert, com s’ha explicat un dels objectius del projecte es 
realitzar una maqueta de baix cost i l’únic element que no compleix aquesta 
premissa és el programa MATLAB. 
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Agraïments	
 
No voldria acabar aquest treball sense agrair l’ajuda rebuda en tot moment pels 
professors Biel Oliver i Miquel Massot i per la seva paciència front a la densitat de 
dubtes que m’han hagut d’ajudar a resoldre donada la meva urgència de tenir el 
projecte acabat abans del 27 de juliol per poder accedir als estudis de màster als quals 
he estat admès. En cap moment he rebut un no per part seva quan els he necessitat 
tot i trobar-se immersos en altres temes a resoldre, molt probablement, més importants 
per a ells que aquest treball. Per tot això vull posar de manifest en aquest punt la sort 
que he tingut de poder-los tenir a ells com a tutors i, repeteixo,  la gran ajuda que he 
rebut per part seva durant tot el camí que ha estat aquest projecte. 
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ANNEX	I:	Codi	Arduino	
 
#include <Arduino.h> 
 
 
#define PWMpin 9 
 
 float Kp = 0; 
 float Ki = 0; 
 float Kd = 0;  
 float consigna = 0; 
 float consigna2 = 0; 
 float Tconsigna = 0; 
 double error = 0; 
 double errorAnt = 0; 
 double errorInt = 0; 
 double errorDer = 0; 
 double salidamV = 0; 
 double salidaCm =  0; 
 float voltatge = 0; 
 float salidaCm2 =  0; 
 double U = 0; 
 double tiempoActual = 0; 
 double tiempoAnterior = 0; 
 double T = 0; 
 int cicles = 0; 
 uint8_t RUN = 0; 
 double FIFO[10]; //Varible per filtrar valors del sensor 
 
 
 
 
//Variable para convertir bytes a float 
union u_tag { 
  byte b[4]; 
  float fval; 
} u; 
 
//Per rebre floats32 per el port serie 
float SerialReadFloat() { 
  //Esperar a que llegue el dato 
  while (Serial.available() < 4) { 
  } 
  //Coloca los bytes para formar el float 
  for (int i = 0; i < 4; i++) { 
    u.b[i] = Serial.read(); 
  } 
  return u.fval; 
} 
 
//Filtrar lecturas del sensor 
float FilterSensorValues() { 
  int i, j, k, flag = 1; 
  int temp; 
  for (k = 0; k <= 4; k++) { 
    salidamV = analogRead(1); 
    FIFO[k] = salidamV; 
  } 
  for (i = 0; i <= 4 && flag; i++) 
  { 
    flag = 0; 
    for (j = 0; j < 3; j++) 
    { 
      if (FIFO[j + 1] > FIFO[j]) 
      { 
        temp = FIFO[j]; 
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        FIFO[j] = FIFO[j + 1]; 
        FIFO[j + 1] = temp; 
        flag = 1; 
      } 
    } 
  } 
  return FIFO[2]; 
} 
 
void pwm25kHzBegin() { 
  TCCR2A = 0;                               // TC2 Control Register A 
  TCCR2B = 0;                               // TC2 Control Register B 
  TIMSK2 = 0;                               // TC2 Interrupt Mask Register 
  TIFR2 = 0;                                // TC2 Interrupt Flag Register 
  TCCR2A |= (1 << COM2B1) | (1 << WGM21) | (1 << WGM20);  // OC2B cleared/set on match when 
up/down counting, fast PWM 
  TCCR2B |= (1 << WGM22) | (1 << CS21);     // prescaler 8 
  OCR2A = 155;                            // TOP overflow value (Hz) 
  OCR2B = 0; 
} 
 
void pwmDuty(byte ocrb) { 
  OCR2B = ocrb;                             // PWM Width (duty) 
} 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(A1, INPUT); 
  //sharp.begin(A1); 
  pinMode(PWMpin, OUTPUT); 
  pwm25kHzBegin(); 
  pwmDuty(0); 
} 
 
void loop() { 
 
  if (Serial.available() > 0) { //si hi ha dades disponibles al port sèrie 
 
    delay(100);  //esperam a que s'acabin de transmetre 
 
    consigna = SerialReadFloat(); 
 
    consigna2 = SerialReadFloat(); 
 
    Tconsigna = SerialReadFloat(); 
 
    Kp = SerialReadFloat(); 
 
    Ki = SerialReadFloat(); 
 
    Kd = SerialReadFloat(); 
 
