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Introducció al projecte 

L’automatització dels vehícles s’ha convertit en un tema clau per a la mobilitat, la 
seguretat vial i la protecció del medi ambient. En aquest camí cap a la automatització i la 
conducció autònoma hi ha un pas intermig que és la introducció dels Sistemes Avançats 
d’Assistència a la Conducció ,també conegut com sistemes ADAS de les seues inicials 
en anglès ‘Advanced Driver Assistance Systems’. 

Tots els cotxes que ara  se venen a Europa, hauran de portar de forma obligatòria airbags 
frontals, laterals i de sostre, sistema antibloqueig de frenada ABS, control de l’estabilidad 
ESP i sistema de trucada d'emergència e-Call. Així ho va decidit aquest juliol la Unión 

Europea per garantir una seguretat mínima durant la conducció. 

També des d’Europa es dóna un pas mes i s’ha decidit incorporar a més alguns sistemes 

ADAS també de forma obligatòria en les proves d’homologació de vehicles. A partir 

d’aquest 6 de juliol de 2022 els vehicles europeus de nova homologació tenen que portar 

instal.lats de forma obligatòria los següents sistemes. 

●  Per a tots los vehícles: 

- detecció de marxa enrera. 

- assistent intel.ligent de velocitat 

- detector de fatiga i falta d’atenció, 

- control de la pressió dels pneumàtics, 

- senyal de frenada d’emergència 

- caixa negra on se recopilen les dades dels últims 30’‘. 

● Per als turismes i comercials lleugers: 

- frenada automàtica d’emergència, 

- sistema de manteniment dins de carril, 

- avisador de cinturó també a les places del darrera 

- preinstal·lació d’un sistema alcoholímetre. 

La motivació d’este projecte es basa en la nova normativa europea que a 

partir d’aquest juliol de 2022 haurà de complir qualsevol nou 

vehicle que s’omologue a Europa. Aquesta normativa sobre seguretat 
incorpora 10 mesures o elements de seguretat nous: 
https://www.coches.net/noticias/10-sistemas-de-ayuda-a-la-conduccion-obligatorios-
en-2022 

https://www.ccma.cat/324/els-vuit-elements-de-seguretat-que-hauran-

dincorporar-els-nous-models-de-cotxe/noticia/3173832/ 

https://www.coches.net/noticias/llamada-de-emergencia-automatica-e-call
https://www.coches.net/noticias/llamada-de-emergencia-automatica-e-call
https://www.coches.net/noticias/llamada-de-emergencia-automatica-e-call
https://www.ccma.cat/324/els-vuit-elements-de-seguretat-que-hauran-dincorporar-els-nous-models-de-cotxe/noticia/3173832/
https://www.coches.net/noticias/10-sistemas-de-ayuda-a-la-conduccion-obligatorios-en-2022
https://www.coches.net/noticias/10-sistemas-de-ayuda-a-la-conduccion-obligatorios-en-2022
https://www.ccma.cat/324/els-vuit-elements-de-seguretat-que-hauran-dincorporar-els-nous-models-de-cotxe/noticia/3173832/
https://www.ccma.cat/324/els-vuit-elements-de-seguretat-que-hauran-dincorporar-els-nous-models-de-cotxe/noticia/3173832/
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Descripció del repte 

El repte consisteix en implementar alguns d’aquests sistemes ADAS amb 

una Placa ESP32 SteamMakers i alguns sensors i actuadors, S’aplicaran  
tota una sèrie de sistemes de seguretat activa i passiva aplicables  a 

qualsevol vehicle, tal i com es detalla a continuació. 

1. La caixa negra: Sistema semblant al que porten els avions. 

Enregistrarà en un microxip sota el seient del conductor els últims 30 

segons abans de l'accident i cinc segons després, per poder saber 
exactament què ha passat en cas d’accident.  Guardarà informació de la 

velocitat, la posició del volant, l'hora en què s'ha activat, els cinturons de 
seguretat, les revolucions del motor o l'angle de gir del volant 

Nosaltres l’implementarem amb la grabació de les dades de les 
variables utilitzades en una tarja microSD 

2. Alerta de canvi involuntari de carril. És un dels motius més freqüents 

dels accidents i és una invasió de l'altre carril per descuit del conductor, per 

consultar el mòbil o el navegador, per exemple. Aquesta alerta podrà ser 

amb un so o amb una vibració. 

