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1.

Introdución:

O obxectivo do noso proxecto é o deseño dun balancín, o cal será

controlado por un servo e unha placa de arduino co obxectivo de manter
unha pelota de ping-pong no medio da barra sen que toque os extremos.
Mediante un sensor de distancia medimos a posición da pelota e con un
Controlador, mediante control PID, calculamos o ángulo e a velocidade á
que deberíamos inclinar a barra para estabilizar a bola no centro.
O servo úsase para modificar a inclinación da barra.

O controlador PID (Controlador Proporcional-Integral-Derivativo) é un
mecanismo de control por realimentación que calcula a desviación ou o

erro entre o valor medido e o valor desexado. Este consta de tres
parámetros distintos: o proporcional, o integral e o derivativo. Estas tres
accións sumadas úsanse para axustar o proceso por medio de un elemento
de control, neste caso o Arduino a través do servo.
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2. Compoñentes
Para o proxecto utilizamos os seguintes compoñentes:
● Sensor de distancia SHARP GP2YOA21

● Ao principio utilizamos un servo de rotación completa, pero como
estaba obsoleto cambiámolo por un que só permite a rotación entre
0º e 180º. É un HEXTRONIK HX5010:
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● Placa Arduino UNO: é unha plataforma de prototipos electrónica de
código aberto, baseada no hardware e software flexibles cunha gran
facilidade de usar no que conecta diferentes sensores, tanto
analóxicas como dixitais.

● Placa Arduino Prototype v5 Schedule: placa que colocamos enriba da
arduino UNO que contén máis saidas de voltaxe (5V) necesarias para
as conexións.

● Tamén utilizamos madeira para crear a súa base e máis a barra do
noso proxecto.
● Clema de contacto
● Pelota de ping-pong.
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3. Proceso de montaxe:
O primeiro que fixemos foi a nosa base, cunha táboa de madeira e dúas
barras cravadas por debaixo en horizontal para facer de soporte.
Despois cortamos outra barra para facer as dúas que constitúen o balancín.
O seguinte que tivemos que facer foi deseñar tres pezas para imprimir en 3D
(con Google SketchUp), unha para suxeitar a barra en vertical, outra para
facer de soporte ao servo e a última para aguantar o sensor de distancia a
cada extremo do balancín.
Cando xa tiñamos todo montado, o seguinte era conectar todos os cables
para que puidera funcionar. Os cables do servo ían directamente á placa,
pero para os do sensor tivemos que usar unha clema de contacto para
despois conectalo á placa Arduino Prototype Shield V5, xa que a nosa
Arduino non tiña saídas suficientes de voltaxe (5V).
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4. Programación:
- Software
Primeiro, tivemos que obter os rangos de traballo do noso sensor mediante
medidas. Todo os valores foron recollidos co programa Arduino.

distancia

ADC

AD

60

492

8

110

392

108

160

229

271

210

169

331

260

145

355

310

133

367

360

113

387

410

103

397
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Os valores de abaixo son a distancia entre el sensor e a pelota, mentres a
lectura ADC, que se correspondese coa distancia de 175 mm no que
establece una relación de proporcionalidade entre a distancia e a
inclinación da barra.
Os valores intermedios son os que temos que estimar e para iso usaremos o
noso programa en Arduino:
______________
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int lectura;
int pos;
int dist[] = {60,110,160,210,260,310,360,410};
int ADCC[] = {492,342,229,169,145,133,113,103};
void setup() {
myservo.attach(9);
}
void loop() {
lectura=500-analogRead(A0);
lectura= constrain(lectura,ADCC[0],ADCC[7]);
for (int i=0;i<8;i++){


if (lectura<= ADCC[i]&& lectura> ADCC[i+1]){
pos=map(lectura, ADCC[i],ADCC[i+1],dist[i],dist[i+1]);
}
}
myservo.writeMicroseconds(pos);

 delay(15);
}

__________________
Co programa feito teríamos unha primeira aproximación á solución do noso
problema, pero estamos cometendo un erro xa que estamos facendo unha
estimación lineal pero noso sensor non se comporta de forma lineal, o fai de
forma polinómica. Para evitar iso faremos a ponderación do valor pos do
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servo contándolle aos puntos máis cercanos na tabla de datos que temos
do sensor.

5. Problemas e solucións
Durante a montaxe e a programación do noso proxecto tivemos unha serie
de problemas que fomos solucionando con maior ou menor facilidade.
-

O primeiro percance foi que a nosa placa Arduino non tiña suficientes
saidas de voltaxe 5V e tivemos que completar o circuito coa Arduino
Shield (con placa board).

-

Tivemos que cambiar o noso primeiro servo por outro novo.

-

Para filtrar o sinal do sensor e ter unha sinal mais precisa e repetitiva,
conectamos un condensador entre a saída do sensor e terra.

