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Descripció del repte

El repte consisteix en dissenyar una maqueta d’una atracció de fira, el
vaixell pirata. En aquest projecte només veiem la part del control d’un
servo on tenim una imatge del vaixell. El projecte complet també hauria
d'incloure la construcció de la maqueta del vaixell.

Les funcionalitats inicials són les següents:

- Posada en marxa del servo per simular el moviment de vaivé del
vaixell a partir d’un polsador.

- Il·luminació d’una tira de neopixels per seguir el moviment.
- Comptador de persones que entren a l'atracció amb un sensor IR.
- En una pantalla LCD es mostra la temperatura i la humitat del

moment i comptador de places lliures.

·
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Llista d'elements

● ESP32 STEAMakers ESP32STEAMAKERS

● 1 servomotor KS0209

● 1 polsadors KS0029

● Cables Dupont DUP-40x20

● Neopixel WS2812B1M60LB30

● Sensor IR KS0051

● Pantalla LCD 1602 I2C KS0061V2

● Sensor humitat i temperatura DHT11 KS0034



Pressupost

Descripció Unitats Preu
unitari

Preu

ESP32 STEAMakers 1 36,18€ 36,18€

Servomotor 1 3,99€ 3,99€

Polsador 1 3,99€ 3,99€

Cables Dupont 2 3,63€ 7,26€

Tira Neopixels 1 14,99€ 14,99€

Pantalla LCD 1602 I2C 1 7,99€ 7,99€

Sensor DHT1 1 6,99€ 6,99€

Sensor IR 1 3,99€ 3,99€

Total 85,38€



Diagrama de blocs

A continuació, tenim l’esquema d’interconnexions mitjançant un diagrama
de blocs. Això serveix per poder entendre millor com estan connectats
tots els elements:

Taula de connexions

A la taula de connexions següent hi ha l’assignació d’entrades i sortides,
tant digitals com analògiques:

Connexió Sensor/Actuador Tipus

D13 Lliure

D12 Sensor IR Entrada Digital



D11 Sensor DHT11 Entrada analogica

D10 Lliure

D09 Lliure

D08 Lliure

D07 Servomotor Sortida digital

D06 Lliure

D05 Lliure

D04 Neopixels Sortida Digital

D03 Polsador Entrada Digital

D02 Lliure

D01 TX USB PC

D00 RX

A05 SDA Pantalla LCD



A04 SCL

A03 Lliure

A02 Lliure

A01 Lliure

Esquema electrònic

Aquí es mostra la connexió elèctrica dels diferents elements electrònics.
Està dissenyat amb el programa Fritzing.

Primer distribuirem tots els elements i posteriorment fem les connexions.



Procés de muntatge

Busquem una imatge d’un vaixell pirata que enganxarem al servo. Per tal
de fer un projecte complet faríem una maqueta d’un vaixell, muntant tota
l’estructura.

Connectem tots els components electrònics a la placa ESP 32 STEAMaker.
El servo, el sensor DHT11, el sensor IR, el pulsador, la pantalla LCD i la
tira de neopixels

Explicació del programa

En Inicialitzar, s'inicien la pantalla LCD, les variables de temperatura,
humitat i places lliures a 50. També inicialitzem els neopixels apagats.

Per tal que es puguin fer varies accions al mateix temps utilitzem
Multi-tasca.

● Multi-tasca 1. El sensor d’humitat i temperatura necessita
prioritat mitjana. En aquest bucle posem les instruccions per tal
que mostri en la pantalla LCD els valors de temperatura i
humitat. També li donem les instruccions pel comptador de
persones utilitzant el sensor IR, cada cop que passa algú per
davant resta 1 plaça i quan arriba a 0 indica COMPLET.



● Multi-tasca 2. Amb el polsador es posa en marxa el servo que fa
moure el vaixell amb un moviment de vaivé.



● Multi-tasca 3. Amb el mateix polsador posem en marxa la
seqüència de llums amb la tira de neopixels. Es van encenent de
dreta a esquerra i d’esquerra a dreta per acompanyar el
moviment de vaivé del vaixell. Quan s’atura el vaixell s’apaguen
tots els leds.

Enllaç al programa

http://www.arduinoblocks.com/web/project/895527

Enllaç al vídeo

https://youtu.be/F8kFlhbsrek

http://www.arduinoblocks.com/web/project/895527
https://youtu.be/F8kFlhbsrek