    RUN = SerialReadFloat(); 
  } 
 
 
 
  if (RUN == 1) { 
 
    tiempoActual = millis(); 
    T = tiempoActual - tiempoAnterior; 
 
    if (T * cicles > Tconsigna) { 
      consigna = consigna2; 
    } 
 
    if (T >= 1) { 
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      voltatge = FilterSensorValues(); 
      salidaCm = -0.00000151 * pow(voltatge, 3.0) + 0.00177 * pow(voltatge, 2.0) - 0.76 * voltatge + 149; 
//POLINOMICA DE 3R GRAU AMB TUB 
      salidaCm = salidaCm - 22 ; //perque valgui 0 a l'inici 
 
      Serial.println(salidaCm); 
 
 
      delay(38); //Per tenir període de 40ms 
 
 
      error = consigna - salidaCm; 
      errorDer = (error - errorAnt) / T; 
      errorInt = error*T + errorInt; 
      U = (Kp * error) + (Ki * errorInt) + (Kd * errorDer); 
  
      if (U > 155) { 
        U = 155; 
      } 
      if (U < 0) { 
        U = 0; 
      } 
 
      pwmDuty(U); 
 
      U=U+100; /feedforward 
 
      errorAnt = error; 
      tiempoAnterior = tiempoActual; 
 
      cicles = cicles + 1; 
    } 
  } 
 
} 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX II: Codi MATLAB 

 48 

ANNEX	II:	Codi	MATLAB	
 
function varargout = PIDguiTFG(varargin) 
% PIDGUITFG MATLAB code for PIDguiTFG.fig 
%      PIDGUITFG, by itself, creates a new PIDGUITFG or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = PIDGUITFG returns the handle to a new PIDGUITFG or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      PIDGUITFG('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in PIDGUITFG.M with the given input arguments. 
% 
%      PIDGUITFG('Property','Value',...) creates a new PIDGUITFG or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
%      applied to the GUI before PIDguiTFG_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property application 
%      stop.  All inputs are passed to PIDguiTFG_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
 
% Edit the above text to modify the response to help PIDguiTFG 
 
% Last Modified by GUIDE v2.5 02-Jul-2018 13:02:46 
 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @PIDguiTFG_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @PIDguiTFG_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
 
 
% --- Executes just before PIDguiTFG is made visible. 
function PIDguiTFG_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to PIDguiTFG (see VARARGIN) 
 
% Choose default command line output for PIDguiTFG 
handles.output = hObject; 
 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
 
% UIWAIT makes PIDguiTFG wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
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% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = PIDguiTFG_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
 
 
% --- Executes on button press in StartButton. 
function StartButton_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to StartButton (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
 
set(handles.StartButton,'Enable','off') 
set(handles.ReGraficar,'Enable','off') 
 
global s; 
s = serial('COM6','BaudRate',9600); 
fopen(s); 
pause(1); 
 
 
global RUN; 
global x; 
global y; 
global TMostreig; 
global Altura; 
global Altura2; 
global contador_mostres; 
 
 
 
axes(handles.GraficaPID); 
cla reset;  
 
TMostreig=str2double(get(handles.MostresMax,'String')); 
KpVar=str2double(get(handles.KpVariable,'String')); 
KiVar=str2double(get(handles.KiVariable,'String')); 
KdVar=str2double(get(handles.KdVariable,'String')); 
Altura=str2double(get(handles.Consigna,'String')); 
Altura2=str2double(get(handles.Consigna2,'String')); 
TCanviAltura=str2double(get(handles.TempsConsigna,'String')); 
RUN=1; 
 
TCanviAltura=TCanviAltura*1000; %Arduino treballa amb milis 
 
 
i=[Altura,Altura2,TCanviAltura,KpVar,KiVar,KdVar,RUN]; 
fwrite(s, i,'single'); 
pause(1); 
 
contador_mostres=0; 
x = []; 
y = []; 
 
 
axes(handles.GraficaPID); 
grid on; 
hold on; 
plot([0, TMostreig], [Altura, Altura], 'r') 
plot([0, TMostreig], [Altura2, Altura2], 'r') 
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while contador_mostres<=TMostreig 
    ylim([-0.5, 60]); 
    xlim([0, TMostreig]); 
    alturabola=fscanf(s, '%f'); 
    alturabola=round(alturabola/0.5)*0.5; 
    y = [y alturabola]; 
    x = [x contador_mostres]; 
    plot(x, y,'.-b'); 
    drawnow 
    contador_mostres=contador_mostres+0.04;%si volem que x siguin segons 
     
end 
set(handles.ReGraficar,'Enable','on')  
fclose (s); 
     
     
 
 
 
 
 
 
function KpVariable_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to KpVariable (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of KpVariable as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of KpVariable as a double 
 