-

Unha das cousas que mais nos costou facer foi axustar os valores
precisados polo sensor de distancia para a nosa programación en
Arduino.
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Introdución
Neste proxecto do curso 2018-2019 pertencente á aula de
tecnoloxía de primeiro de bacharelato realizaremos un sistema de control
PID barra e bola co fin de, algún modo poder aplicar esta tecnoloxía aos
aspectos da nosa vida cotiá.
Podemos decir que o obxectivo deste proxecto é o seguinte:
-Deseñar un balancín controlado por un servo e unha placa
Arduino, que debe situar unha bola de ping-pong no centro da barra
inclinándoa de forma conveniente mediante un lazo pechado de control.
Funcionamento:
● Mediante un sensor de distancia mediremos a posición da bola.
● Cun controlador (neste caso unha placa Arduino) calculamos o
ángulo no que deberíamos inclinar a barra para colocar e estabilizar
a bola no centro.
● O servomotor será o que modifique durante todo o proceso a
inclinación da bola.
Este sistema é coñecido como controlador PID (proporcionalintegral-derivativo). O PID consiste nun mecanismo de control por
realimentación que calcula a desviación ou error entre o valor medido e o
desexado.
O algoritmo baséase en tres parámetros:
● Valor proporcional
● Valor integral
● Valor derivativo
Estes tres valores son empregados a través dun medio de control para
axustar o proceso, neste caso a placa Arduino.
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Compoñentes Utilizados
Servomotor: HEXTRONIK HX5010

Sensor de distancia por infravermellos: SHARP GP2Y0A21

Pelota de ping-pong (40 mm de diámetro):
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Listón de madeira: utilizaremos dous listóns de madeira dunhas
dimensións de 12x12 mm. O listón situado no eixo vertical mide uns 20
cm e o situado no horizontal, uns 45 cm.

Taboleiro de madeira: será a base para o proxecto, é un taboleiro de
marquetería dunhas dimensións de 40x20 cm, tamén levará dous listóns
lonxitudinais que servirán como apoio.
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Placa Arduino: utilizaremos a placa Arduino UNO. Arduino é un
microcontrolador electrónico de código aberto que está basado no
hardware e software libre.
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Metodoloxía
Deseño das pezas en Google Sketchup para a súa posterior impresión
en 3D. En concreto, realizouse o deseño do soporte do servo, das pezas
do balancín e da base; e por último, do soporte do sensor de distancia e
do seu oposto.

Montaxe do sistema mecánico:
Impresión das pezas en 3D. Colocación do servomotor na peza impresa.
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Colocar a madeira e atornillala á base. Facer o propio co servo.

Lixar o listón de madeira vertical e as pezas que o unirán co horizontal.

Colocación da peza que unirá o listón vertical co horizontal. Tamén facer
buratos na madeira para poñer a placa Arduino.
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Colocación da placa Arduino e da peza impresa no servo.

Atornillar a peza que na que vai ir no sensor de distancia e o seu oposto,
para a posterior colocación do sensor.

Poner uns fíos aos dous lados do sensor para que a bola non se caiga.
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Conectar a parte electrónica (sensor de distancia, servo e Arduino).
Calibrar o servo e o sensor para valorar a precisión.
Antes de poder crear o programa necesitamos coñecer o rango de
traballo do noso sensor de distancia e buscar a correspondencia coa
posición na barra. Para iso faremos un pequeno programa que nos
indicará os valores do sensor a diferentes distancias.
Valores do sensor e gráfica:
-160

630

-140

580

-120

462

-100

380

-80

350

-60

335

-40

320

-20

305

0

282

20

265

40

225

60

205

80

198

100

191

120

172

140

164

160

148
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Pintura do proxecto:
Para finalizar pintaremos o proxecto.
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Programación
Programación utilizada para medir os valores do sensor a
diferentes distancias:
Servo myservo;
int potpin = 0;
int val;
void setup() {
myservo.attach(9);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
val = analogRead(A0);
Serial.println("Sensor: ");
Serial.println(val);
val = map(val, 630, 148, 50, 170);
myservo.write(val);
Serial.println("Servo: ");
Serial.println(val);
delay(100);
}

-Programar a placa Arduino para controlar o servo e polo tanto
a inclinación da barra.
O programa necesario para controlar a barra pódese dividir en tres
partes: a proporcional, a derivativa e a integral, xa que é un sistema
PID. Unha vez desenroladas asignarémoslles unha variable a cada
unha delas (Kp, Kd y Ki) e buscaremos a mellor combinación para
que o tempo de equilibrado sea o menor posible.
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Compoñente proporcional
Con esta compoñente o programa quedaría:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
float pos;
int dista;
float reposo = 1600;
int sensorPin = A0;
int lectura;
int disto [] = {-140,-120,-100,-80,-60,-40,-20,0,20,40,60,80,100,120,140,160,180};
//intADCcal[]=
{866,730,641,636,538,486,463,386,345,314,296,284,272,255,248,242,229};
intADCcal[]=
{34,170,259,264,362,414,437,514,555,586,604,616,628,645,652,658,671};
void setup(){
analogReference(EXTERNAL);
myservo.attach(9);
Serial.begin(115200);}
void loop(){
lectura = 900-analogRead(sensorPin);
Serial.println(lectura);
lectura= constrain(lectura, ADCcal[0], ADCcal[16]);
for(int i =0; i<17; i++){
if (lectura >= ADCcal[i] && lectura<ADCcal [i+1]){
dista=map(lectura,ADCcal[i],ADCcal[i+1],disto[i],disto[i+1]);
}
}
int Kp=??;
pos=Kp*dista;
myservo.writeMicroseconds(reposo+pos);
}