En aquest projecte nosaltres l’implenetarem amb un sensor seguidor de 

línies que actuarà sobre un brunzidor. 

3. Sistema de frenada d'emergència. Hauria de servir per evitar xocs 

per darrere quan hi ha una frenada sobtada del vehicle del davant o quan 

es creua un vianant o un ciclista i no hi ha temps de reacció. 

Hi haurà un avís i el cotxe fins i tot podrà frenar automàticament per 

evitar l'envestida. Els estudis apunten que aquesta ajuda podria evitar més 

de la meitat d'accidents per topades o per atropellaments tant a ciutat com 

per carretera. 

Nosaltres l’implementarem en el projecte amb un sensor d’ultrasons, un 

accel.leròmetre (eix Y), i el brunzidor anterior i un control de motor 

de cc. 

4. Assistent de velocitat intel·ligent. Es tracta d'un sistema intel·ligent 

per assegurar que es respecten els límits de velocitat a la carretera. És una 

funció que va més enllà del limitador de velocitat o el control de creuer que 

porten alguns cotxes. El sistema llegirà els límits de velocitat dels 
senyals i adaptarà la velocitat al cotxe. 
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Nosaltres no implementarem cap càmera ni el tractament d’aquesta informació, per la seua 

complexitat 

5. Detector de somnolència i cansament. Aquest sistema analitza els 
moviments del volant i si es detecten moviments bruscos o poc habituals, 
emet un senyal per avisar el conductor. 

En trajectes llargs i amb calor, com pot ser a l'estiu durant les vacances "si 

el vehicle detecta que fem 3 o 4 moviments estranys consecutius, el vehicle 
t'avisarà (et dirà que sembla que t'estàs adormint, atura't, descansa i 

continua més endavant") 

Implementarem aquesta mesura amb un accel.leròmetre (utilitzant 

l’eix x) 

6. Càmera posterior amb detecció de trànsit creuat És una funció 

pensada per quan se surt d'un aparcament en bateria i es fa marxa enrere. 

Molts cotxes ja porten càmeres per facilitar la maniobra, però, a partir 

d'ara, a més a més, hauran de detectar si ve algú caminant o algun 

vehicle per la dreta o per l'esquerra. 

No aplicarem aquesta mesura al nostre projecte 

7. Alerta de cinturó als seients posteriors. Actualment els cotxes 

avisen si el conductor o el copilot no s'ha cordat el cinturó, però, a partir 
d'ara, també emetrà un so si no se l'han cordat la resta d'ocupants del 
vehicle. 
Simularem aquesta mesura incorporant  sensors de pressió (força o pulsació) 

8. Preinstal·lació d'alcoholímetre. Els cotxes nous hauran d'estar 

preparats per incorporar aquesta funció, però encara no estarà 

operativa. Quan funcioni, el conductor haurà de bufar a un alcoholímetre 
i, en cas que doni positiu, el cotxe es bloquejarà i no es podrà engegar. 

De moment, la Unió Europea no obligarà a posar-lo en marxa perquè cada 

país té límits diferents i s'haurà d'adaptar. Caldrà que passin aquest control 

els conductors reincidents que han estat multats per conduir amb excés 

d'alcohol i també es podrà activar en els vehicles d'empresa. 

Nosaltres implementarem aquesta mesura amb un sensor de gasos 

alcoholímetre. 
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Les funcionalitats del projecte seran: 

·         Gravació de totes les variables monitoritzades dels últims 15 segons en 

una tarja microSD, a intervals de 0,5 segons. 

·       Brunzidor que avisarà en cas que el sensor seguidor de línies detecte 

un canvi o que el sensor d’ultrasons davanter detecte un obstacle proper 

·         El funcionament normal del vehicle es simularà amb un motor elèctric 

amb reductora i amb un dibuix d’una roda enganxat. 