 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function KpVariable_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to KpVariable (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
 
function KiVariable_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to KiVariable (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of KiVariable as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of KiVariable as a double 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function KiVariable_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to KiVariable (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function KdVariable_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to KdVariable (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of KdVariable as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of KdVariable as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function KdVariable_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to KdVariable (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
% --- Executes on button press in StopButton. 
function StopButton_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to StopButton (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
hold off 
global RUN; 
set(handles.ReGraficar,'Enable','on')  
axes(handles.GraficaPID); 
cla reset;  
 
 
global s; 
global TMostreig; 
global contador_mostres; 
 
contador_mostres=TMostreig+1; % perque quan torni a nes while de s'START si no havia acabat no doni 
error de lectura 
fclose (s); %perque se pugui fer STOP mentre fa sa grafica 
fopen(s); 
pause(1); 
 
KpVar=0; 
KiVar=0; 
KdVar=0; 
Altura=0; 
Altura2=0; 
TCanviAltura=0; 
RUN=0; 
 
i=[Altura,Altura2,TCanviAltura,KpVar,KiVar,KdVar,RUN] 
fwrite(s,i,'single'); 
 
pause(1); 
fclose(s); 
 
set(handles.StartButton,'Enable','on') 
 
 
function Consigna_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Consigna (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Consigna as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Consigna as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function Consigna_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Consigna (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function GraficaPID_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to GraficaPID (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: place code in OpeningFcn to populate GraficaPID 
 
 
% --- Executes on button press in ReGraficar. 
function ReGraficar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ReGraficar (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global x; 
global y; 
global TMostreig; 
global Altura; 
global Altura2; 
 
figure(); 
hold on; 
plot([0, TMostreig], [Altura, Altura], 'r') 
plot([0, TMostreig], [Altura2, Altura2], 'r') 
ylim([0, 40]); 
plot(x, y,'.-b'); 
 
%%%%%%%%%%GUARDAR UN EXCEL%%%%%%%%%% 
 
fid=fopen(uiputfile,'wt'); 
datos=[ x', y']; 
formato='%5.2f ; %5.2f \n'; 
titols=['Temps ; Altura']; 
 
fprintf(fid,titols);%Imprimim els titols de les dades 
fprintf(fid,'\n %5.2f ; %5.2f \n',datos(1,:));%Imprimim la primera fila de dades per poder començar amb un 
bot de linea 
 
for i=2:size(datos,1) 
 
fprintf(fid,formato,datos(i,:)); 
 
end 
 
fclose(fid) 
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function MostresMax_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to MostresMax (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of MostresMax as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of MostresMax as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function MostresMax_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to MostresMax (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
 
function Consigna2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Consigna2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Consigna2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Consigna2 as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function Consigna2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Consigna2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
 
function TCanviConsigna_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to TCanviConsigna (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of TCanviConsigna as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of TCanviConsigna as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function TCanviConsigna_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to TCanviConsigna (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function TempsConsigna_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to TempsConsigna (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of TempsConsigna as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of TempsConsigna as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function TempsConsigna_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to TempsConsigna (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX III: SHARP GP2Y0A02  

 55 

ANNEX	III:	Full	de	característiques	SHARP	
GP2Y0A02	
 

 
 
 

GP2Y0A02YK0F
GP2Y0A02YK0F

Distance Measuring Sensor Unit
Measuring distance: 20 to 150 cm
Analog output type

■Applications
1. Touch-less switch
    (Sanitary equipment, Control of illumination, etc. )
2. Sensor for energy saving
    (ATM, Copier, Vending machine, Laptop computer,
     LCD monitor)
3. Amusement equipment
    (Robot, Arcade game machine)■Features

1. Distance measuring range : 20 to 150 cm
2. Analog output type
3. Package size : 29.5×13×21.6 mm
4. Consumption current : Typ. 33 mA
5. Supply voltage : 4.5 to 5.5 V

■Description
GP2Y0A02YK0F is a distance measuring sensor unit,
composed of an integrated combination of PSD 
(position sensitive detector) , IRED (infrared emitting 
diode) and signal processing circuit. 
The variety of the reflectivity of the object, the
environmental temperature and the operating duration
are not influenced easily to the distance detection 
because of adopting the triangulation method. 
This device outputs the voltage corresponding to the
detection distance. So this sensor can also be used as
a proximity sensor.

■Agency approvals/Compliance
1. Compliant with RoHS directive (2002/95/EC)

Notice   The content of data sheet is subject to change without prior notice.
              In the absence of confirmation by device specification sheets, SHARP takes no responsibility for any defects that may occur in equipment using any SHARP
              devices shown in catalogs, data books, etc.  Contact SHARP in order to obtain the latest device specification sheets before using any SHARP device.

Sheet No.: E4-A00101EN
Date Dec.01.2006

©SHARP Corporation
1
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