O valor da constante derivativa será modificada e estudiada
posteriormente co programa finalizado.
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Compoñente derivativo
Engadiremos a compoñente derivativa do PID, que o que vai facer é
calcular a velocidade da bola en cada momento e en función da
mesma corrixir a inclinación da barra para que se reduza a
velocidade e pódase parar.
Para medir la velocidad necesitamos medir o tempo e almacenar a
posición da bola en cada intervalo. Para conseguir isto usaremos
unha lista ou array e crearemos as variables necesarias:
unsigned long time=0; //tempo de execución do último ciclo
int periodo=50; //período de muestreo en milisegundos
int lastDist; //valor anterior de distancia para calcular a velocidade
int dist; //distancia en mm co 0 no centro da barra
int nvel=5; //número de valores de velocidades sobre os que calculamos a media
int v[5]; //lista para gardar as velocidades
int vel; //valor media das velocidades últimas

As variables int refírense aos números enteiros e long a números
enteiros moi grandes.
Ao inicio do void loop() iniciamos a medición do tempo. A variable
period é 50 milisegundos, de maneira que cada vez que transcurra
ese tempo calculamos a velocidade media.
if (millis()>time+periodo){
time = millis();

Engadimos o código para calcular a distancia e gardamos tamén a
distancia anterior (lastDist) para así poder calcular a velocidade:
lectura = 900-analogRead(sensorPin);
lectura= constrain(lectura, ADCcal[0], ADCcal[16]);
lastDist= dista;
for (int i=0; i<17; i++){
if(lectura >= ADCcal[i] && lectura < ADCcal[i+1]){
dista = map(lectura,ADCcal[i],ADCcal[1+1],disto[i],disto[i+1]);
} }
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Calculamos a velocidad como a diferencia entre a posición actual
da bola (variable dist) e a que tiña no ciclo anterior (variable
lastDist). Imos a mellorar a precisión obtendo a media das últimas 5
velocidades medidas. As almacenamos na lista ou array v[], e as
tratamos co seguinte algoritmo en cada ciclo de programa.
for(int i =0; i<nvel-1; i++){
v[i] =v[i+1];
}
v[nvel-1]= (dista- lastDist);
vel=0;
for (int i=0;i<nvel;i++) {
vel=vel+v[i];}
vel=vel/nvel;
}

Compoñente integral
O termo Integral considera a posición da bola e canto tempo leva
alí. O factor integral actuará só cando a bola se sitúe alexada do
centro.
O termo integral actuará cando a bola esté situada no rango entre
10 y 40 mm do centro ou entre -40 y -10 mm.
Cando a bola está situada entre ese rango o factor integral I irá
incrementando (I=I+dist*Ki) de maneira que canto más tiempo se
sitúe ahí más valor tendrá o factor integral.

//integral
if(abs(dista)>10 && abs(dista)<40){I=I+dista+Ki;}
else {I=0;}
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Só queda engadir o factor a pos, e quedaría:
//parar
if(abs(dista)<10){myservo.writeMicroseconds(reposo);}
else {
pos = Kp*dista+Kd*vel+I;
myservo.writeMicroseconds(reposo+pos);}

15

Proxecto Tecnoloxía Industrial

Control PID Arduino
Coordinador: Jorge Gómez Suárez

Este traballo está basado no proxecto de “Estudio Roble” ao cal
agradecemos por prestarnos o seu proxecto ao noso servizo;
http://roble.uno/

Alberto Pampín
David Montes
Yago Chane-Pane

INTRODUCIÓN
O obxetivo deste proxecto é diseñar un balancín controlado por un servo
e unha placa arduino e que debe situar unha bola de ping pong no
centro da barra inclinándoa de forma conveniente mediante pezas
diseñadas anteriormente no sketchup
PARA ELLO UTILIZAMOS:
-Un sensor de distancia “Sharp 2Y0A21”
-Un controlador, neste caso a placa “Arduino Diecimila”
-Un actuador, o servo “Hextronik HX5010”
-un prototipo shield v.5

PASOS A SEGUIR
1. Diseñar as pezas en sketchup: Para ello faremos un esquema da
peza a diseñar e tras concluir o seu diseño as imprimimos e
verificaremos que estas cumplan a sua función.
2. Ensamblaxe mecánico; Este paso é un dos máis laboriosos e
consiste en facer encaixar todas as pezas anteriormente diseñadas cos
trozos de maneira adecuados e cunhas respectivas medidas para que
permitan o correcto funcionamiento de todos os componentes
electrónicos.

3.Ensamblaje eléctrico; N
 este paso se entrelazan todos os
componentes eléctricos do proxecto mediante a axuda de cables.
4. Calibrar o servo e o sensor para valorar precisión; Neste paso
mediante o programa de arduino apuntamos os valores que nos da o
sensor para cada seis centímetros para máis tarde poder axustar ben
correctamente os grados exactos nos que o servo poida colocar a pelota
estable.
5.Programar a placa Arduino; coa finalidade de controlar o servo e
polo tanto a inclinación de la barra.

