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Un sistema anticol·lisió detecta la presència d’altres vehicles a una
distància prudencial. Quan aquesta distància s’acurta i la col·lisió és
imminent, el sistema actua de forma autònoma ja sigui frenant el vehicle o
prenent el control de la direcció.

En aquests sistemes, els sensors tenen un paper molt important: recullir
dades de l‘entorn. Dades que són procesades i analitzades pel sistema
anticol.lisió a partir de les quals es determina si hi ha perill d‘accident i quina
acció s‘ha d‘adoptar.

INTRODUCCIÓ

Sensors

smartCar

Vehicle autònom

Seguretat vial Sistemes de seguretat proactiva

Sistema anticol·lisió
Arduino



DESCRIPCIÓ

Disseny i implementació d’un sistema anticol·lisió el qual s’ha incorporat a un vehicle 

construït a partir de sensors i Arduino.

Aquest sistema ha de ser capaç de:

▪ detectar la presència d’obstacles frontals

▪ calcular distàncies i velocitats

▪ analitzar situacions i respondre-hi adequadament



Objectius Principals

▪ Proveir de mobilitat al vehicle

▪ Detectar un objecte frontal i calcular-ne la 

distància

▪ Calcular la velocitat del vehicle i de l’obstacle

▪ Evitar que el vehicle col·lideixi amb l’obstacle

▪ Definir diferents escenaris i donar una 

resposta adient

OBJECTIUS

Objectius Tècnics

▪ Mesures en centímetres (cm) i segons (s)

▪ Processament de dades < 1s

▪ Temps de reacció <1s

▪ Error < 5 en el càlcul de distàncies i velocitats

▪ Detecció de l’objecte a distàncies entre 100 i 7 cm

▪ El vehicle s’atura a una distància mínima de 5 cm

▪ Evitar la instrucció delay(); en el loop d’Arduino

▪ El càlcul i les velocitats s’han de realitzar en un 

segon pla



FASES PROJECTE

El projecte s’ha dividit en les següents fases:

▪ Definició i planificació: abast, objectius, viabilitat, divisió de tasques i assignació de temps.

▪ Anàlisi: a mode de contextualització.

▪ Disseny: disseny físic, disseny electrònic i definició dels aspectes més rellevants. 

▪ Implementació: s’implementa la lògica del robot amb Arduino i els inputs dels sensors.

▪ Test i resultats: es comproba que el robot funciona tal com s‘espera.

El procés de treball s‘ha dividit en mòduls. Cada mòdul tracta un aspecte important del projecte i té 

assignat una sèrie de tasques que són clau per al desenvolupament del projecte.



VIABILITAT

Equip 

Projecte 97.750 € Ventes
Departament 

Financer

Departament 

Comunicació 

/ MK

Venta

Venta del sistema anticol·lisió en la seva 

totalitat. Es permet a la companyia fer 

tantes còpies com desitgi.

Venta per un preu molt superior als 

97.750€

Royalties Percentatge

Projecte a gran escala

Target: 

Fabricants automòbils 

Pagament de Royalties anuals a preu 

pactat.

Pactant per exemple 300.000€ anuals, 

obtindríem beneficis des del primer any.

Petit percentatge per cada automòbil al 

qual se li instal·la el sistema anticol·lisió. 

Amb un 1% del pack de seguretat, el 

retorn de la inversió l’obtindríem amb la 

producció de 10.000 automòbils.



ARDUINO i SENSORS

Càlcul de velocitat a partir del número de 
rotacions que fa la roda.

Optointerruptor 
i codificador de 
velocitat

Càlcul de distàncies a partir del temps que triga 
la ona ultrasònica en ser rebotada amb 
l‘obstacle frontal.

Ultrasònic HC-
SR04 / HY-
SRF05

Permet configurar el robot com un “seguidor de 
línies” de manera que podem fer que segueixi 
una línia negra que representaria el carril.

IR seguidor de 
línies

Controlador de 
motors L298N

Controla el moviment de les rodes.



FUNCIONALITATS

S‘han definit les 
següents funcionalitats 
per al robot:

▪ Mobilitat del robot: cap endavant, cap endarrere, gir a la dreta, gir a 
l’esquerra i aturada. Implementada.

▪ Seguiment de línia recta negra. Implementada.

▪ Detecció d’obstacles frontals. Implementada.

▪ Càlcul de distància entre el robot i l’obstacle frontal. Implementada.

▪ Càlcul de velocitats: del robot i de l’obstacle. Implementada.

▪ El robot no col·lideix amb l’obstacle frontal. Implementada.

▪ Manteniment de la distància de seguretat

▪ El robot pot variar la velocitat si ho requereix

▪ Realització d’un avançament o canvi de carril. Implementada.