·         Sensor d’ultrasons per poder detectar distàncies frontals de xoc. 

·         L’accel.leròmetre servirà per parar el motor si l’accel.leració en l’eix 

del senstit de la marxa (eix Y)  és produeix/detecta un canvi brusc. 

·       L’accel.leràmetre acturarà sobre el bruinzidor també si es detecten 

tres canvis bruscos en el sentit perpendicular a la marxa (eix X) durant 
un període de temps curt, simulant canvis de la drecció de la marxa 

suposant un cop de volant 

·        Dos polsadors/sensors de pressió avisaran que és necessari posar-

se el cinturó i acturan també sobre el brunzidor, simulant dos seients 

- També es podrà visualitzar aquesta informació en una pantalla LCD, 
igual que es visualitza avui dia en els monitors de navegació dels 

nous vehicles 

- El sensor de gas alcoholímetre no permetrà arrencar el vehicle si es 

detecten nivell significatius d’alcohol 
- 1 polsador permetrà arrancar el motor elèctric si tots els paràmetres 

són correctes 

- Dos leds de color groc/taronja s’il.luminaran parpallejant quan el 

vehicle es pare de manera forçada, simulant els 4 intermitents oberts, 
activats per l’acel.leròmetre en cas de xoc o pel sensor d’ultrasons 

- Per poder fer que cada sensor treballe al seu ritme i no depengue de 

la resta del programa, es crearan multitasques per fer funcionar el 

programa. 

Com ampliació del projecte podem afegir un sistema de so millorat. Per 
això haurem de canviar el brunzidor per un petit reproductor MP3 i un petit 

amplificador que parlarà al conductor dient les necessitats de correcció per 

circular més segurs.  També es pot millorar el projecte afegint una càmera 

i el tractament informàtic de la imatge. 

També es pot ampliar el projecte muntant un sistema d'enviament de 

missatges d’alarma o socors a una pàgina web cas d’avaria o accident per 

wifi o bluetooth. 
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Degut al poc temps per realitzar aquest projecte, he enfocat la solució a treballar només dos 

dels nous sistemes de seguretat explicats: el de col.lisió frontal i la caixa negra. Aquest 

serà per tant, la primera part del projecte (I) Tracta de fer servir un sensor d’ultrasons i un 

brunzidor. El funcionament del motor es farà fent servir un motor amb reductora controlat 

per un xip LM298. Les dades de les variables es guradaran en una tarja microSD. 

En posteriors ampliacions s’aniran implementant altres sistemes ADAS. 

 

Nivell educatiu 

4rt ESO. 

 

Llista d'elements 

Aquest és un llistat de tots els recursos materials i eines utilitzades: 

●     ESP32 STEAMakers                          

●     Ultrasons  HC-SR04 

●     Brunzidor  KS0019 

●     1 polsadors  KS0029 

●     Acel.leròmetre de 3 eixos 

●     1 motor de cc amb reductor 

●     Control de motor de cc amb L298N 

●     Sensor de gasos alcoholímetre 

●     2 sensors seguidors de línies 

●    Pantalla LCD 2x16 

●      2 leds grocs/taronja que simularan intermitents 

●     Cables Dupont   DUP-40x20 

●     Altres: 
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Pressupost 

Anem a confeccionar el pressupost del projecte. 

Descripció Unitats Preu 

unitari 

Preu 

ESP32 STEAMakers 1 36,18€ 36,18€ 

Ultrasons  

1 4,90€ 4,90€ 

Motor reductor 1:120 Vigor B 01 

1 3,69€ 3,69€ 

Brunzidor  

1 3,99€ 3,99€ 

tarjeta de memoria microSD  

1 7,00€ 7,00€ 

Polsador   

1 3,99€ 3,99€ 
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Acceleròmetre ADXL  

1 4,99€ 4,99€ 

Cables Dupont   

1 3,63€ 3,63€ 

Drivers o controlador del 

motor-reductor L298N 

 

1 7,99€ 7,99€ 

    Total 76,36€ 

 

 

 

 

 Diagrama de blocs 
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Taula de connexions a la placa ESP32 

A la taula de connexions següent hi ha l’assignació d’entrades i sortides, 

tant digitals com analògiques: 

Connexió Sensor/Actuador Tipus 

D13    

D12   

D11 ENA Motor A Control motor LM298 

D10 IN1 Motor A Control motor LM298 

D09 IN2 Motor A Control motor LM298 

D08   

D07 Buzzer o brunzidor sortida digital 

D06   

D05   

D04   

D03 Echo (sensor distància) Entrada Digital 

D02 Trigger (sensor distància -
ultrasons) 

 entrada digital 

D01   

D00  

A05   

A04  

A03    

A02    

A01    
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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. 
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Procés de muntatge 

A continuació, es detalla el procés de muntatge només d’un dels sistemes 

de seguretat possibles descrits del projecte d’implementació dels nous 

sistemes ADAS per fer compliment de la nova normativa d'homologació 
de vehicles. En aquest projecte només s’han implementat dos de les 

mesures de seguretat: la caix anegra i el control de xoc frontal 

1) Primer, connectem els cables dupont dels sensor d’ultrasons a la placa 

ESP32 SteamMakers segons la taula de connexions anterior 

2)  Després connectem el brunzidor també al port definit en la taula de 

connecions. 

3) Provem en sensor l'ultrasons i el brunzidor amb un programa d’exemple 

4)   Creem diferents ritmes de pitades amb el brunzidor 

5)  Coonectem el motor a la sortida Motor A del controlador LM298 i 
connectem els cables de la controladora del motor a la placa ESP32 als pins 

definits en la taula 

6) Apeguem una roda de paper al damunt del motor A per simular el gir i 

funcionament del vehicle. 

7) Posem la tarja microSD a dins del lector/grabador de la placa ESP32 

8)   Connectem la placa a l’ordinador, arranquem el programa 

ArduinoblockConnector i un cop seleccionat el port de treball, enviem tota 

la informació a la placa. 
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Explicació i codi del programa 

En Inicialitzar el programa, entren en funcionament tres tasques 
simultàniament (multitasques). Cada multitasca té una finalitat diferent. 

La primera s’encarrega del sensor d’ultrasons i de donar la mesura de la 

distància a la que es troba el vehicle del davant. Si la distància és més gran 

de 60 cm, el programa no fa res, però comença a avisar-te si la distància 
amb el vehicle del davant és de menys de 60 cm. A mesura que decreis 

aquesta distància, el brunzidor va emetent cada cop més ràpid iagut un 
2pip” fins al punt de aturar el vehicle si està en marxa. 

La segona multitasca s’encarrega de fer funcionar el vehicle. He fet servir 

un motor elèctric controlat amb un controlador L298N per simular el gir de 

les rodes (veure fotografia de la portada). El motor gira a una velocitat 
establerta de 100, i s’atura si el sensor de proximitat detecta que està a 
menys de 5 cm de l’obstacle (persona, un altre vehicle…) 

El tercer bloc multitasca és l’encarregat de guardar aquesta inforamció dels 

sendors i de les variables en la caixa negra. Simulem això guardant les 

dades en una tarja micro SD que s’inicialitza i serveix per guardar  aquests 

valors de les variables velocitat i distància. El lector/gravador de dades de 
la tarja microSD va incorporat a la placa ESP32 SteamMakers. 

A continuació es mostra tot el codi i l’enllaç per poder-lo reutilitzar. 
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Detall del codi: 
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Enllaç al programa 

El codi s’ha fet públic per poder-se utilitzar. 

http://www.arduinoblocks.com/web/project/895847 

 

 

Enllaç al vídeo 

https://www.youtube.com/ 

 

 

Enllaç al document original del Drive: 
 

https://docs.google.com/document/d/1l8iabZ0p973EajcVFDIUoTBlEinCwz

ca8KvW4TJTRM0/edit?usp=sharing 

http://www.arduinoblocks.com/web/project/895847
https://www.youtube.com/
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