Compoñentes utilizados
-SENSOR DE DISTANCIA:
Neste caso utilizamos”Sharp 2Y0A21”; Basado en luz infrarroxa, o
sensor Sharp GY2Y0A21YK (comúnmente conocido como 2Y0A21) é
moi utilizado en proxectos onde necesitase realizar medidas de
distancia con boa precisión.

-SERVO:
O utilizado é o “Hextronik HX5010” aquí abaixo están algunhas de sus
principales especificaciones
Esforzo de torsión:

4.8 V: 96.00 oz-in (6.91

kg-cm)
Velocidade:

4.8V: 0.16 seg / 60 °

Peso:

1.38 oz (39.1 g)

Dimensións:

Lonxitude: 1.56 in (39.6 mm)
Ancho: 0.79 in (20.1 mm)
Altura: 1.50 in (38.1 mm

-PLACA ARDUINO DIECIMILA:
Arduino é un microcontrolador de hardware e software libre, capaz de
almacenar programas, conectar diferentes sensores, tanto analóxicos
como dixitais, así como activar saídas, tanto analóxicas como dixitais.

-PELOTA DE Pi ng P
 ONg:

-TROZOS DE MADEiRA:
Usámolos dentro do paso de ensamblaxe mecánico para suxeitar a
parte horizontal sobre a que xiraría a pelota e para suxeitar a parte
horizontal tamén usaríase un listón vertical unido a una placa de
madeira mediante os soportes feitos en sketchup.
A base ou placa para o sistema usaremolas cunha tabla de marqueteria
de 40x20cm que levarán dous listóns lonxitudinais para servir como
apoio. O listón de madeira utilizado ten unha sección de 12x12 mm que
dividiremos en dous tramos, un de 20 cm para o eixe vertical e outro de
45 cm para o horizontal. Aquí aparecen unhas fotos nosas traballando
coa madeira

ESTOS SON OS VALORES ANOTADOS do SENSOR:

Distancia

Valores

6cm

635

11cm

475

16cm

330

21cm

260

26cm

210

31cm

180

DECORADO:
A continuación pintamos o listón superior cos colores acrílicos para
darlle un ton máis efusivo ao proxecto

Prototype Shield v.5:

Diecimila y Duemilanove Arduinos.
A pesar dos múltiples usos non é necesario para o noso arduino
diecimila, o seu uso é simplemente de comodidade á conexión do
arduino cos cables
Aquí deixámoslles as características del prototipo:
Ten unha rexilla estándar con almohadillas grandes
Un patrón para agregar circuitos integrados de hasta 20 pines
Rieles de potencia pola parte media e laterais.
Un botón de reinicio e un botón de uso xeneral adicional.
2 LED de uso xeneral,de color vermello e verde, así como 2 resistencias
coincidentes.
O encabezado está na parte superior se desexa cargalo no seu Arduino
utilizando un programador.
Un área de chip de montaxe na superficie para hasta 14 piezas.
Pódense extraer todos os pins.
Conta con 2 condensadores en cada lado para una maior estabilidade
de potencia.

Control PID Arduino
INTEGRANTES:
Clara Cidrás Fernández
Iago Codesido Fernández
Alejandro Domínguez Pérez

OBXETIVO:
O obxetivo deste proxecto é deseñar un balancín que controlado cun servo sexa capaz de
colocar unha pelota de ping-pong xusto no medio.

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

Hextronik HX5010
Sensor de distancia SHARP GP2Y0A21
Dous listóns de madeira (20cm para eixe vertical e 45cm para o horizontal)
Base de madeira (40x20cm)
Arduino (clon freduino)
Topes e soportes deseñados a medida (impresión en 3D)
Bola de ping-pong (40mm)
Fio de pescar para que non caia a pelota
Tornillos, tuercas, e cravos

SENSOR DE DISTANCIA: Sharp GP2Y0A21
Un sensor de distancia permítenos obter a distancia que hai dende o sensor ata calquera
outro obxeto, neste caso, dentro dun rango de entre 10 a 80cm. Podemos distinguir tres
compoñentes principais: Un circuito procesador de señais, un detector sensitivo de posición
(PSD) e un diodo emisor de infravermellos (IRED). Grazas ao método de detección
empregado o cal baséase en triangulación, a temperatura e a diferencia na reflectividade
dos materiais non afectan a operación do sensor.
O dispositivo entrega unha saída de voltaxe correspondente á distancia de detección. Coa
axuda dun comparador ou mediante software podemos empregar o sensor de proximidade.
Se queremos obter a distancia en centímetros,debemos empregar como guía a gráfica
voltaxe-distancia incluída no datasheet.
A continuación temos unha foto do sensor e da gráfica cos valores recollidos.