▪ En cas de perill s’anul·la la maniobra d’avançament



MUNTATGE

Frontal: Ultrasò i IR

Pis de dalt: Arduino i protoboard

Pis de baix: Motor L298N

Per sota: optointerruptor



ESQUEMA ELÈCTRIC
PIN 

Arduino
PIN 

Sensor 
Sensor

2 D0 Optointerruptor
3 Echo Sensor ultrasò HC-SR05
4 Trig Sensor ultrasò HC-SR05
5 S IR seguidor de línies (dreta)
6 S IR seguidor de línies (esquerra)
7 - -
8 ENA Motor H-Pont L298N
9 IN1 Motor H-Pont L298N

10 IN2 Motor H-Pont L298N
11 IN3 Motor H-Pont L298N
12 IN4 Motor H-Pont L298N
13 ENB Motor H-Pont L298N

5V +5V
V+
V+
VCC
VCC

Motor H-Pont L298N
IR seguidor de línies (dreta)
IR seguidor de línies (esquerra)
Sensor ultrasò HC-SR05
Optointerruptor

GND GND
G
G
GND
GND

Motor H-Pont L298N
IR seguidor de línies (dreta)
IR seguidor de línies (esquerra)
Sensor ultrasò HC-SR05
Optointerruptor



DISSENY SISTEMA

Es defineixen una sèrie d‘escenaris en funció de la distància entre 
obstacle-vehicle i les velocitats d‘aquests. 

▪ Distància molt gran o fora del rang del

sensor – S’ignora.

▪ Distància considerable a partir de la qual

s’ha de controlar la resposta – Estudi de

velocitats [5 possibles respostes] .

▪ Col·lisió imminent – Aturada.



DIAGRAMA BLOCS

Mode Distància Velocitat Acció

0 >50 No fa res

1 50>x>7

Vobstacle > Vrobot No fa res

Vobstacle < Vrobot Mantenir la distància de seguretat si 
les velocitat són semblants 
(No implementada)

<30 Overtaking si la diferència de 
velocitats és significant

<30 Vobstacle = 0 Overtaking 

2 ≤7 Aturada

* No s‘ha implementat l‘escenari amb Vobstacle negativa. Acció resultant Oncoming.

Escenaris implementats:



IMPLEMENTACIÓ: Interrupcions

Interrupció 0

▪ count();

Durant 1 segon compta cada vegada que l’opto-

interruptor detecta una interrupció de llum.

▪ speedISR();

Calcula la velocitat del vehicle a partir del nombre de 

rotacions de la roda (RPS).

Interrupció 1

▪ echointerrupt();

Controla el temps que el pin Echo està HIGH. A partir 

d’aquest temps es calcula la distància a l’objecte.

▪ distanceISR();

Emet una onda ultrasònica durant 10 µs.

▪ updateMode();

Assigna un mode segons la distància que hi ha entre el 

robot i l’objecte detectat.



IMPLEMENTACIÓ: Loop

La distància que hi ha a l’obstacle es controlada per la interrupció. Segons la

distància s’assigna un mode el qual es va actualitzant cada segon.

Aquests modes són un primer filtre per determinar el nivell de risc:

Mentre el mode 0 i el mode 2 tenen una resposta específica, en el mode 1

s’han de fer unes verificacions abans de determinar-ne la resposta.

El mode 1 procedeix a comparar les velocitats per així determinar-ne la

situació. Si es determina que s’ha de realitzar un avançament, s‘activa la

variable overtakingON.

L’avançament s’efectuarà quan la distància a l’objecte sigui de 30 cm.

Mode 0
No hi ha risc

Mode 1
Possible risc → Fase de control

Mode 2
Risc

50 cm 7 cm 0 cm

carmove(); carmove();   overtaking(); moveStop();

L’estructura while permet saltar d’un punt del codi a un 

altre cada vegada que hi ha un canvi de mode.



IMPLEMENTACIÓ: Moviment

Moviments bàsics

moveStop()

carmove()

changeLaneRight()

changeLaneLeft()

overtaking()

oncoming()



RESULTATS

▪ El vehicle no col·lideix: frena o avança.

▪ El vehicle es mou en la direcció desitjada.

▪ Es calculen distàncies en cm i velocitats en cm/s (amb un error inferior a 5). Aquests càlculs es realitzen en un 

segon pla.

▪ Es detecta un obstacle a partir d’1 metre, s’entra en el mode de control a partir dels 50 cm i es frena 

a partir dels 7 cm.

▪ El vehicle frena a 5cm de l’obstacle (de vegades són 4cm).

▪ Es defineixen 7 escenaris i se n’implementen 5.

▪ Cada segon s’analitza la situació actual del vehicle i se n’actualitza el mode.



DEMOSTRACIÓ



CONCLUSIONS

▪ S’ha dissenyat un sistema anticol·lisió i s’han implementat les funcions més 

importants.

▪ El projecte compleix els objectius marcats.

▪ Dificultat in crescendo sobretot en l’etapa 

d’implementació.

▪ Arduino com a eina de prototipat.

Línies de futur

▪ Complementar amb avís en angle mort

▪ Control automàtic d’intermitents

▪ Avís acústic

▪ Possibilitat d’incloure més sensors ultrasònics (en

els laterals)

▪ Implementar els escenaris oncoming i velocitat

adaptiva
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