SERVO: Hextronik HX5010
Este servo de corriente continua permitiranos xirar a barra de madeira para poder dixar a
pelota de ping pong xusto no centro.
O servo hextronik HX5010 e un tipo de servo que solo rota 180 grados e ten as seguintes
características:
● Ten unhas dimensions de: 40x20x38mm
● Pesa: 39 gramos
● Ten unha velocidade de:0.16 seg / 60 °
● Funciona cun voltaxe de: 4.8~6v
● Esforzo de torsión:6.91 kg-cm
● Material: plástico

PLACA: Arduino (clon freduino)
Arduino é unha plataforma electrónica aberta, diseñada para a creación de prototipos de
hardware e software.
Esta placa e capaz de almacenar diferentes programas e podense conectar diferentes
sensores tanto analógicos como digitales e as suas respectivas salidas.
Estas son as características principales:
Microcontrolador:ATMega 328 SMD
Memoria Flash:32Kb
Memoria Ram:2Kb
Memoria EEPROM:1Kb
E/S Digitales:14
E/S Analógicas:6
E/S PWM:6 (compartidas con las E/S digitales)
Voltaje de Operación:3.3V/5V seleccionable
Voltaje de Alimentación:7 a 23Vcc
Corriente de salida máx.:800mA (3.3V) / 2000mA (5V)
Pines dedicados para IIC/UART:Si

ESQUEMA DE CONEXIÓNS:

MONTAXE:
1) Cortamos a madeira e montamos a base

2) Atornillamos as pezas deseñadas e impresas en 3D á base e aos listóns

3) Realizamos todas as conexións de cables, o sensor de distancia, servo e placa

4) Programamos e imos probando

Software: https://github.com/alexclaraiago/Control-PID-arduino/tree/master

Memoria Controlador PID

Brais Fernández
Samuel Ferro
Guillermo García

Proxecto coordinado por: Jorge Gómez Suárez
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INTRODUCIÓN
O principal obxectivo deste proxecto é a obtención dunha máquina (conxunto
de elementos tecnolóxicos) funcionando coma un balancín, que consiga estabilizar
unha pelota de pimpón nunha barra de madeira inclinable. Para conseguilo, faremos
uso dun servomotor, diversas pezas deseñadas mediante Google Sketchup, un
sensor de distancia, unha placa arduino e material de madeira. O sensor
determinará a posición da pelota, o controlador PID (Arduino) calculará o ángulo no
que terá que situarse o servo para estabilizar, e o servo (tamén denominado
actuador) levará a cabo as ordes proporcionadas pola placa Arduino.
O sistema de control utilizado denomínase PID debido á súa tripla función:
proporcional (depende do erro actual), integral (depende do erro xa cometido) e
derivativa (intenta predecir os erros futuros). Este mecanismo de control é capaz de
calcular o erro e proporcionar un valor moi cercano ao desexado.
Xa aclaradas as bases fundamentais do proxecto, explicarase o proceso
levado a cabo para deseñar as pezas.

PEZAS DE SOPORTE
Para soportar cada parte do balancín, tivemos que deseñar tres pezas
específicas, cada unha levada a cabo por un de nós. A peza do servo (primeira,
arriba á esquerda) foi deseñada por Brais, o soporte do balancín e base (segunda,
arriba á dereita) foron realizadas por Guillermo, e a ancoraxe do sensor (terceira,
abaixo) foi levada a cabo por Samuel. A continuación, móstranse fotografías de
cada unha delas. A habilidade primordial para o deseño destas pezas foi a
imaxinación dos creadores. Tamén cabe engadir que ningunha destas pezas foron
utilizadas no proxecto, xa que se decidiu que todos os grupos debían utilizar as
mesmas pezas, a excepción do grupo de Óscar, Mauro e Pablo, a quen se lles
permitiu utilizar a súa base para o servo. No noso caso, o soporte do servo é un
prototipo levado a cabo por outro alumno, ao igual que a ancoraxe do sensor. En
cambio, a barra que conecta o servo coa vara de madeira foi deseñada polo
profesor, e tanto o soporte da base de madeira coma a unión deste co listón
estaban deseñados xa dende o ano pasado. Desta maneira, ningunha das pezas
mostradas a continuación tiveron ningún uso no noso proxecto.

SERVOMOTOR HX5010
En primeiro lugar, coa finalidade de manter fixo o motor tivemos que deseñar
unha peza que o sostivera no aire. Esta realizouse mediante SketchUp, un
programa gratuíto da suite de Google. Tamén tivemos que
optimizar esta peza para que fose o menos volumétrica posible,
co obxectivo de aforrar materiais á hora de imprimila. Unha vez
impresa, atornillámola á base de madeira, e posteriormente ao
servomotor. A súa función foi impecable, xa que non houbo
problemas de estabilidade ou fixación. Xa tendo o motor
atornillado, procedemos a enganchalo a unha barra de plástico que regula a
inclinación da táboa de madeira, grazas á sinal que envía un sensor de distancia.
Todos estes mecanismos están conectados mediante unha placa arduino, que tivo
que ser programada para que realizase as fucións que desexabamos.

Sabendo todo isto, é menester ter coñecemento das funcións dun
servomotor. O noso en particular é o Hextronik HX5010, con xiro de 180 graos.
Estes consisten nun motor eléctrico que pode ser regulado en velocidade e posición
grazas á implementación dun potenciómetro,
engranaxes e un sistema de control. Non produce un
gran gasto enerxético. Este motor en específico é o
segundo que se utilizou, xa que o empregado nun
principio non daba bos resultados ao serlle aplicados os
programas de arduino. En cambio, este servo
respondeu de maneira adecuada á gran variedade de
programas que se lle aplicaron: un total de 4 programas
diferentes, cada un máis complexo que o anterior, coa finalidade de mellorar a
estabilización. Aínda que o proxecto non está rematado polo momento, xa que falta
modificar o programa para conseguir reducir a imprecisión, é necesario mostrar
algún dos programas anteriormente mencionados. Esta mostra realizarase no
apartado relacionado coa placa Freaduino Uno.

SENSADO DA POSICIÓN DA BOLA
Realizámola co sensor de distancia mediante a luz infravermella e detector
PSD, SHARP Oa41SK:

Este posúe un rango de medida de 6 a 30cm. Funciona con 5V, e a súa saída é
unha tensión relacionada coa distancia medida mediante esta curva característica:

Se a Bola se acerca máis de 6.5 cm ao sensor, a medida é errónea. Limitamos
movemento da bola xusto nesa distancia, mediante dous tornillos que funcionan a
modo de tope:

Como a tensión máxima que imos a medir é de 3.1 V, configuraremos a referencia
da tensión do Arduino a 3,3 V mediante a instrucción:
analogReference(EXTERNAL);
e conectaremos o pin AREF coa salida de 3,3V do Arduino:

MONTAXE DO SENSOR
En primeiro lugar, tivemos que realizar un bosquexo dun soporte para o
sensor, e outro soporte para poder suxeitar o cable e
para facer que a bola non caia polo extremo (o cal fai que
a bola non salga da súa traxectoria). Todas estas pezas
foron realizadas no programa Google Sketchup.
Xa rematada a peza no programa pasamos a elixir
cales son as mellores do grupo, tanto pola súa
funcionalidade como polo menor uso de materiais. Xa
elixidas a pezas, pasamos á súa fabricación a partir
dunha impresora 3D.
Coa peza xa feita, dispoñémonos a colocalas na
barra de madeira coa axuda de 4 parafusos, dous para
cada soporte. Tamén necesitamos un desaparafusador.
Rematado isto, colocamos o sensor no seu soporte mediante dous tornillos, e
colocamos o cable polos extremos de cada soporte, rematando a montaxe.

PLACA FREADUINO UNO
Como último procedemento, tivemos que poñer en movemento o servomotor,
e con isto poder mover a táboa que utilizamos como balancín. Neste caso utilizamos
unha placa Freaduino Uno para programar o servomotor. Para poñela en
funcionamento, tivemos que conectala ao sensor de movemento “SHARP
GP2Y0A41SK0F” mediante o uso duns cables macho e femia que conectamos á
placa freaduino UNO, para así poder detectar as distancias da pelota respecto ao
sensor de movemento. A continuación, conectamos á placa freaduino o servo
“Hextronik HX5010”, xa que o servo anterior non funcionaba correctamente, e
tivemos que utilizar este máis novo. Agora só nos queda a programación da placa,
para a que é necesario posuír a seguinte gráfica, que relaciona a distancia da pelota
con respecto ao sensor coa saída que proporciona o mesmo:

Nesta gráfica móstranse as distancias en milímetros respecto ao valor que
calculamos do sensor de distancia.

Finalmente, estamos programando a placa para que o servo mova a barra, e
así, poder obter un punto central, no que a bola quede estática. Algúns dos
programas realizados son os seguintes:
Este programa en especial é o último que utilizamos, polo que se trata do
máis funcional e complexo de todos os probados. Aínda así, tivo que ser modificado,
xa que asignaba nomes incorrectos (ADC) a certas funcións, posto que estes nomes
xa teñen unha función proporcionada polo propio freaduino. Unha vez modificados,
o programa funciona correctamente, e é capaz de deixar a bola a poucos
centímetros do centro. O programa utilizado atópase no seguinte link de github: link
de github.
Tamén hai que engadir que tivemos que substituír a placa Freaduino UNO por unha
placa RobotDyn UNO, xa que a Freaduino UNO rompeu accidentalmente. Ademais,
utilizamos unha Proto Shield V5.

ENSAMBLADO XERAL
Unha vez realizados todos os procedementos explicados nos anteriores apartados,
pasamos a montalo todo sobre unha táboa de madeira. A placa Freaduino Uno
móntase mediante dous tornillos (xa que non precisamos utilizar catro) á fina táboa
de madeira. A esta base tamén se atornilla o soporte da barra de madeira que
estabiliza a pelota. Esta base fíxase mediante dúas pezas de plástico, tamén
creadas mediante Sketchup. Unha vez fixada, utilizamos outras dúas pezas
complementarias, para conseguir que a táboa oscilatoria sexa capaz de moverse, e
non que non quede fixa sobre a base. O servo atorníllase á táboa, tal e como se
mencionou no primeiro apartado desta memoria, e o sensor adhírese á táboa
oscilatoria, mediante o procedemento especificado no segundo apartado da
memoria. Tamén cabe engadir que esta táboa de madeira precisaba certo espazo
inferior, para que os tornillos que fixan as pezas non saísen por debaixo desta, ao
ser tan fina. Para solucionalo, atornillamos dúas tiras de madeira nos laterais da
táboa. Estes estabilízana, e consiguen que os tornillos non saian por debaixo. Con
todo ensamblado, xa estamos listos para probar programas. Para conectar a nosa
placa Freaduino a un ordenador, precisamos un cable USB tipo A a USB tipo B mini,
ambos macho:

FOTOGRAFÍAS DO PROXECTO

CONCLUSIÓN
Para concluír, todos os obxectivos plantexados para este proxecto foron
cumplidos. Deseñáronse as pezas, ensamblouse a estructura, engadíronse os
elementos electrónicos e programouse. Aínda así, todo este traballo será
continuado no seguinte trimestre, coa finalidade de mellorar a estabilización e
conseguir o perfecto funcionamento do proxecto. Desta maneira dase por finalizada
esta memoria, que proporcionou a información necesaria para probar a correcta
realización dos pasos a seguir como a propia autoría de todo o material presentado
para cualificación. Por outro lado, este proxecto vén inspirado por outro xa existente,
coñecido como Roble. Todos os membros do grupo estamos de acordo en que a
realización desta actividade tecnolóxica foi productiva e entretida, á vez que
mellorou os nosos coñecementos sobre a materia, polo que alentamos ao
departamento de tecnoloxía para que continúe a propoñer estes proxectos tan
interesantes.

INTRODUCIÓN:
O obxectivo deste proxecto é deseñar un balancín controlado por un servo e unha
placa arduino e que debe situar unha bola de ping pong no centro da barra
inclinándoa de forma conveniente mediante un lazo pechado de control.
É un sistema clásico na Enxeñería de Control:
● Mediante un Sensor de distancia, medimos a posición da bola.
● Cun Controlador, mediante control PID, calculamos o ángulo no que
deberíamos inclinar a barra para colocar e estabilizar a bola no centro da
barra.
● Un Actuador modifica a inclinación da barra.
CONTROL PID:
Un controlador PID (Controlador Proporcional-Integral-Derivativo) é un mecanismo
de control por realimentación que calcula a desviación ou error entre un valor medido
e un valor desexado.
O algoritmo do control PID consiste de tres parámetros distintos: o proporcional, o
integral, e o derivativo.
● O valor Proporcional depende do error actual.
● O Integral depende dos errores pasados.
● O Derivativo é unha predición dos errores futuros.

OS SEUS COMPOÑENTES

PLACA TIPO ARDUINO: FREADUINO UNO
O Arduino é un microcontrolador de hardware e software libre capaz de almacenar
programas,conectar diferentes sensores,tanto analóxicos como dixitais,así como
activar saídas tanto analóxicas coma dixitais.
Vámonos centrar na placa Arduino Freaduino Uno:

Básase no diseño Arduino UNO. O arduino dispón de 14 pines que poden
configurarse como entrada ou saída e ós que pode conectarse calquera dispositivo
que sexa capaz de transmitir ou recibir sinais dixitais de 0 e 5 Voltios.
Características
O Freaduino Uno está baseado no Arduino Uno, polo que ten características base
similares. As características completas podémolas listar a continuación:
● Microcontrolador: ATMega 328 SMD
Memoria Flash: 32Kb
Memoria Ram: 2Kb
Memoria EEPROM: 1Kb
E/S Dixitais: 14
E/S Analóxicas: 6
E/S PWM: 6 (compartidas cas E/S dixitais)
Voltaxe de Operación: 3.3V/5V seleccionable
Voltaxe de Alimentación: 7 a 23Vcc

Corrente de salida máx.: 800mA (3.3V) / 2000mA (5V)
Pines dedicados para IIC/UART: Si
● Rieles +Vcc y Gnd para E/S: Si
Tipo de conector USB: mini USB

Vendo as características podemos observar que a placa freaduino é superior á
placa arduino e é máis barata.Outra función adicional, que nos pode resultar moi útil
no futuro, é a inclusión dun selector de voltaxe de traballo. Tódalas tarxetas Arduino
teñen unha saída de voltaxe de referencia de 3.3V, pero o microcontrolador sempre
funciona a 5Vcc internamente. O Freaduino Uno posúe un selector de voltaxe de
operación que permítenos que todo o microcontrolador opere a 3.3V. Isto resúltanos
útil para interconectar novos dispositivos. É compatible ó 100% coa placa Arduino
Uno, ten unha gran capacidade de corrente e de saída.

Un sensor de distancia SHARP

Un sensor SHARP é un sensor óptico que mide a distancia entre el e un
obxecto concreto mediante o método da triangulación coa axuda dun emisor
infravermello. As súas partes principais son un led infravermello e un sensor
lineal, que lle permiten recoñecer tanto un obstáculo cercano,como un lonxe
do mesmo.

Unha das características principais deste sensor é que non é sensible á luz,
tanto solar como ambiental, xa que utiliza unha luz infravermella intermitente
cunha frecuencia determinada, filtrada no receptor.

Existen varios modelos de sensores SHARP, pero no noso traballo foi
necesario o uso do GP2YA21.

O servomotor
Neste caso o Hextronik HX5010, según HK, ten unhas características:
Dimensions: 40x20x38mm
Peso: 39g
Velocidade: .16sec/60Deg
Par Torque: 6.5kg
Ancho de banda morto: 4us
Voltage: 4.8~6v
Por outro lado temos os transistores que soportan unha corrente máxima de
3A, así que se o motor cunha tensión máxima da batería consume máis de
3A podería queimar os transistores. Nas probas en que fixemos en seco,
formando coa man o servo, chegou a un consumo de pouco máis de 0.5A, co
cal non debería queimar os transistores.

Unha pelota de ping-pong

Para a base utilizamos unha tabla: Construímos con esa
tabla de 40 x 20 cm con dous listóns de forma lonxitudinais
para que sirvan como apoio.O listón é de 12 x 12 mm o cal
dividiremos en dúas partes, a do eixe vertical de 20 cm e a
do horizontal 45 cm

PROCESO
1. Primeiro deseñamos as pezas para a suxeición do servo e as barras
mediante a app Google Sketchup, o que conlevou distintos procesos coma a
previa creación dos proxectos en papel, a súa verificación e a súa impresión.

2. Cos taboleiros de madeira creamos a estrutura do proxecto, cortando e
serrando o que fose necesario.

3. Colocamos o servo e o sensor nas estruturas previamente creadas por
impresión 3D.
4. Logo colocamos a pelota de ping-pong e para evitar a pérdida de equilibrio
atamos ás pezas un fío de pescar.
5. A partir de aí comezou a fase de programación:

SOFTWARE:
O programa necesario para controlar a nosa barra pódese dividir en tres
partes: a proporcional,a derivativa e a integral porque é un sistema PID.Unha
vez desenroladas asignaremos un peso a cada unha delas e buscaremos a
mellor combinación para que o tempo de equilibrio sexa o menor posible.
Antes de poder crear o noso programa necesitamos coñecer o rango de
traballo do noso sensor de distancia e buscar a correspondencia coa posición
na barra.Para iso fixemos un pequeno programa que nos dirá os valores do
sensor a diferentes distancias:

Veremos dúas maneiras de facelo. Partimos dos datos anteriores e como
sabemos a lectura ADC que nos da o sensor en función da distancia o
mesmo podemos establecer unha relación de proporcionalidade entre a
distancia e a inclinación da barra.

Os valores intermedios son os que temos que estimar e para iso utilizaremos
noso programa en Arduino:

Con este sinxelo programa temos unha primeira aproximación a solución do noso
problema,pero estamos a cometer un erro xa que fixemos unha estimación lineal
pero noso sensor non se comporta de forma lineal,o fai de forma polinómica.Para
evitar iso faremos a ponderación do valor pos do servo acatándoa ós puntos mais
pretos na táboa de datos que temos do sensor.

ADC

DISTANCIA(mm)

CORRECCIÓN

40

350

75

48

300

50

60

250

25

80

200

0

156

150

-25

235

100

-50

430

60

-75

Crearemos unha nova variable reposo que almacena o valor no que a barra tendría
que estar horizontal e la variable pos almacenará a diferenza respecto a este valor
de reposo.
Polo que o programa quedaría:

E o resto:

Agora engadiremos o compoñente derivativo do noso PID, que vai calcular a
velocidade da bola en cada momento e en función da mesma corrixir a inclinación da
barra para que reduza a velocidade e poida parar.
Para medir a velocidade necesitamos medir o tempo e almacenar a posición da bola
en cada intervalo. Para isto usaremos unha lista o array e crearemos as variables
necesarias:

As variables int  refirenSE a números enteiros e long a números enteiros moi grandes.
Ó inicio do void loop() iniciamos a medición do tempo. A variable period é 50
milisegundos, de maneira que cada vez que transcorra ese tempo calculamos a
velocidade media:

Engadimos o código para calcular a distancia e gardamos tamén a distancia anterior
(lastDist) para así poder calcular a velocidade:

Isto e igual que no exemplo de proporcional. Calculamos a velocidade como a
diferenza entre a posición actual da bola (variable dist) e a que tiña no ciclo anterior
(variable lastDist). Vamos mellorar a precisión obtendo a media das últimas 5
velocidades medidas.Almacenámolas na lista v[], e tratámolas co seguinte algoritmo
en cada ciclo do programa:

Integral
O factor integral actuará só cando a bola sitúese afastada do centro. Se o centro da
nosa barra, onde queremos a bola é 175 mm, queremos que o factor integral actúe só
cando a bola está 10 mm afastada a cada lado, polo que o rango sería entre 165 e 185
mm.
O término Integral considera a posición da bola e canto tempo leva alí. O factor
integral actuará solo cando a bola sitúese afastada do centro.
O término integral actuará cando a bola sitúese no rango entre 10 e 40 mm do centro
ou entre -40 e -10 mm:

Cando a bola está situada entre ese rango o factor integral I irase incrementando
(I=I+dist*Ki) de maneira que canto máis tempo sitúese alí máis valor tendrá o factor
integral.

Solo queda engadir este factor a pos:

