
 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

 

Sistema de comunicacions 

per llum visible basat en un 

smartphone 

 
 

 

 

 

Estudis: Enginyeria de Telecomunicació 

Autora: Júlia Ferràndiz Lahuerta 

Codirectors: Josep Paradells Aspas, 

Daniel Camps Mur 

Departament de Telemàtica ETSETB‐UPC 

Abril 2015 



Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  2 

Agraïments 

La realització d’aquest projecte  i  la  finalització de  la carrera no hagués estat possible 

sense la participació i el suport d’algunes persones. És per això que en aquest apartat 

m’agradaria donar les gràcies a tots aquells que han posat el seu granet de sorra. 

En primer  lloc, voldria donar  les gràcies als meus  tutors,  Josep  i Dani, per donar‐me 

l’oportunitat de realitzar aquest treball que, tot  i haver‐me donat molts mals de cap, 

també m’ha aportat moltes alegries, coneixements i satisfacció personal. 

Vull agrair especialment al Francesc el seu suport i sobretot la paciència de sant que ha 

hagut de tenir en moltes ocasions. Gràcies per creure sempre en mi i estar al meu costat 

incondicionalment. 

També m’agradaria donar les gràcies als meus pares, als meus germans i als meus avis 

per escoltar‐me i aconsellar‐me sempre que ho he necessitat. 

Finalment, gràcies als meus companys d’universitat, Dani, David, Gonzalo, Carles, Pablo 

i Pedro, per  fer que aquests anys de carrera hagin  sigut  fins  i  tot divertits, als meus 

companys de feina, sobretot al Pepe i al David pel seu suport tècnic i moral en moltes 

ocasions, i a la resta d’amics per ajudar‐me i fer‐me riure sempre que ho he necessitat. 

   



Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  3 

 

Índex 

Agraïments .................................................................................................................................... 2 

1.  Introducció ............................................................................................................................ 5 

1.1 Objectius.............................................................................................................................. 8 

2.  VLC UTILITZANT EL SENSOR DE LLUM ................................................................................... 9 

2.1 Estudi teòric ........................................................................................................................ 9 

2.1.1 Unipolar Encoding o On/Off Keying ........................................................................... 10 

2.1.2. Enviament de símbols mitjançant components freqüencials ................................... 10 

2.1.2.1 Mostreig de components freqüencials ............................................................... 11 

2.1.2.2. Càlcul del la DFT: ................................................................................................ 13 

2.1.2.3. Resum teòric ...................................................................................................... 15 

2.1.3. Creació de símbols .................................................................................................... 16 

2.1.3.1 Transmissió de més d’una freqüència per símbol (Frequency Division 

Multiplexing) ................................................................................................................... 16 

2.1.3.2 Transmissió d’una sola freqüència per símbol .................................................... 20 

2.1.3.3 Alfabets a testejar ............................................................................................... 23 

2.1.4. Sincronització ............................................................................................................ 26 

2.2. Càlcul empíric de la freqüència de mostreig del sensor de llum ..................................... 27 

2.3. Simulació en Matlab ......................................................................................................... 34 

2.3.1 Disseny de l’emissor i el receptor. Implementació del codi de sincronització i de 

detecció de símbols ............................................................................................................. 34 

2.3.1.1 Comunicació utilitzant l’alfabet 1........................................................................ 34 

2.3.1.2 Comunicació utilitzant l’alfabet 2........................................................................ 38 

2.3.2 Simulació d’un cas real. Càlcul de probabilitat d’error i velocitat de transmissió final

 ............................................................................................................................................. 47 

2.3.3 Conclusions de les simulacions .................................................................................. 65 

2.4 Programació en Android ................................................................................................... 66 

2.5 Conclusions........................................................................................................................ 72 

3.  VLC UTILITZANT LA CÀMERA ............................................................................................... 73 

3.1. Estudi teòric...................................................................................................................... 73 

3.1.1 Principi teòric a explotar. Rolling Shutter. ................................................................. 73 

3.1.2. Velocitat màxima de transmissió que es podria assolir ............................................ 75 

3.2. Estudi pràctic dels paràmetres de la càmera utilitzant Android SDK 4 ............................ 75 

3.2.1 Com accedir a la càmera del telèfon mòbil. Millor implementació i fps resultants .. 76 



Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  4 

3.2.2 Com definir els paràmetres de la càmera .................................................................. 83 

3.2.3 Estudi del format d’imatge més adient ...................................................................... 84 

3.2.4 Estudi de la velocitat d’escombrat ............................................................................. 86 

3.2.5 Estudi de l’amplada de les línies de bit ...................................................................... 86 

3.3 Programació del senyal controlador del LED amb la Raspberry Pi ................................... 87 

3.4 Implementació del transmissor i el receptor utilitzant Android SDK 4 per tal d’establir un 

enviament de dades ................................................................................................................ 97 

3.4.1 Primeres proves. Lectura de bits d’un frame ............................................................. 98 

3.4.2 Lectura de blocs enviant bits a 2400 bps i enfocant sobre el LED ........................... 102 

3.4.3 Re ordenament dels blocs i comprovació d’errors .................................................. 104 

3.4.4 Codi de l’Activity en Android .................................................................................... 106 

3.4.5 Enviament per la Raspberry ..................................................................................... 111 

3.4.6 Exemple .................................................................................................................... 114 

3.5 Proves en entorns il∙luminats pel LED ............................................................................. 115 

3.6 Implementació utilitzant l’API 21 d’Android SDK 5 ......................................................... 119 

3.6.1 Estudi del Tframe i fps ................................................................................................. 120 

3.6.2 Manchester Encoding ............................................................................................... 121 

3.6.3 Sincronització i número de bloc ............................................................................... 122 

3.6.4 Estructura dels blocs i de trama ............................................................................... 122 

3.6.5 Implementació de l’emissor i del receptor .............................................................. 126 

3.6.6 Esquema del protocol .............................................................................................. 127 

3.6.7 Comprovació ............................................................................................................ 129 

3.6.8 Resultats ................................................................................................................... 130 

3.7 Conclusions...................................................................................................................... 137 

4.  Treball futur ....................................................................................................................... 138 

4.1 Amb el sensor de llum ..................................................................................................... 138 

4.2 Amb la càmera ................................................................................................................ 138 

5.  Estat de l’art ...................................................................................................................... 140 

6.  Conclusions del treball ...................................................................................................... 141 

7.  Valoració personal ............................................................................................................. 141 

8.  Bibliografia ........................................................................................................................ 142 

 

 

 



Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  5 

1. Introducció 
Visible Light Communication (VLC) és un mitjà de comunicació que utilitza la llum visible 

entre 400 i 800THz per a l’enviament de dades. Aquest tipus de comunicació forma part 

del conjunt de tecnologies òptiques sense fils. Degut al seu atractiu per complementar 

la comunicació per radiofreqüència tradicional i els nous casos d’ús que permet per a 

dispositius wireless, aquesta tecnologia està tenint un creixement exponencial i s’espera 

que encara sigui molt més gran durant els pròxims anys. 

En molts casos en els que es vol utilitzar aquesta tecnologia, la font d’il∙luminació té dues 

funcions  clares;  il∙luminar  l’entorn  i  enviar  dades.  Per  complir  aquest  objectiu, 

l’enviament de dades ha de ser imperceptible per a l’ull humà, ja que sinó seria molest 

per a  l’usuari. Les variacions de  llum han de  ser, per  tant, molt  ràpides. Això es pot 

aconseguir  mitjançant  la  utilització  de  LEDs  (Light  Emitting  Diodes)  com  a  font 

d’il∙luminació. Els recents avenços en el disseny i la fabricació de LEDs han donat lloc a 

preveure  que  en  un  futur  pròxim  aquests  dispositius  reemplaçaran  la  tecnologia 

d’il∙luminació tradicional. Aquestes dades  inviten a pensar que actualment és un bon 

moment per estudiar aplicacions que en puguin treure partit. 

Un entorn típic on podria ser utilitzada aquesta tecnologia és una sala il∙luminada per 

LEDs. Aquest LEDS no tenen una il∙luminació constant, sinó que estan modulant la seva 

intensitat de tal manera que un o varis receptor són capaços d’extreure’n informació. 

 
Figura 1.1 Exemple d’ús de VLC. A través de la modulació de la llum, els LEDs que il∙luminen la sala es 

comuniquen amb els diferents dispositius. 

 



Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  6 

Els principals punts forts d’aquesta tecnologia són: 

 La utilització de LEDs respecte la tecnologia d’il∙luminació convencional millora 

tant l’eficiència energètica com la durabilitat i el temps de vida dels dispositius. 

 Degut  als  avantatges  que  ofereixen  els  LEDs,  aquests  s’estan  introduint  en 

moltes àrees de la vida quotidiana i es preveu que substitueixin les bombetes en 

les  llars  i empreses,  i  fins  i  tot els  fanals del carrer. Per  tant,  ja es disposa de 

l’estructura necessària per a la comunicació VLC. 

 No hi ha limitació d’ample de banda a efectes pràctics. 

 Els dispositius transmissors i receptors són molt més barats que les unitats RF. 

 Gràcies  a  que  les  ones  de  llum  no  penetren  objectes  opacs,  aquestes 

comunicacions difícilment poden ser espiades, ja que per a un intrús és gairebé 

impossible des de fora de l’habitació il∙luminada captar el senyal. 

 Donat que la llum visible no penetra a través de les parets dels edificis, VLC pot 

exhibir un alt grau de reutilització espacial. 

 Les radiacions de llum visible no tenen, sens dubte, cap perill per a la salut dels 

usuaris. 

 Per a l’ús de l’espectre de llum visible no es necessita llicència i està poc utilitzat. 

La  disponibilitat  d’aquest  espectre  lliure  crea  una  oportunitat  per  a 

comunicacions a baix cost que podrien alleugerir la congestió de la banda a 2.4 

MHz o d’altres bandes. 

 No crea interferències en els sistemes basats en RF, per tant es podria utilitzar 

en llocs on els senyals de RF no estan permesos, com ara un avió o un hospital. 

Hi ha un ampli ventall de possibilitats per a aquesta tecnologia. Una d’elles és el Li‐Fi 

(Light Fidelity), que és una comunicació bidireccional d’alta velocitat, equivalent al Wi‐

Fi però amb llum, i que es preveu que a partir del 2018 mogui un total de 6000 milions 

per any1. Un altre exemple és el RONJA, capaç de crear un link de fins a 10 Mbit/s full 

dúplex Ethernet. 

En aquests casos, però, és necessari el desenvolupament d’un hardware específic per 

implementar l’emissor i, sobretot, el receptor. L’objectiu d’aquest projecte és, en canvi, 

estudiar  i  implementar quines  són  les possibilitats d’establir  comunicació per  llum 

visible quan el receptor és un smartphone normal  i corrent, sense cap peça extra ni 

necessitat de  fer‐hi cap modificació, de  tal manera que aquesta  tecnologia pugui ser 

utilitzada per qualsevol usuari que disposi d’un telèfon mòbil. La raó d’aquesta elecció 

és  ben  clara;  poder  crear  un  sistema  de  comunicacions  que  arribi  al màxim  públic 

possible. 

Actualment, un gran nombre d’empreses  i  institucions de recerca estan treballant en 

aquest objectiu, movent milers de milions de dollars. Tot  i així, encara no es disposa 

d’una solució clara i eficaç, fet que motiva encara més la realització d’aquest treball. 

                                                            
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Li‐Fi 
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Una  de  les  aplicacions  més  demandades  que  pot  oferir  aquesta  tecnologia  és  el 

posicionament en interiors de manera precisa, que obre la porta a una àmplia gamma 

de  serveis  en  molts  sectors.  Els  grans  supermercats,  centres  comercials  o  petits 

comerços, per exemple, estan molt  interessats en  la  localització en  interiors,  ja que 

ajudaria a millorar la navegació dels usuaris, evitant que es deixin de comprar articles 

per culpa de que el client no ha sigut capaç de trobar‐los. La  localització en  interiors 

també permetria fer un seguiment dels moviments dels compradors en els establiments, 

i aquestes dades podrien ser utilitzades per fer estudis de consum. 

Una altra de les aplicacions més interessants és poder interaccionar amb els clients en 

el moment de la compra, ja que estudis demostren que és la manera més eficaç d’influir 

en  la  decisió  final.  D’aquesta manera,  botigues,  centres  comercials  i  supermercats 

podrien enviar publicitat dirigida a l’usuari. Això és podria fer de dues maneres; el mòbil 

calcula  la  seva  localització,  l’envia a una  central via  Internet  i  la  central  respon amb 

l’oferta o publicitat que més convingui (és necessari tenir connexió). La segona opció és 

que la oferta/publicitat s’enviï directament a través de la llum (no cal estar connectat a 

Internet). 

 
Figura 1.2 Per llum, s’envien ofertes a l’usuari segons el lloc on estigui. 

Opus  Research,  especialistes  en  l’anàlisi  del  comerç,  preveuen  que  el  mercat  de 

localització en interiors i el màrqueting basat en la localització haurà superat els 10.000 

milions de dollars l’any 2018, i que arribarà a tenir un creixement de 25‐50 mil milions 

de dollars anuals2.  

Alguns exemples concrets d’ús són: 

 Aplicació per a un supermercat. S’introdueix el nom d’un producte i, mitjançant 

localització en interiors, el mòbil mostra el camí per arribar al producte. 

 Aplicació per a botigues. El mòbil mostra diferents ofertes segons els productes 

que es tenen a la vista. 

 Aplicació  per  a museus.  Les  llums que  l’il∙luminen  envien  explicacions  de  les 

peces mostrades en cada sala. 

 Aplicació per a restaurants. La carta s’envia als clients a través de les llums que 

il∙luminen l’establiment. 

                                                            
2 http://blog.bytelight.com/post/93503988148/place‐2014‐recap‐finding‐technologies‐to‐scale#.VL7FukeG‐gs 
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1.1 Objectius 

L’objectiu principal d’aquest projecte és: 

ESTUDIAR QUINES SÓN LES ALTERNATIVES PER ESTABLIR UNA COMUNICACIÓ 

PER LLUM VISIBLE QUAN EL RECEPTOR ÉS UN SMARTPHONE I IMPLEMENTAR 

EL CODI NECESSARI PER ASSOLIR LA TRANSFERÈNCIA DE DADES EN 

L’ALTERNATIVA QUE ES CREGUI MÉS ADIENT, SEMPRE I QUAN L’ESTUDI 

DEMOSTRI QUE ÉS POSSIBLE. 

El sistema estudiat en aquest treball està format per un LED que actua d’emissor i un 

smartphone amb el sistema operatiu Android que actua com a receptor. La comunicació 

entre ells serà unidireccional i broadcast. 

El treball té dues vies de recerca molt diferenciades: 

 L’estudi de VLC quan les mostres de lluminositat s’agafen amb el sensor de llum 

que incorporen els telèfons mòbils d’avui en dia. 

 L’estudi de VLC quan  les mostres de  lluminositat  s’agafen amb  la càmera del 

telèfon mòbil. 

Degut  a  que  les  propietats  d’aquests  dos  sensors  són  totalment  diferents,  cada  un 

d’aquests estudis és totalment independent. 

Al desconèixer completament en un inici les possibilitats de cada una de les opcions, la 

meta  no  és  arribar  a  establir  la  connexió,  sinó  fer‐ho  tant  sols  si  l’estudi  realitzat 

demostra que és viable i argumentar per què no en cas contrari. 

Cada estudi realitzat s’adapta a les característiques i les possibilitats del receptor (sensor 

de llum o càmera), però ambdós tenen metodologia comuna: 

1. Estudi teòric 

2. Estudi de les característiques del receptor 

3. Estudi i creació dels protocols 

4. Implementació 

5. Comprovació empírica o en Matlab. 
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2. VLC UTILITZANT EL SENSOR DE 

LLUM 

La majoria d’smartphones disposen d’un sensor de llum que capta la intensitat de la llum 

en  lux3.  El propòsit d’aquesta  secció  és  estudiar  la  viabilitat dels diferents possibles 

mètodes de comunicació per llum visible utilitzant com a emissor un LED amb intensitat 

modulada  i  com  a  receptor  un  telèfon  mòbil  Android  que  sigui  capaç  d’extreure 

informació a partir de les diferents intensitats rebudes amb el sensor de llum. La funció 

principal de  la  llum, però, ha de seguir sent  il∙luminar. Per aquesta raó,  les variacions 

han de ser imperceptibles per l’ull humà per tal que no sigui molest. 

Avui en dia, els sensors de llum que incorporen els smartphones són de poca qualitat i 

tenen  una  freqüència  de  mostreig  molt  baixa,  ja  que  les  seves  funcionalitats  són 

principalment  agafar mostres  de  llum  per  tal  de  poder  ajustar  automàticament  la 

brillantor  de la pantalla o detectar quan l’usuari té el mòbil a l’orella. Per tant, no estan 

dissenyats amb  la  finalitat d’utilitzar‐los  com a  receptors de  comunicacions per  llum 

visible. Aquest  fet  limita  considerablement  la  velocitat  de  transmissió  que  es  pugui 

assolir. Tot i això, utilitzar el sensor de llum té un gran avantatge respecte la utilització 

de  la càmera; el consum de bateria és molt menor, pràcticament  insignificant. És per 

aquesta raó que, tot i sabent les limitacions d’aquest fotodetector, es va decidir estudiar 

quines  són  les  possibilitats  de  comunicació  entre  un  LED  capaç  d’emetre  un  senyal 

lluminós modulat i el sensor de llum d’un Samsung Galaxy SIII. Per tal d’assolir aquets 

objectiu,  es  va  fer  un  estudi  teòric  bàsic,  es  van  estudiar  els  diferents mètodes  de 

comunicació  i  se’n  va  comprovar  la  viabilitat  mitjançant  simulacions  en  Matlab. 

Finalment, es va implementat el codi necessari en Android del receptor per tal d’establir 

la comunicació. En aquest treball també es detalla com hauria de funcionar l’emissor. 

Amb aquest estudi es pretén mostrar les possibilitats d’aquesta tecnologia, ara per ara 

inexplotada, per tal de motivar la incorporació de sensors de llum més competents als 

telèfons. 

2.1 Estudi teòric 

Al ser un camp molt poc estudiat, únicament es partia amb aquestes condicions inicials 

i requeriments: 

 La freqüència de mostreig del sensor de llum del Samsung Galaxy SIII ronda els 

30 Hz. 

 La funció principal dels LEDs és il∙luminar l’entorn, per tant és necessari que el 

flicker de la llum no sigui visible per l’ull humà. 

                                                            
3 http://ca.wikipedia.org/wiki/Lux 
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 L’ull humà nota petites interrupcions de la llum quan aquestes són de més de 16 

ms 4. 

Partint d’aquesta base, en un primer moment es va fer un estudi teòric per saber, de 

manera  general,  quines  eren  les  diferents maneres  d’enviar  i  rebre  informació.  A 

continuació s’expliquen les dues opcions que més s’adaptaven a les necessitats d’aquest 

projecte. 

2.1.1 Unipolar Encoding o On/Off Keying 

És el cas més simple de transmissió de dades. El LED només té dos nivells de quantificació 

i  les  dades  s’envien  en  binari.  Rebre  un  valor  per  sobre  d’un  determinat  llindar 

significaria 1 i 0 en cas contrari. 

 
Figura 2.1.1: Mostra una possible transmissió del LED enviant dades mitjançant Unipolar Enconding i la 

recepció que n’hauria de fer el mòbil. 

Com  que  el mòbil  té  una  freqüència  de mostreig  d’uns  30 Hz,  el  temps  de  bit  per 

assegurar que el mòbil agafi una mostra de cada bit hauria de ser de: 

1

30
≃ 33	 16	 	 í 	 	 	 	 à 

Això  implica que  les pampallugues serien visibles a  l’ull humà. Per aquesta raó, es va 

descartar la possibilitat d’utilitzar aquest mètode. 

2.1.2.  Enviament  de  símbols  mitjançant  components 

freqüencials 

L’altra possibilitat estudiada és l’enviament de dades a través d’un senyal sinusoïdal que 

varia  la  freqüència  de  tal manera  que  el mòbil  és  capaç  d’anar‐les  detectant.  Cada 

freqüència o combinació de  freqüències  representa un símbol, creant així un alfabet 

                                                            
4 Andrew B. Watson (1986), "Temporal sensitivity", Handbook of Human Performance 

Llindar 
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amb  un  cert  nombre  de  símbols.  El mòbil  anirà  agafant N mostres  i  calculant‐ne  la 

transformada de Fourier. A partir de  la  transformada,  sabrà quina o quines eren  les 

freqüències en les que estava oscil∙lant el LED i per tant, podrà deduir quin símbol s’ha 

rebut. 

 
Figura 2.1.2.1: Mostra general de com seria el procés de comunicació entre el LED i l’smartphone. 

En  els  següents  apartats  s’estudia  la  base  teòrica  del  mostreig  de  components 

freqüencials, així com la relació entre temps de símbol (temps que s’ha de transmetre 

una o més d’una  sinusoides per  tal de poder detectar‐les)  i  resolució en  freqüència 

(número de freqüències/símbols que es poden detectar), per tal de poder dissenyar el 

sistema òptim.  

2.1.2.1 Mostreig de components freqüencials 

Paràmetres: 

Una component freqüencial analògica té els següents paràmetres: 

 

⇒ ó 	 		  

⇒ üè 	 	
2

		  

⇒ í 	 	
1

	
2

		  

Mentre que en una component freqüencial discreta: 

⇒  

ó	 	 		 

  Pulsació analògica (rad/s) 
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		 üè 	 	 	  

 

Submostreig 

La  freqüència  de  mostreig  del  sensor  de  llum  és  baixa  (uns  30  Hz).  En  aquestes 

condicions,  si es volgués  respectar el criteri de Nyquist  la  freqüència màxima que el 

sensor de llum podria detectar és: 

	 → 2 →
2

≃ 15	  

Però si un LED oscil∙la a 15 Hz o menys, el flicker és visible a l’ull humà. Aquesta és la raó 

per  la qual en aquest projecte es va decidir utilitzar  tècniques de  submostreig, amb 

l’objectiu de poder  reconèixer una  freqüència de desenes d’Hertz a partir de  la seva 

freqüència imatge de menys de 15 Hz. 

Principi teòric: 

Dues  components  freqüencials  analògiques  diferents  poden  tenir  la  mateixa 

representació discreta: 

 
Figura 2.1.2.2 Demostració gràfica de que dues components freqüencials diferents poden tenir la mateix 
representació en discret. A dalt, la representació analògica de les dues senyals. A baix, representació 

discreta d’aquestes. 

Això es dóna quan: 

2  

Ja que: 

, ∀	 , 	  

En aquest cas, les dues sinusoides que tenen la mateixa representació en discret són: 

Freqüència

analògica (Hz) 
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cos 2 2πkf t 			 			cos 2 	 	 	 			  

cos 2 2 cos 2  

Això  es  tradueix  en  que,  en  la  transformada  discreta  de  Fourier,  els  senyals  es  van 

repetint cada ±kFm (2π radians en discret): 

 
Figura 2.1.2.3 Representació gràfica de les simetries de la DFT. 

Per exemple, si  la freqüència de mostreig és de 30 Hz  i el LED està enviant un senyal 

sinusoïdal de 70 Hz, al calcular la DFT en el receptor s’obtindria el mateix que si el senyal 

rebut hagués estat una sinusoide de 10 Hz. Aquestres  freqüències que es repeteixen 

cada ±k∙Fm les anomenarem freqüències imatge.  

 
Figura 2.1.2.4 Freqüències imatge d’un senyal a 70 Hz quan la freqüència de mostreig és de 30 Hz. 

D’aquesta  manera,  si  per  exemple  es  volen  crear  3  símbols  diferents,  cadascun 

representat per una sinusoide a una determinada freqüència, i la freqüència de mostreig 

és de 30 Hz, les freqüències de cada símbol podrien ser 65 Hz, 68 Hz i 71 Hz. En recepció 

llavors es detectarien senyals de 5 Hz, 8 Hz i 11 Hz respectivament (seguint la fórmula 

F’=F‐2∙Fm).  

En una situació ideal, la utilització de les freqüències imatge no suposa cap diferència 

respecte a utilitzar freqüències en banda base, per tant l’estudi serà el mateix. Per tal 

de simplificar l’explicació teòrica i l’estudi del disseny òptim de símbols, en els següents 

apartats es treballa amb les freqüències imatge en banda base. 

2.1.2.2. Càlcul del la DFT: 

La DFT és  la versió mostrejada a  intervals ω=2π/N de  la FT en el període [0, 2π[ (cert 

sempre que totes les mostres xN[n] siguin nul∙les fora de n = 0…N−1): 

→
	

				0 1 
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Una de les propietats que s’han de tenir en compte és la simetria de la DFT quan x[n] és 

real: 

	 	 ↔
0 	

∗ 			 1, . . . 1
 

Enfinestrat 

En el càlcul de la DFT només s’utilitzen N mostres de la seqüencia original (0≤n≤N‐1), el 

que suposa un enfinestrat implícit de x[n] mitjançant un pols rectangular. 

La transformada de Fourier d’un pols de L mostres és: 

1,			0 1
0, 	 	 	 	

						 → 						
sin /2

sin 2⁄
 

Que és l’expressió equivalent a una sinc amb les següents característiques: 

‐ Amplitud lòbul principal: Ap=V(ejω)|ω=0=L 

‐ Amplada lòbul principal: ∆ω=4π/L 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, en aquest apartat es pretén agafar L mostres d’un 

senyal sinusoïdal i calcular‐ne la DFT. La transformada del senyal original (sinusoide) és: 

 
Però al agafar tan sols L mostres, s’està fent un enfinestrat del senyal i la transformada 

resulta: 
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Com es pot comprovar, la transformada del senyal rebut serà una sinc desplaçada a ωo 

amb  amplada ∆ω=4π/L. Això  implica que es poden  tenir problemes de  resolució en 

freqüència. Per poder distingir dues sinusoides, al no tractar‐se d’una delta ideal degut 

a l’enfinestrament, la separació mínima entre elles ha de ser: 

| |
4π

 

Per tant, a l’hora de dissenyar els símbols s’ha de tenir en compte aquesta restricció. 

FFT 

La transformada ràpida de Fourier (o FFT, de l'anglès Fast Fourier Transform), no és més 

que una forma molt ràpida i eficient de calcular la transformada discreta de Fourier (DFT) 

d'un senyal discret i la seva inversa. 

Per  poder  aplicar  la  transformada  ràpida  de  Fourier  es  necessiten  dues  condicions 

indispensables: que el senyal discret a  transformar sigui periòdic  i que el nombre de 

mostres sigui de l'ordre de 2n, sent n un nombre enter positiu. 

En el cas estudiat en aquest treball, el nombre de mostres és petit i és indiferent calcular 

la  DFT  o  la  FFT.  Per  això,  depenent  de  les  llibreries  i  funcions  ja  creades  en  cada 

llenguatge de programació, es van utilitzar una o l’altra. 

2.1.2.3. Resum teòric 

Quan es fa  la DFT, es mostreja  la TF cada ω=2π/NDFT (discret). Els salts en freqüència 

analògica (Fstep) són: 

2
→  

L’objectiu d’aquest apartat és fer la transformada amb N mostres d’una sinusoide, que 

resultarà  una  sinc  d’amplada  ∆ω=4π/NDFT  (discret).  L’amplitud  d’aquesta  sinc  en 

analògic és: 

2
4π

→
2

2  

 
Figura 2.1.2.5 Representació de la DFT d’una sinusoide, marcant en verd els punts on es mostreja. 

(k+1) fstep 

∆ω=2Fstep 

k Fstep  (k+2) Fstep 
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2.1.3. Creació de símbols 

Tal  i  com  s’ha  explicat  en  els  apartats  anteriors,  a  causa  de  la  baixa  freqüència  de 

mostreig del sensor de  llum del mòbil  i  la  restricció que els canvis de  llum no siguin 

visibles  per  l’ull  humà,  l’única  opció  viable  és  transmetre  informació  a  través  de 

l’enviament  per  llum  de  diferents  components  freqüencials.  A  partir  de  diferents 

combinacions  de  components  freqüencials  es  crearan  un  conjunt  de  símbols  que 

formaran  l’alfabet de  comunicació. Hi ha diferents possibilitats  a  l’hora de  crear els 

símbols:  enviar  una  o més  d’una  freqüència  alhora,  utilitzar  diferents  números  de 

freqüències,  diferent  número  de mostres  per  símbol  etc. Aquests  paràmetres  estan 

relacionats entre si. Per exemple, com més components freqüencials es vulguin distingir, 

més bits per símbols hi haurà, però també s’hauran d’agafar més mostres per cada DFT 

i per tant el temps de símbol haurà de ser més gran. 

L’objectiu d’aquest apartat és trobar la velocitat de transmissió que proporciona cada 

disseny per tal de determinar quin o quins són els més eficients. En tots els càlculs es va 

suposar  una  freqüència  de  mostreig  de  Fm=32Hz  per  tal  de  simplificar  els  càlculs 

numèrics, ja que és potència de 2 i així els punts de mostreig cauen en nombres enters. 

Es van tenir en compte dos mètodes; en el primer els símbols estan creats per vàries 

components freqüencials. Per exemple, un símbol podria ser la suma d’una sinusoide a 

4 Hz, una de 8 Hz i una altra de 12 Hz: 

Símbol = sin (2π4t)+ sin (2π8t)+ sin (2π12t) 

Tal i com s’ha vist en l’estudi anterior, el número de mostres per DFT i la distància entre 

components freqüencials ha d’assegurar que no hi hagi problemes de resolució. 

El segon cas estudiat, només s’envia una sola component freqüencial per cada símbol. 

D’aquesta manera, no hi poden haver problemes de resolució. 

2.1.3.1 Transmissió de més d’una freqüència per símbol (Frequency 

Division Multiplexing) 

Com  s’ha  estudiat  anteriorment,  per  tal  de  poder  reconèixer  dues  components 

freqüencials  que  s’envien  alhora  la  distància  mínima  entre  elles  ha  de  ser 

∆f=2Fm/NDFT=2Fstep. 

Degut a les propietats de la DFT, cada component F (F<Fm/2) té una freqüència imatge a 

Fm‐F. Això fa que hi hagi un eix de simetria a Fm/2, per tant si la freqüència de mostreig 

és de Fm=32Hz, es podrà ocupar un espectre de 16Hz (Fm/2), i la resta serà simètric. 

Utilitzant dues freqüències per crear símbols 

En el cas que s’utilitzessin 2 freqüències, cada una de les freqüències podria ocupar 8 

Hz, és a dir, el lòbul de la sinc podria tenir 8Hz d’amplada. Com que l’amplada de la sinc 

és 2∙Fstep, Fstep ha de ser 4 Hz. Això vol dir que la DFT estaria mostrejada a 0 Hz, 4 Hz, 8 

Hz, 12 Hz (en la banda <Fm/2). Les freqüències han d’estar separades 8 Hz (2∙Fstep) per 

tant  aquestes hauran de  ser  4 Hz  i  12 Hz.  Els  símbols que  es podrien  crear  són  les 
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diferents  combinacions que hi pot haver  segons quines  freqüències  s’estan enviant. 

Correspondria  a  tenir dos bits, on  cada bit és una  freqüència; 1  significa que  s’està 

enviant la component freqüencial i 0 que no. Així, es podrien crear 4 símbols, però cal 

tenir en compte que no transmetre res per representar un símbol no seria adequat, ja 

que degut a les possibles llums interferents, el valor de la DFT a 0 Hz no es pot tenir en 

compte. Una possible  solució  seria  representar el 00  amb una  sinusoide  a 8 Hz. Els 

quatre símbols serien llavors: 

 
Figura 2.1.3.1: Representació en freqüència dels 4 símbols que es podrien crear si es fessin servir dues 

components freqüencials. 

Per calcular les mostres per símbol necessàries es van utilitzar les fórmules calculades a 

l’apartat 2.1.2.3: 

∆
2

 

8
2 32

→ 8 

Per tant, el temps que s’hauria d’estar transmetent un mateix símbol per tal que, amb 

una Fm=32 Hz, s’agafin 8 mostres és: 

8
8

0.25  

Per cada combinació de freqüències es poden transmetre 2 bits {00, 01, 10, 11}, llavors 

la velocitat final és: 

2	

0.25
	8	 /  

Utilitzant quatre freqüències per crear símbols 

Seguint un raonament idèntic al de l’apartat anterior, si es volen utilitzar 4 freqüències 

cada una d’elles pot ocupar 4 Hz d’amplada, distribuïnt‐se com mostra la figura 2.1.3.2. 

11  10

01  00
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Figura 2.1.3.2 Representació en freqüència de com estarien distribuïdes les quatre freqüències a utilitzar 

per a la creació de símbols 

Les mostres per símbol necessàries i la velocitat de transmissió resultant són: 

∆ 4
2

→ 16 

16
0.5  

4	

0.5
	8	 /  

Norma general 

Com a norma general, es pot deduir que la velocitat de transmissió assolida és: 

 

On M són el número de freqüències utilitzades, N les mostres per símbol i Tm el temps 

de mostreig. Tenint en compte que: 

2

∆

2

2

4  

	 	 / 	 	 è 	 	 ú 	 í  

Òptimització   de  l’enviament  de  més  d’una  freqüència  per  símbol: 

Subconjunt de símbols OFDM 

A l’apartat anterior s’ha tingut en compte que totes les freqüències utilitzades havien 

d’estar  separades  entre  elles  ∆ω=2Fstep,  però  de  fet  aquesta  condició  només  és 

necessària en el  cas que  s’estiguin enviant alhora. Per exemple, en el  cas en el que 

s’utilitzaven 4 freqüències (2 Hz, 6 Hz, 10 Hz i 14 Hz) les freqüències de 4, 8 i 12 Hz també 
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podrien ser utilitzades per crear símbols. Com que el número de mostres per DFT és 

NDFT=16 i Fstep=2 Hz, en freqüència es mostreja als 0 Hz, 2 Hz, 4 Hz, 6 Hz, 8 Hz, 10 Hz, 12 

Hz, 14 Hz i 16 Hz. Tal i com s’explica en l’apartat 2.3.1.3 d’aquest treball, la component 

freqüencial a Fm/2 es pot  rebre amb diferent amplitud segons el moment en que es 

comença a mostrejat. Al enviar més d’una freqüència alhora, aquest efecte fa gairebé 

impossible la recepció correcte dels símbols i per això aquesta component freqüencial 

és  descartada,  per  tant,  s’acaben  tenint  7  freqüències  disponibles  amb  les  quals  es 

poden crear 27=128 símbols, però se li han de restar tots aquells símbols en els que dues 

freqüències veïnes  s’estan  transmeten alhora. Tenint en compte això, es  tindrien un 

total de 33 símbols disponibles, que donen una velocitat equivalent de més de 10 bits/s. 

Una manera fàcil d’entendre‐ho és mirar cada freqüència com un bit. 

 
Figura 2.1.3.2 Cada freqüència pot ser interpretada com un bit. 

Estudiant  cada  cas  de  NDFT  entre  8  i  32,  es  va  poder  observar  que  a mesura  que 

s’augmenta NDFT, la velocitat també augmenta lleugerament (a l’apartat 2.3.2 Simulació 

9 es pot veure el codi de Matlab utilitzat per saber el número de símbols per cada valor 

de NDFT). 

 
Figura 2.1.3.3 Mostra l’evolució de la velocitat de transmissió en funció del número de mostres per 

símbol. 

El cas on NDFT=8 acaba resultant ser el mateix que el de l’apartat 2.1 3.1. Utilitzant dues 

freqüències, on intuïtivament s’havia arribat a aquesta implementació. 

Com es pot observar, aquest disseny  té grans  similituds amb  codificació Orthogonal 

Frequency  Divison  Multiplexing  (OFDM),  ja  que  està  format  per  un  conjunt  de 

subportadores separades entre elles 1/Tsímbol, on cada subportadora transporta un bit 

mitjançant  una modulació  d’amplitud  de  dos  nivells.  A  diferència  de  l’OFDM,  en  el 
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sistema dissenyat no s’envien freqüències solapades (s’han eliminat tots els símbols que 

en tenien). Tot i que la teoria demostra que es pot fer gràcies a la ortogonalitat de les 

subportadores, en un sistema en el que el temps de mostreig és tan  irregular  (veure 

apartat 2.2)  i  la distància entre subportadores és tan petita  (de  l’ordre de  les unitats 

d’Hertz), aquesta ortogonalitat es perdria, fent així que s’interferissin les subportadores 

entre  sí  (a  l’Annex  1  es  pot  veure  la  comparació  dels  errors  obtinguts  en  dues 

simulacions, una utilitzant OFDM i l’altra utilitzant el sistema dissenyat). Per aquesta raó 

es  va  optar  per  utilitzar  només  el  conjunt  de  símbols  OFDM  en  el  qual  no  hi  ha 

freqüències solapades.  

Pel que fa el receptor, utilitzar NDFT=16 o més seria bona solució. La complicació estaria 

possiblement en el emissor ja que, per exemple, per NDFT=32, hi ha un símbol format per 

la suma de 7 components  freqüencials separades entre elles tan sols 2 Hz. Davant  la 

possibilitat que no sigui viable dissenyar tal emissor, es va decidir estudiar també casos 

més senzills on només s’enviï una sola component freqüencial. 

2.1.3.2 Transmissió d’una sola freqüència per símbol 

En aquest apartat s’estudia com han de ser els símbols si aquests estan formats només 

per  una  component  freqüencial.  En  aquest  cas,  no  cal  que  les  freqüències  estiguin 

separades 2Fm/N, l’únic que és necessari és que es mostregi a les freqüències que s’estan 

transmetent. Al enviar una única  freqüència a  la vegada,  sí que es va  contemplar  la 

possibilitat de tenir un símbol creat per la component freqüencial a Fm/2, ja que és més 

factible detectar‐lo si només s’envia una freqüència. 

Com que es mostreja cada Fm/N, els símbols disponibles són: 

í 						∀						 ∈ 1,
2

 

Utilitzant dues freqüències per crear símbols 

Utilitzant 2 freqüències, es podria ocupar l’espectre de la següent manera: 

 
Figura 2.1.3.4 Les dues freqüències que s’utilitzarien. Per a Fm=32 són 8 Hz i 16 Hz. Es mostreja a 0 Hz, 8 

Hz i 16 Hz (punts vermells). 

En aquest cas: 

∆ 16
2

→ 4 
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4
0.125  

1	

0.125
	8	 /  

Utilitzant vuit freqüències per crear símbols 

Fent el mateix per 8 freqüències: 

∆ 4
2

→ 16 

16
0.5  

3	

0.5
	6	 /  

Com es pot comprovar, en aquest cas la velocitat és menor. 

Norma general 

Igual que en l’apartat 2.1.3.1, es va estudiar per quins paràmetres ve definida la velocitat 

de transmissió en el cas d’enviar només una sola freqüència a la vegada. 

Ara, el número de mostres/símbol és: 

∆
2   on M són el número de freqüències utilitzades. 

I el número de bits transmesos per cada símbol ve definit per: 

ú 	 / log  

D’aquesta manera s’obté: 

 

Per tant les millors solucions són N=4 i M=8, on s’aconsegueixen velocitats de 8 bits/s. 

Possibles  maneres  d’augmentar  la  velocitat  transmetent  una  sola 

freqüència per símbol 

En els apartats anteriors s’ha suposat que sempre es mostreja  just en el màxim de  la 

sinc, és a dir, que si s’enviava una sinusoide a freqüència F, en freqüència en recepció es 

mostreja sempre en el següents punts: 
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Figura 2.1.3.5 Punts on es mostreja la DFT quan F=kfstep. 

Però,  per  tal  de  poder  detectar més  freqüències mantenint  el  número  de mostres, 

també es va estudiar  la possibilitat de detectar una freqüència amb el pic entre dues 

mostres: 

 
Figura 2.1.3.6 Mostra la possibilitat d’enviar una freqüència entre dos punts de mostreig. 

Per exemple, en el cas de N=4 on es mostreja a 0 Hz, 8 Hz i 16 Hz, es va voler provar la 

viabilitat en detectar freqüències a 4Hz, 8Hz, 12 Hz i 16 Hz. 

 
Figura 2.1.3.7 Representació en freqüència de les freqüències que es voldrien detectar per N=4. 

El  problema  és  que  tenint  en  compte  la  simetria  respecte  Fm/2,  quan  es  rebés  la 

freqüència a 12Hz s’obtindria pràcticament la mateixa transformada que per el símbol a 

16 Hz. Per tant, aquesta possibilitat va ser descartada. 

F
∆ω=2fstep 

8 16
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  Figura 2.1.3.8 Mostra com l’enviament d’una sinusoide a 12 Hz per a Fm=32 es confón amb l’enviament 

d’una sinusoide a 16 Hz 

El  mateix  passaria  amb  la  component  a  4  Hz,  ja  que  degut  a  la  simetria  de  la 

transformada  respecte 0 es  tindria el mateix efecte. Com  a norma  general, degut  a 

aquestes simetries, les freqüències a   i a   no poden ser utilitzades, per tant 

els símbols que es poden utilitzar són: 

í
2

	∀	 ∈ 2, 1 ∪ 1,  

La velocitat és, llavors: 

 

La velocitat màxima s’assoliria per a N=8 i seria de 10.33 bps. 

2.1.3.3 Alfabets a testejar 

Un cop estudiades  les diferents combinacions possibles a  la hora de crear els símbols 

que formaran l’alfabet, es va arribar a la conclusió que no hi havia cap solució que fos 

clarament més competent que  les altres. Les solucions on el número de mostres per 

transformada és baix proporcionaran una sincronització més ràpida (veure apartat 2.1.4. 

Sincronització), però per contra, l’amplitud del lòbul principal de la sinc, que és NDFT, és 

menor  i per tant el sistema és més susceptible al soroll. D’altra banda,  la viabilitat de 

detectar freqüències entre dues mostres de la DFT també era desconeguda. 

Per  tal  de  trobar  la  solució  òptima,  es  van  dissenyar  8  alfabets  diferents,  que 

posteriorment serien simulats en Matlab per estudiar‐ne l’eficiència. 

Alfabet 1: 

Format pels  símbols de  l’apartat 2.1.3.2 Utilitzant dues  freqüències. És  l’alfabet més 

simple, format només per a 2 símbols; una component freqüencial a  	 i una altra a  . 
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El número de mostres per DFT necessari és de 4. A la pràctica, al ser un nombre tan baix 

i per tant les sincs tenir una amplitud tan petita, aquest alfabet és massa susceptible al 

soroll. Per això únicament va ser utilitzat com a model inicial per dissenyar l’emissor i el 

receptor en Matlab, ja que és el cas més senzill. 

Alfabet 2: 

És la combinació de totes les tècniques explicades anteriorment. Es basa en el apartat 

2.1.3.2 Enviament d’una sola  freqüència alhora per NDFT=8  (llavors  fstep=Fm/8) enviant 

també components freqüencials entre dues mostres, on s’assolia  la velocitat màxima. 

Les freqüències utilitzades són les següents (cada freqüència un color diferent): 

 
Figura 2.1.3.9 Freqüències utilitzades en l’alfabet 2. 

Això es combinarà amb la creació d’un símbol format per dues components freqüencials. 

Com  que  per  tal  de  poder  ser  distingides  han  d’estar  separades  entre  elles  2fstep, 

aquestes components seran 1fstep i 3fstep (posteriorment s’explicarà perquè és millor no 

utilitzar la freqüència Fm/2). Els 7 símbols seran: 

í 	1	 	sin 2  

í 	2	 sin 2 1.5  

í 	3	 sin 2 2  

í 	4	 sin 2 2.5  

í 	5	 sin 2 3  

í 	6	 sin 2 4  

í 	7	 sin 2 1 sin 2 3  

Es  pot  observar  que  s’hagués  arribat  al mateix  alfabet  partint  de  l’apartat  2.1.3.1  i 

afegint‐hi les freqüències intermèdies. 

Per a una  freqüència de mostreig de 32 Hz,  la velocitat equivalent en bits per segon 

seria: 
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log º	 í log 7

8
1
32

11.23	 /  

Alfabet 3: 

Per tal d’estudiar si  la detecció de dues components freqüencials que s’envien alhora 

pot resultar problemàtica, es va decidir crear un alfabet igual que l’alfabet 1 però sense 

el símbol format per  la suma de dues sinusoides. L’alfabet està format, per tant, pels 

símbols 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l’alfabet 1. 

log 6

8
1
32

10.34  

Alfabet 4: 

Per tal d’estudiar si la detecció de les components freqüencials intermèdies (entre dues 

mostres) pot resultar problemàtica, es va decidir crear un alfabet igual que l’alfabet 1 

però sense aquestes components freqüencials. L’alfabet està format pels símbols 1, 3, 

5, 6 i 7 de l’alfabet 1. 

log 5

8
1
32

9.29  

Alfabet 5: 

Per tal d’estudiar si  la detecció de  la component  freqüencial a Fm/2  incrementa molt 

l’error (veure apartat 2.3.1.2), es va decidir crear un alfabet  igual que  l’alfabet 1 però 

sense aquest símbol. L’alfabet està format pels símbols 1, 2, 3, 4, 5 i 7 de l’alfabet 1. 

log 6

8
1
32

10.34  

Alfabet 6: 

Utilitzant com a base el raonament de l’apartat 2.1.3.1 (subconjunt de símbols OFDM), 

per a NDFT=16 es tenen disponibles les freqüències: 

						∀						 ∈ 1,
2

 

El que, per NDFT=16 suposa tenir 7 freqüències disponibles. Com que cada component 

freqüencial té dos estats (ON o OFF), seria equivalent a tenir 7 bits  i es podrien crear 

27=128 símbols. Però la distància entre dues freqüències que s’estan enviant alhora ha 

de ser al menys de 2fstep. Això equivaldria a dir que tots aquells números en binari que 

tenen dos 1 o més  junts no es podrien enviar. Restant  aquests  símbols, queden 33 

símbols dels 128 inicials (veure a l’apartat 2.3.2 Simulació 9 com s’ha calculat). 

La velocitat de transmissió per a Fm=32 en aquest cas és: 
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log 33

16
1
32

10.10  

Alfabet 7: 

Igual  que  l’alfabet  6,  subconjunt  de  símbols OFDM  però  ara  per NDFT=32. Hi  ha  15 

freqüències disponibles per crear els símbols (equivalent a 15 bits), el que dóna un total 

de  215=32768  símbols.  Restant  tots  aquells  que  impliquen  l’enviament  de  dues 

components freqüencials contigües s’obtenen 1596 símbols disponibles (veure apartat 

2.3.2 Simulació 9 exemple de com es calcula). 

La velocitat equivalent és: 

log 1596

32
1
32

10.64  

Com  ja  s’ha  explicat  anteriorment,  la  dificultat  en  utilitzar  aquest  alfabet  resta  en 

l’emissor. Tot i això, es va optar per estudiar aquesta possibilitat degut als avantatges 

que pot proporcionar pel tema de la sincronització (veure apartat 2.3.2 Simulació 10). 

Alfabet 8: 

Per tal de comprovar que la utilització de la component freqüencial a Fm/2 és inviable 

quan  s’envien  varies  freqüències  alhora,  es  va  crear  un  alfabet  igual  que  l’anterior 

(Alfabet 7), amb NDFT=32, però utilitzant també la freqüència a Fm/2. Això suposa tenir 

16 freqüències disponibles, el que dóna un total de 216=65536 combinacions possibles. 

Com que  la distància entre dues  freqüències que s’estan enviant alhora ha de ser al 

menys de 2Fstep, queden 2583 símbols dels 65536 inicials. 

La velocitat de transmissió per a Fm=32 en aquest cas és: 

log 2583

32
1
32

11.33  

2.1.4. Sincronització 

L’única condició per poder llegir els símbols correctament és que les N mostres de la DFT 

caiguin dins d’un mateix símbol. Però en una situació real, l’escenari estarà format per 

una sala il∙luminada per un LED que va transmeten una seqüència de símbols i un mòbil 

que  comença  a  mostrejar  en  un  determinat  moment.  Al  ser  una  comunicació 

unidireccional  (el mòbil no pot  transmetre  informació al  LED), no es pot  saber  si ha 

començat  a mostrejar  a  l’inici de  símbol, per  tant el mòbil no  sap quines  son  les N 

mostres  que  pertanyen  a  un mateix  símbol.  Com  que  els  casos  estudiats  tenen  un 

número petit de mostres per DFT (N=4, N=8, N=16Hz o, com a màxim, N=32), només hi 

ha 4, 8, 16 o 32 possibilitats diferents de càlcul de les DFT. Per aquesta raó, en aquest 

projecte es va decidir que la millor solució perquè el receptor sincronitzés amb l’emissor 
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era que el mòbil calculés les NDFT possibilitats de sincronització possibles i que es quedés 

amb aquella que semblés més provable.  

Exemple: 

Si N=4 i l’smartphone agafa un vector de mostres del sensor de llum, primer fa la DFT de 

les mostres 0‐3, 4‐7, 8‐11 etc, que correspondran als X primers símbols. Per cada DFT 

calcula quina probabilitat hi ha de que sigui un símbol de  l’alfabet (com s’assembla a 

algun dels símbols possibles)  i calcula  la probabilitat mitja. Seguidament  fa el mateix 

però corrent una mostra, és a dir, agafant les mostres 1‐4, 5‐8... calcula els X símbols. 

Després el mateix però amb les mostres 2‐5, 6‐9... i finalment amb 3‐6, 7‐10... Un cop 

calculada la probabilitat de les 4 possibilitats de sincronització diferents, mira quina és 

la més alta, que correspondrà a aquella en que les DFTs calculades s’assemblen més a 

algun dels símbols de l’alfabet, i utilitza el delay obtingut per calcular la resta de símbols. 

 
Figura 2.1.4 Mostra quines són les 4 possibilitats de sincronització per a NDFT=4. 

El número X de símbols a utilitzar per determinar quin es el millor delay està explicat a 

l’apartat 2.3.2. 

2.2. Càlcul empíric de  la freqüència de mostreig del sensor 

de llum 

Fins ara s’han estat fent els càlculs per una Fm=32 Hz. Al treballar en un entorn discret, 

els  alfabets  creats  a  l’apartat  anterior  no  depenen  de  la  freqüència  de  mostreig. 

Únicament pot variar  la velocitat de transmissió equivalent,  ja que per a una Fm més 

baixa el temps per agafar NDFT mostres ha de ser major. De tota manera, es va creure 

que era  important calcular el temps de mostreig exacte,  i no només això, sinó també 

estudiar‐ne la desviació típica, per tal de poder estudiar i simular les conseqüències de 

la  inexactitud del mostreig. El mòbil utilitzat per calcular  la freqüència de mostreig va 

ser  un  Samsung  Galaxy  SIII.  Per  fer‐ho,  es  va  programar  en  Android  una  classe 

anomenada  RateLightSensorActivity. Aquesta classe obre el sensor de llum del mòbil i 
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va guardant‐se el temps en el que agafa cada mostra en un vector per tal de poder fer, 

posteriorment, els càlculs necessaris. A continuació es detallen els passos seguits: 

2.2.1. Crida al sensor de llum 

En  Android,  per  obtenir  qualsevol  dels  sensors,  es  fa  a  partir  de  la  classe 

SensorManager5.  Per  obtenir  un  SensorManager,  s’ha  d’utilitzar  la  funció 

getSystemService(SENSOR_SERVICE).  Un  cop  adquirit  el  SensorManager,  aquesta 

mateixa classe té un mètode anomenat getDefaultSensor(int type) que permet obtenir 

l’objecte del sensor de llum. La implementació del codi és: 

public class RateLightSensorActivity extends Activity { 
 private SensorManager sensorManager; 

private Sensor sensor; 
  
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
 
  sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE); 
//cridar al SensorManager 
  sensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LIGHT); 
  //seleccionar un objecte Sensor del tipus Light Sensor 
} 

Només amb això, però, no es reben notificacions cada cop que canvia el valor detectat 

pel sensor. Per fer‐ho, el que s’ha de fer és registrar‐se als events que crea el sensor. 

Amb  aquesta  finalitat,  la  classe  SensorManager  té  el  mètode 

registerListener(SensorEventListener listener, Sensor sensor, int rateUs), que registra un 

SensorEventListener6 a un Sensor. SensorEventListener és la classe que permet rebre una 

notificació  cada  cop  que  el  valor  del  sensor  canvia  i  accedir‐hi.  El  codi  utilitzat  per 

registrar‐se als events i desregistrar‐se és: 

protected void onResume() { 
  super.onResume(); 
  sensorManager.registerListener(sensorEventListener, sensor, 
SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST); // max rate 
 } 
 
 protected void onPause() { 
  super.onPause(); 
  sensorManager.unregisterListener(sensorEventListener); 

} 

2.2.2. Càlcul de la freqüència de mostreig 

La classe SensorEventListener té dos mètodes, un que permet saber  la precisió de  les 

mostres  i un altra anomenat onSensorChanged(SensorEvent event), que es crida cada 

cop  que  canvia  la  mostra  del  sensor.  La  classe  SensorEvent7  té  la  informació 

corresponent a la mostra: un vector amb el valor de les mostres (en el cas del sensor de 

llum  és  un  únic  valor  a  la  posició  0,  que  conté  els  lux8  de  la mostra),  el  temps  en 

nanosegons en que s’ha agafat la mostra, la precisió i el sensor. Per tant, el que es va 

haver  de  fer  va  ser  afegir  el  codi  necessari  a  la  funció  onSensorChanged  per  tal de 

                                                            
5 http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorManager.html 
6 http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEventListener.html 
7 http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html 
8 http://ca.wikipedia.org/wiki/Lux 
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calcular el temps de mostreig i la desviació típica. Per començar, es va anar guardant en 

un Array el valor de les mostres i el temps entre elles. El codi és: 

SensorEventListener sensorEventListener = new SensorEventListener() { 
 
        public void onSensorChanged(final SensorEvent event){ 
          
         if (k==0){ 
          lasttime=event.timestamp;//temps en el que s’ha agafat la mostra 
         }else{ 
         Tm= (float) ((event.timestamp-lasttime)/1000000); //passar el temps a ms 
         times.add(Tm); //afegir-lo al vector 
         value.add(event.values[0]); //afegir el valor de la mostra 
         lasttime=event.timestamp; 
         } 
         k++; 
         
        } 
 
        public void onAccuracyChanged(Sensor arg0, int arg1) { 
            // TODO Auto-generated method stub   
         accuracy.add(arg1); 
        } 
}; 

Al  fer  el  debugg  i mirar  els  valors  emmagatzemats  al  vector  es  va  observar  que, 

exceptuant  alguns  casos,  el  temps  de mostreig  era  de  1ms,  el  que  significaria  una 

freqüència de mostreig de 1kHz, molt per sobre de l’esperat. 

 
Figura 2.2.1: Vector amb el temps en ms transcorregut entre mostra i mostra 

Al veure el vector corresponent als valors en lux (Figura 2.2.2) de les mostres del sensor 

es va poder observar que  la majoria d’aquests valors eren  repetits, el que portava a 

pensar que, tot i que a nivell de software es mostregi a 1 kHz aproximadament, el sensor 

físic no té la capacitat per agafar mostres tan ràpid i, per tant, la freqüència de mostreig 

és molt més baixa. 
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Figura 2.2.2: Vector amb el valor en lux de cada mostra 

Un cop vist aquest comportament, es va voler saber la freqüència de mostreig real del 

sistema i veure quina desviació típica9 i variància té per així poder simular aquest error 

en el temps de mostreig i veure’n les conseqüències. La variància en un sistema discret 

està definida com: 

à 	 ≡
1

 

I la desviació típica és l’arrel quadrada de la variància. 

També  es  va  trobar  interessant  conèixer  el  coeficient  de  variació,  que  relaciona  la 

variància i la mitja: 

	 	 ó	 ≡  

Amb aquesta finalitat, es va implementar un codi que es guardés el temps de mostreig 

entre 200 mostres sempre i quan el valor de lux hagués variat: 

SensorEventListener sensorEventListener = new SensorEventListener() { 
 
        public void onSensorChanged(final SensorEvent event) 
        { 
         if (event.values[0]!=lastvalue){ //només es tenen en compte les mostres 
que canviïn el valor 
          if (k==2){ 
    lasttime=event.timestamp; 
           lastvalue=event.values[0]; 
              }else if (k>2){ 
           lastvalue=event.values[0]; 
               value.add(lastvalue); 
           Tm= (float) ((event.timestamp-lasttime)/1000000.0); 
//passar el temps a ms 
           times.add(Tm); //afegir al vector 
           lasttime=event.timestamp; 
          } 
         if(k==200){ 
          //càlcul de la mitja 
          for (int r=0; r<times.size(); r++){ 
           mu+=times.get(r); 
          } 

                                                            
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar 
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          mu=mu/(times.size()); 
          //càlcul de la desviació típica 
          for (int r=0; r<times.size(); r++){ 
           o+=(times.get(r)-mu)*(times.get(r)-mu); 
          } 
          o=o/(times.size()); 
         } 
         k++; 
        } 
 
        public void onAccuracyChanged(Sensor arg0, int arg1) { 
             
        } 
}; 

El vector de temps de mostrejos va ser: 

[36.846, 151.578, 16.108, 42.634, 41.78, 42.553, 42.2, 41.999, 43.067, 41.767, 41.761, 41.969, 43.331, 41.318, 1.328, 
41.274, 41.795, 42.589, 41.295, 42.619, 42.503, 42.014, 42.001, 1.344, 40.633, 42.018, 1.344, 42.001, 41.985, 41.989, 
85.301, 40.622, 1.356, 40.584, 43.485, 42.097, 42.084, 41.096, 1.34, 41.957, 42.01, 41.94, 41.961, 1.352, 40.567, 
41.96, 43.294, 41.925, 42.454, 41.976, 42.054, 42.08, 42.015, 1.367, 40.611, 41.975, 41.985, 43.296, 42.009, 41.951, 
41.941, 41.97, 41.921, 43.276, 41.928, 41.971, 43.314, 40.581, 1.363, 40.598, 43.269, 41.926, 41.911, 1.357, 41.908, 
40.566, 1.341, 41.944, 41.947, 42.051, 41.957, 1.426, 41.97, 40.536, 1.428, 41.956, 42.048, 42.075, 41.852, 42.118, 
41.985, 41.993, 1.418, 40.64, 1.425, 40.616, 1.42, 42.001, 41.963, 41.951, 41.953, 41.964, 1.342, 41.994, 83.908, 
41.979, 41.947, 41.991, 1.343, 125.918, 42.073, 41.976, 41.94, 43.329, 41.943, 40.627, 1.37, 40.598, 1.352, 41.926, 
83.953, 41.991, 1.353, 40.605, 41.958, 1.374, 83.927, 41.988, 41.48, 42.804, 41.439, 1.33, 41.488, 42.732, 41.492, 
42.789, 41.458, 1.33, 41.456, 42.271, 41.448, 42.779, 41.502, 1.397, 40.983, 1.325, 41.411, 41.416, 1.236, 40.966, 
42.677, 41.735, 1.337, 42.011, 41.814, 41.791, 41.865, 41.798, 1.336, 41.853, 42.887, 40.55, 1.363, 40.668, 43.153, 
41.834, 43.255, 40.545, 1.338, 41.806, 41.844, 41.803, 1.337, 41.678, 40.927, 1.516, 41.43, 42.284, 41.39, 1.34, 
42.291, 42.435, 41.094, 42.296, 41.313, 1.41, 40.851, 1.341, 41.987, 41.831, 41.784, 41.77, 43.066, 41.908, 41.891, 
41.798] 

Es va poder observar que en general el temps entre mostres era d’uns 42ms, però que 

a vegades s’obtenien Tm al voltant de la unitat de ms. També es va observar que les 3 

primeres mostres s’allunyaven força dels 42 ms. Utilitzant aquest vector es va obtenir 

una mitja de 36’33ms i una variància de 400.39 ms2, que suposa una desviació típica de 

20ms  i un coeficient de variació del 55%. En aquestes condicions, seria pràcticament 

impossible  poder  detectar  una  component  freqüencial  correctament,  ja  que  l’error 

introduït pel temps de mostreig és molt gran. 

 
Figura 2.2.3: Valors de la mitja i la variància obtinguts. 

Es va deduir que aquests mals resultats eren en gran part deguts als Tm d’1ms. Per això 

es va decidir fer el mateix sense tenir en compte aquestes mostres més problemàtiques, 

ja que és millor, per exemple, agafar una mostra al cap de 43 ms, que no agafar‐ne una 

al cap d’1ms i després una altra al cap de 42ms. El codi desenvolupat és: 

SensorEventListener sensorEventListener = new SensorEventListener() { 
 
        public void onSensorChanged(final SensorEvent event){ 
         if (event.values[0]!=lastvalue){  
         if (k==3){ 
          lasttime=event.timestamp; 
         }else if (k>3){ 
         Tm= (float) ((event.timestamp-lasttime)/1000000.0);          
  times.add(Tm);  
         value.add(event.values[0]); 
         lasttime=event.timestamp; 
         lastvalue=event.values[0]; 
         } 
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         k++; 
         if(k==1000){ 
          for (int r=5; r<times.size();r++){ 
           if(times.get(r)>3.0){ 
            Tm=times.get(r); 
            for(int d=0;d<dec;d++){ 
             Tm+=times.get(r-d-1); 
            } 
            Tmvect.add(Tm); 
            dec=0; 
           }else{ 
            dec++; 
           } 
          } 
          for (int r=0; r<Tmvect.size(); r++){ 
           mu+=Tmvect.get(r); 
          } 
          mu=mu/(Tmvect.size()); 
          //cálcul de la desviació típica 
          for (int r=0; r<Tmvect.size(); r++){ 
           o+=(Tmvect.get(r)-mu)*(Tmvect.get(r)-mu); 
          } 
          o=o/(Tmvect.size()); 
         } 
          } 
        } 

public void onAccuracyChanged(Sensor arg0, int arg1) { 
        } 
}; 

2.2.3.Resultats 

Amb aquesta nova implementació es van obtenir els següents resultats:  

 
El que dóna els següents valors: 

≡ 	 42.360535	  

à ≡ 4.428147	 	 

ó	 í ≡ 2.104316	  

	 	 ó ≡ 4.96763% 

Aquests resultats  ja eren molt més satisfactoris,  ja que  la variació entre els temps de 

mostreig era més petita i es podia assegurar un millor funcionament en el mostreig de 

el senyal de llum. Com es pot comprovar, el fet de no tenir en compte les mostres que 

s’agafaven al cap d’1 ms havia reduït la variància un 99% (de 400.39 a 4.43) i el coeficient 

de variació havia passat del 55% al 4.97%. 

Sobre aquests resultats es va calcular la freqüència de mostreig real: 

1 1

42.360535 10
≃ 23.6  

Per tal de poder simular  l’error de mostreig al Matlab, es va realitzar un estudi de  la 

distribució dels diferents  temps mitjançant un histograma utilitzant  la  funció hist del 

Matlab10. 

                                                            
10 http://www.mathworks.es/es/help/matlab/ref/hist.html 
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hist(data, 10000) 

 
Figura 2.2.4: Histograma dels temps de mostreig agafats amb el sensor de llum 

Com es pot comprovar a la Figura 2.2.4, hi ha dos temps de mostreig de 80 ms. Es va 

deduir que aquesta irregularitat podia ser causada, molt probablement, pel fet que el 

valor de la mostra no hagués variat (es reben els mateixos lux), ja que correspon al doble 

del temps de mostreig. En una futura aplicació això no suposa cap problema, ja que el 

que s’ha de fer és, simplement, duplicar la mostra. 

Centrant‐se en  les mostres entre 40ms  i 45ms, es va calcular  la funció de densitat de 

probabilitat (fdp). Amb aquest objectiu es van realitzar les següents operacions:  

[f,x]=hist(data, 1000); 
dx = diff(x(1:2)); 
A=sum(f*dx); 
bar(x,f/A); 
fdp=f./A; 
total=sum (fdp*dx) %comprovar que l’integral sigui 1 

 
Figura 2.2.5 Funció de probabilitat dels temps de mostreig del sensor entre 40 ms i 45 ms. 

Es va concloure que no seguia cap funció de distribució coneguda. Per això, el que es va 

decidir fer per simular la imprecisió en el temps de mostreig va ser utilitzar el vector real 

de mostres obtingudes. 
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2.3. Simulació en Matlab 

Per tal de veure la viabilitat de les diferents propostes de transmissió, es va optar per 

simular‐les amb el Matlab. 

El propòsit d’aquest apartat és simular la comunicació mitjançant els alfabets definits en 

l’apartat 2.1.3.3 per tal de veure quins són més efectius i viables. S’explica tant el codi 

utilitzat com els resultats obtinguts, traient conclusions sobre la fiabilitat i la robustesa 

de cada codi, així com detectant possibles inconvenients o punts febles.  

2.3.1 Disseny  de  l’emissor  i  el  receptor.  Implementació  del 

codi de sincronització i de detecció de símbols 

Abans de començar a estudiar cada alfabet de l’apartat 2.1.3.3 en particular, estudiant‐

ne les probabilitats d’error i les velocitats finals, es va trobar necessari fer unes primeres 

proves per  tal saber com  implementar el codi necessari  tant per enviar els diferents 

símbols com per rebre’ls. En aquestes simulacions no es va tenir en compte ni el fet que 

es treballarà amb les freqüències imatge, ni les variacions en el temps de mostreig, ni el 

possible soroll. 

2.3.1.1 Comunicació utilitzant l’alfabet 1 

Es va utilitzar l’alfabet 1 per fer les primeres proves de disseny degut a la seva senzillesa. 

El codi  implementat però, ha de ser escalable a  la resta d’alfabets. Com que  l’alfabet 

consta de dos símbols, les dades es transmetien en binari. 

En aquesta  funció no es pretenia  simular un entorn  totalment  realista, per això, per 

simplicitat numèrica, es va utilitzar Fm=32 Hz, per tant les dues components freqüencials 

utilitzades van ser a 8 Hz  i a 16 Hz. Com que NDFT=4, el  temps de cada símbol és de 

4∙Tm=0.125s. Per tal de poder facilitar  les proves, es va crear una  interfície gràfica en 

Matlab anomenada figure.fig on es podia canviar el temps de símbol, la freqüència de 

mostreig i les dues freqüències de cada símbol. Els bits a transmetre s’introduïen en el 

camp  Data.  Per  tal  d’entendre millor  el  procés,  també  s’hi  representava  el  senyal 

transmès, el mostreig realitzat i la Transformada Discreta de Fourier de les mostres: 

 
Figura 2.3.1.1 Imatge de la interfície gràfica creada. 
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Seguidament,  es  va  crear  la  funció  controller.m,  que  s’encarregava  de  fer  totes  les 

operacions  necessàries  per  tal  que,  a  partir  de  les  dades  introduïdes  a  la  interfície 

gràfica, es  simulés  la  creació de  símbols, el mostreig del mòbil,  la  sincronització del 

receptor  i  la detecció dels símbols. Els símbols detectats es mostrarien posteriorment 

per la interfície gràfica. 

A continuació es detallen  les diferents funcions de  la simulació  i el codi necessari per 

realitzar‐les. 

Crear el senyal a transmetre 

El primer que s’ha de fer és agafar els bits que s’introdueixen al camp Data i, un per un, 

mirar si és 1 o 0 i transmetre la freqüència que toqui. Un cop calculat el senyal complet 

es  dibuixa  al  primer  gràfic.  A  continuació  es  mostra  el  codi  amb  les  explicacions 

corresponents: 

function controller(action) 
if nargin<1 
    action='ini'; 
end 
global ctrl 
switch action 
    case 'ini' %quan s’inicia el controller, obrir la interfície gràfica 
        f=openfig('figure.fig'); 
        ctrl=guihandles(f); %agafar la estructura que conté tots les handles dels 
objectes de la figura 
        set(ctrl.figure1,'Name',strcat('MOSTREIG')) 
    case 'ok' %quan s’apreta al botó de OK s’executa la funció 'mostreig' 
       mostreig(ctrl); 
end 
end 
  
function mostreig(ctrl) 
cla(ctrl.axes3); 
cla(ctrl.axes2); 
% agafar el diferents paràmetres amb els TAGs o Etiquetes. 
F1=get(ctrl.edit1,'String');  
F2=get(ctrl.edit2,'String'); 
Fm=get(ctrl.edit9,'String'); 
Data=get(ctrl.edit8,'String'); 
Ts=get(ctrl.edit10,'String'); 
% transformar els Strings a valor numèric. 
f1=str2num(F1); 
f2=str2num(F2); 
fm=str2num(Fm); 
ts=str2num(Ts); 
tsvect=0:0.00001:ts; % crear el vector de temps de cada símbol 
T=0:0.00001:((length(Data))*ts); % crear el vector de temps de tot el senyal a 
%transmetre 
    if Data(1)=='0'   % mirar quin és el primer bit. Crear el símbol 
        Y=2*sin(2*pi*f1*tsvect); 
         
    elseif Data(1)=='1' 
        Y=2*sin(2*pi*f2*tsvect); 
    end 
tsvect=0:0.00001:(ts-0.00001); % la primera mostra de cada símbol coincideix amb la 
%última del símbol anterior, per tant se n’ha de fer una menys, sinó quedaria duplicada 
for i=2:length(Data) 
    if Data(i)=='0' 
        y1=2*sin(2*pi*f1*tsvect); 
         
    elseif Data(i)=='1' 
        y1=2*sin(2*pi*f2*tsvect); 
    end 
    A=Y;   %Es va concatenant cada símbol 
    Y=[A,y1];  
end 
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plot(ctrl.axes2,T,Y) %dibuixar el senyal 
end 

Mostreig del senyal generat 

Un  cop  creada  la  seqüència de  símbols,  cal  simular el mostreig del  senyal  amb una 

freqüència Fm. En un cas ideal, es començaria a mostrejar a l’inici del senyal, així les 4 

mostres caurien dins del mateix símbol. Com que es volia simular  la sincronització en 

recepció, el que es va fer va ser començar a mostrejar en un instant aleatori: 

r = rand*10000; 
r=round(r); %crear un número random del 0 al 10000 
    if r==0 %en Matlab els vectors comencen a la posició 1 
        r=1; 
    end 
index=1; 
    while r<=length(T) 
     Zno(index)=Y(r); 
 ttmp(index)=T(r) 

index=index+1; 
     r=r+round(1/(fm*0.00001)); 
    end 
    if r~=length(T)   %per poder-ho pintar, el vector sample ha de tenir la mateixa 
longitud que T i que Y 
         sample(length(T))=0; 
    end 
plot(ctrl.axes3,ttmp,Zno) 

Recepció 

Un cop obtingudes les mostres, el següent pas que calia fer era calcular la DFT amb 4 

mostres i detectar quina freqüència s’havia rebut i, per tant, quin símbol. La DFT és una 

versió mostrejada de la TF amb salts de Fm/NFFT. Llavors en aquest cas es mostreja cada 

8 Hz, per tant es tenen els valors de la DFT a 0 Hz, 8 Hz i 16 Hz (tal i com s’explica a la 

part teòrica, la DFT és simètrica respecte Fm/2, en aquest cas 16 Hz). 

Després de diverses proves, es va arribar a la conclusió que la millor manera de detectar 

símbols és comparant la DFT rebuda amb les DFT ideals dels símbols (en aquest cas la 

DFT de 4 mostres a 8 Hz i la DFT de 4 mostres a 16 Hz). 

Per exemple, el mòbil rep  les 4 primeres mostres  i calcula  la DFT. Llavors, per  tal de 

mesurar la semblança amb la DFT ideal de cada un dels símbols, primer compara cada 

mostra de  la transformada calculada amb  la mostra de  la DFT  ideal del símbol ‘0’  i es 

guarda l’error quadràtic en un vector. Després fa el mateix amb la DFT ideal del símbol 

‘1’  i mira a quina s’assembla més, és a dir, quina té un error quadràtic acumulat més 

petit. El símbol que doni l’error quadràtic mínim serà el que es seleccionarà i es donarà 

per rebut. Aquest error quadràtic mínim és guardat en una variable. Després es segueix 

el mateix procediment per les 4 següents mostres rebudes, i es suma l’error quadràtic 

juntament  amb  el  del  primer  símbol  etc.  per  temes  de  sincronització  (explicat 

posteriorment). Per tal que l’amplitud del senyal rebut no augmenti o redueixi l’error, 

és necessari normalitzar el senyal. 
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Figura 2.3.1.2 Demostració visual de com es calcula l’error quadràtic de cada símbol respecte la DFT 

ideal. 

Per això, el que es va fer és calcular les DFT ideals i guardar‐les en una matriu S: 

NFFT=ts*fm;     %calcular NFFT, en aquest cas és 4 
Fstep=fm/NFFT;  %calcular els salts en la DFT, en aquets cas 8Hz 
 
%Càlcul DFTs ideals 
Tcorr=0:(1/fm):ts; 
y1=2*sin(2*pi*f1*Tcorr); 
TF=fft(y1,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(1,:)=MTF/norm(MTF); 
  
y1=2*sin(2*pi*f2*Tcorr); 
TF=fft(y1,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(2,:)=MTF/norm(MTF); 
 

D’altra banda, també és necessari sincronitzar el senyal; per això, com s’ha explicat a la 

part teòrica, el que es fa és recórrer les NDFT possibilitats (4 en aquest cas) i mirar la més 

probable. Al disposar ja d’un sistema que per cada 4 mostres de senyal rebut mira a quin 

símbol s’assembla més  i guarda  l’error de cada símbol,  la sincronització és ben  fàcil: 

únicament  s’han  de  calcular  les  4  possibilitats  (corrent  una  mostra  cada  cop),  i 

posteriorment mirar d’aquestes 4 possibilitats quina és la que dóna un error quadràtic 

mig mínim. El codi és: 

for i=1:NFFT %per a cada una de les 8 possibilitats 
    prob(i)=0; % en el vector prob s’hi guarda l’error total que dóna cada una de les 
possibilitats de sincronització 
    n=i; %començar a agafar les mostres a partir de la 1a, la 2a etc.. 
    s=0; 
    while n<=(length(Zno)-NFFT+1) %mentre es puguin agafar les 4 mostres 
        for a=1:NFFT 
            V(a)=Zno(n);      %construir el vector amb les 4 mostres 
            n=n+1; 
        end 
    s=s+1; 
    TF=fft(V,NFFT); %fer la DFT 
    MTF=TF.*conj(TF); %calcular el mòdul 
    MTF=MTF/norm(MTF); %normalitzar 
    f=0:(Fstep):(fm-Fstep); %crear l'eix x de freqüències per poder representar-ho 
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    hold on; 
    plot(ctrl.axes4,f,MTF) 
    for a=1:2  
        o(a)=0; %al vector on s’hi guarda l'error quadràtic de cada símbol 
        for m=1:((length(MTF)/2)+1) % per cada mostra de la DFT (fins a 16 Hz, la resta 
és simètric)  
             o(a) = o(a)+(S(a,m)-MTF(m))^2; % a la matriu S hi ha cada una de les DFT 
ideals.  
        end 
         
    end 
   [R,A] = min(o); %buscar quina DFT s'assembla més a la rebuda (error més petit). Per      
fer-ho, es mira a quina posició del vector o hi ha el valor mínim. A la variable A hi  
ha la posició i a R el valor mínim. 
   prob(i)=R+prob(i); %es suma l’error del símbol escollit 
 
     if A==1 
            Result(i,s)='0'; 
      elseif A==2 
            Result(i,s)='1'; 
        end 
    end 
    prob(i)=prob(i)/s; %calcular l’error quadràtic mig per símbol 
end 
 
[C,I] = min(prob); %buscar quina possibilitat de sincronització té un error més petit 
(és més probable) 
RES=Result(I,:); %Treure el resultat més probable de la matriu Result 
set(ctrl.text13,'String',strcat(RES)); 

Aquest és el resultat:  

 
Figura 2.3.1.3: Exemple de com funciona la simulació explicada anteriorment. En el camp Resultat s’hi 
troba la descodificació que s’ha fet del senyal generat. Es pot comprovar que encaixa amb les dades que 

s’havien transmès. 

2.3.1.2 Comunicació utilitzant l’alfabet 2 

Un cop havent simulat el cas de transmissió més senzill, el següent pas va ser a simular 

una  comunicació VLC utilitzant  l’alfabet  2.  Tal  i  com  s’ha  explicat  en  l’estudi  teòric, 

aquest alfabet té 7 símbols. Per a Fm=32 Hz, el temps de símbol és de 0.25 segons, ja que 

s’utilitzen 8 mostres per DFT (NDFT=8). Això vol dir que es mostreja la DFT cada Fm/NDFT=4 

Hz, és a dir, a 0 Hz, 4 Hz, 8 Hz, 12 Hz i 16 Hz (la resta és simètric), però l’objectiu és arribar 

a detectar les freqüències intermèdies: 6 Hz i 10 Hz.  

 



Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  39 

Transmissió 

Igual que en la simulació anterior, es va utilitzar la interfície gràfica per rebre les dades 

a transmetre. El senyal a enviar es genera de la següent manera: 

function mostreig(ctrl) 
cla(ctrl.axes3); 
cla(ctrl.axes2); 
Fm=get(ctrl.edit9,'String'); 
Data=get(ctrl.edit8,'String'); 
set(ctrl.text16,'String',strcat(Data)); 
Ts=get(ctrl.edit10,'String'); 
fm=str2num(Fm); 
ts=str2num(Ts); 
AM=5; 
tsvect=0:0.00001:ts; 
n=1; 
f2=4; f3=6; f4=8; f5=10; f6=12; f7=16; 
if length(Data)>1     
    if Data(n)=='1' 
        Y=(AM*sqrt(0.5))*sin(2*pi*f2*tsvect)+(AM*sqrt(0.5))*sin(2*pi*f6*tsvect); 
        n=n+1; 
    elseif Data(n)=='2' 
        Y=AM*sin(2*pi*f2*tsvect); 
        n=n+1; 
    elseif Data(n)=='3' 
        Y=AM*sin(2*pi*f3*tsvect); 
        n=n+1; 
    elseif Data(n)=='4' 
        Y=AM*sin(2*pi*f4*tsvect); 
        n=n+1; 
    elseif Data(n)=='5' 
        Y=AM*sin(2*pi*f5*tsvect); 
        n=n+1; 
    elseif Data(n)=='6' 
        Y=AM*sin(2*pi*f6*tsvect); 
        n=n+1; 
    elseif Data(n)=='7' 
        Y=AM*sin(2*pi*f7*tsvect); 
        n=n+1; 
    end 
  
while n<=(length(Data)) 
    tsvect=0:0.00001:(ts-0.00001); 
    if Data(n)=='1' 
        y1=(AM*sqrt(0.5))*sin(2*pi*f2*tsvect)+(AM*sqrt(0.5))*sin(2*pi*f6*tsvect); 
        n=n+1; 
    elseif Data(n)=='2' 
        y1=AM*sin(2*pi*f2*tsvect); 
        n=n+1; 
    elseif Data(n)=='3' 
        y1=AM*sin(2*pi*f3*tsvect); 
        n=n+1; 
    elseif Data(n)=='4' 
        y1=AM*sin(2*pi*f4*tsvect); 
        n=n+1; 
    elseif Data(n)=='5' 
        y1=AM*sin(2*pi*f5*tsvect); 
        n=n+1; 
    elseif Data(n)=='6' 
        y1=AM*sin(2*pi*f6*tsvect); 
        n=n+1; 
    elseif Data(n)=='7' 
        y1=AM*sin(2*pi*f7*tsvect); 
        n=n+1; 
    end 
    A=Y; 
    Y=[A,y1]; 
end 

Un aspecte important que es va haver de tenir en compte va ser l’amplitud que s’aplica 

al  símbol  ‘1’,  format per  la  suma de dues  sinusoides,  ja que ha de  tenir  la mateixa 
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potència que la resta de símbols, per tant no es podia simplement fer la suma dels dos 

senyals. Per això es van haver de realitzar els següents càlculs:  

Càlcul de la potència d’una sinusoide: 

La potència d’un senyal està definit per: 

lim
→

1
| |  

Que per a un senyal periòdic es simplifica a: 

1
| |  

La potència d’una sinusoide és: 

1
| |

1
sin 2

1 1 cos 2 2
1

2

2
1 	 cos 2 2

1

2
1 1

2
 

Càlcul de la potència de la suma de dues sinusoides 

1
| |

1
sin sin

1
sin sin sin sin

2 2
sin sin  

Per calcular aquesta última integral, es van seguir els següents passos: 

sin sin cos cos cos sin sin

cos cos cos  

On: 

cos

sin
cos 	

1 1 sin
 

 

cos	 cos	 cos cos cos sin sin
cos	 	 sin	 sin	
sin

sin	 sin	  

Per tant, el resultat de la integral és: 
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sin sin 	
sin

	
sin

sin sin  

2 sin sin 	
sin

	
sin

 

 

En aquest cas, T és el m.c.m dels períodes de 4 Hz i 12 Hz, és a dir 0.25s, per tant: 

sin 2 4 sin 2 12 	
sin 2 8

2 8
. 	

sin 2 16

2 16
. 0 

Llavors, la potència de la suma de les dues sinusoides és: 

1
| |

1
sin sin

2 2
 

Perquè tots els símbols tinguin la mateixa potència: 

2
; 	

√2
 

Càlcul de la potència de la suma de dues sinusoides 

Com a norma general, l’amplitud C de cada component freqüencial quan se n’envien X 

alhora per tal que la potència sigui la mateixa ha de ser: 

√
 

 

Mostreig del senyal 

El mètode de mostreig és el mateix que el de la simulació anterior. Veure apartat 2.3.1.1. 

Recepció 

El mètode de recepció  i descodificació de símbols és el mateix que  l’utilitzat en el cas 

anterior,  amb  la  diferència  que  en  aquest  cas  s’havien  de  comparar  les DFT  de  les 

mostres  rebudes amb  la DFT de  tots els  símbols  ideals  i que hi ha 8 possibilitats de 

sincronització. El codi és: 

for i=1:(NFFT) 
    prob(i)=0; 
    n=i; 
    s=0; 
    while n<=(length(Zno)-NFFT+1) %mentre es puguin agafar les 8 mostres 
        for a=1:NFFT 
            V(a)=Zno(n); 
            n=n+1; 
        end 
    TF=fft(V,NFFT); 
    MTF=TF.*conj(TF); 
    MTF=MTF/norm(MTF); 
    f=0:(Fstep):(fm-Fstep);  
    hold on; 
    plot(ctrl.axes4,f,MTF) 
    for a=1:15 %hi ha 15 DFT ideals a comparar. Després s'explica per què 
        o(a)=0; %al vector s’hi guarda l'error quadràtic de cada símbol 
        for m=1:((length(MTF)/2)+1) % per cada mostra de la DFT (fins a 16 Hz, la resta 
és simètric)  
        o(a) = o(a)+(S(a,m)-MTF(m))^2; % a la matriu S hi ha cada una de les DFT ideals 
        end 
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    end 
    [R,A] = min(o); %buscar quina DFT s'assembla més a la rebuda 
    %A és la posició de la matriu S que dona l’error mínim. R és l’error mínim  
%Es suma aquest error al dels símbols anteriors     
    prob(i)=R+prob(i); 
%Es relaciona la posició de la matriu S (DFT ideals) amb el símbol corresponent    
        if  A==1 
            s=s+1; 
            Result(i,s)='2'; 
             
        elseif A==15 
            s=s+1; 
            Result(i,s)='1'; 
         
        elseif A==2 || A==7 || A==8|| A==9 || A==10 
            s=s+1; 
            Result(i,s)='3'; 
             
        elseif A==3  
            s=s+1; 
            Result(i,s)='4'; 
             
        elseif A==4 || A==11 || A==12|| A==13 || A==14 
            s=s+1; 
            Result(i,s)='5'; 
            
        elseif A==5  
            s=s+1; 
            Result(i,s)='6'; 
             
        elseif A==6 
            s=s+1; 
            Result(i,s)='7'; 
        end 
    end 
    prob(i)=prob(i)/s; 
end 
[C,I] = min(prob); 
RES=Result(I,:); 
set(ctrl.text13,'String',strcat(RES)); 
 

Formació de les DFT ideals 

Per poder detectar els símbols, és necessari fer la DFT ideal de cada símbol i així poder‐

los comparar amb els rebuts. En un principi, s’haurien de calcular les DFTs dels 7 símbols 

possibles de la següent manera: 

%Càlcul DFTs 
%4 Hz 
Tcorr=0:(1/fm):ts; 
y1=2*sin(2*pi*f2*Tcorr); 
TF=fft(y1,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(1,:)=MTF/norm(MTF); 
%6 Hz 
y1=2*sin(2*pi*f3*Tcorr); 
TF=fft(y1,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(2,:)=MTF/norm(MTF); 
%8 Hz  
y1=2*sin(2*pi*f4*Tcorr); 
TF=fft(y1,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(3,:)=MTF/norm(MTF); 
%10 Hz  
y1=2*sin(2*pi*f5*Tcorr); 
TF=fft(y1,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(4,:)=MTF/norm(MTF); 
%12 Hz 
y1=2*sin(2*pi*f6*Tcorr); 
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TF=fft(y1,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(5,:)=MTF/norm(MTF); 
%16 Hz 
y1=2*sin(2*pi*f6*Tcorr); 
TF=fft(y1,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(6,:)=MTF/norm(MTF); 
%4 Hz + 12 Hz 
y1=2*sin(2*pi*f2*Tcorr)+2*sin(2*pi*f6*Tcorr); 
TF=fft(y1,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(7,:)=MTF/norm(MTF); 

Però empíricament es van poden detectar dos problemes.  

 El primer és que a f7=16Hz= Fm/2, quan es calcula el senyal totes les mostres són 0, 

ja que al ser f7=Fm/2, es mostreja cada mig període: 

 
Figura 2.3.1.4 Demostració que per F=Fm/2 s’agafen totes les mostres a 0 quan la fase inicial és 0. 

Per tant, el que s’ha de fer és mostrejar amb un cert retard: 

y1=2*sin(2*pi*f7*tsvect); 
r = 1500; 
index=1; 
while r<=length(y1) 
    Zno(index)=y1(r); 
    index=index+1; 
    r=r+3125; 
end 
TF=fft(Zno,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF));  
S(6,:)=MTF/norm(MTF); 

 
Figura 2.3.1.5. Gràfica dels punts de mostreig d’una sinusoide a F=Fm/2 amb fase inicial de   radians. 

Com es pot observar, l’amplitud de les mostres del senyal dependrà del moment en que 

es comenci a mostrejar. En la recepció, però, no es controla en quin moment del senyal 

es mostreja, i per tant aquest fenomen pot provocar error, especialment en situacions 



Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  44 

amb soroll, ja que les mostres poden quedar emmascarades. Posteriorment (en l’apartat 

2.3.2) s’estudia la viabilitat d’aquest símbol. 

 Per altra banda, també s’observa que la DFT de les freqüències intermèdies (en 

aquest cas 6 Hz i 10 Hz) varia segons les mostres agafades. Per exemple, mostrejant una 

sinusoide a 10 Hz s’observa: 

 
Figura 2.3.1.5 Mostra com canvia la DFT de les freqüències intermèdies segons els punts on es mostregi. 

Això és degut a que per a aquestes  freqüències no es mostreja un número enter de 

períodes. Fent diverses proves de com pot variar la transformada, es va comprovar que 

les possibilitats són: 

 
Figura 2.3.1.6 Conjunt de valors possibles per la DFT de 10 Hz quan Fm=32. 

Per això en aquest treball es va decidir que, amb l’objectiu de tenir en compte aquest 

efecte, per a cada una de les freqüències intermèdies es crearien les 5 transformades 

més  representatives. Després d’empíricament provar quins patrons seguien  i com es 

podien aconseguir  les diferents possibilitats, es va arribar a  la conclusió que  s’ha de 
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començar a mostrejar a 0.1∙Tsenyal, 0.3∙Tsenyal, 0.25∙Tsenyal, 0.468∙Tsenyal, 0∙Tsenyal. 

Les transformades resultants són les de la Figura 2.3.1.7. 

 
Figura 2.3.1.7: Les 5 transformades més representatives 

Així, llavors, el codi de creació de les DFT ideals de les freqüències intermèdies i Fm/2 és: 

%Càlcul DFTs 
% 6 Hz  
y1=2*sin(2*pi*f3*Tcorr); 
TF=fft(y1,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(2,:)=MTF/norm(MTF); 
% 10 Hz  
y1=2*sin(2*pi*f5*Tcorr); 
TF=fft(y1,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(4,:)=MTF/norm(MTF); 
%16 Hz 
y1=2*sin(2*pi*f7*tsvect); 
r = 750; 
index=1; 
while r<=length(y1) 
    Zno(index)=y1(r); 
    index=index+1; 
    r=r+3125; 
end 
TF=fft(Zno,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(6,:)=MTF/norm(MTF); 
% 6 HZ; 
y1=2*sin(2*pi*f3*tsvect); 
Periode=round(1/(f3*0.00001)); 
r = round(Periode*0.25); 
index=1; 
while r<=length(y1) 
    Zno(index)=y1(r); 
    index=index+1; 
    r=r+round(1/(fm*0.00001)); 
end 
TF=fft(Zno,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(7,:)=MTF/norm(MTF); 
  
r = round(Periode*0.3); 
index=1; 
while r<=length(y1) 
    Zno(index)=y1(r); 
    index=index+1; 
     r=r+round(1/(fm*0.00001)); 
end 
TF=fft(Zno,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(8,:)=MTF/norm(MTF); 
r = round(Periode*0.468); 
index=1; 
while r<=length(y1) 
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    Zno(index)=y1(r); 
    index=index+1; 
     r=r+round(1/(fm*0.00001)); 
end 
TF=fft(Zno,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(9,:)=MTF/norm(MTF); 
r = round(Periode*0.1); 
index=1; 
while r<=length(y1) 
    Zno(index)=y1(r); 
    index=index+1; 
     r=r+round(1/(fm*0.00001)); 
end 
TF=fft(Zno,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(10,:)=MTF/norm(MTF); 
%De 10 
y1=2*sin(2*pi*f5*tsvect); 
Periode=round(1/(f5*0.00001)); 
r = round(Periode*0.25); 
index=1; 
while r<=length(y1) 
    Zno(index)=y1(r); 
    index=index+1; 
    r=r+round(1/(fm*0.00001)); 
end 
TF=fft(Zno,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(11,:)=MTF/norm(MTF); 
r = round(Periode*0.3); 
index=1; 
while r<=length(y1) 
    Zno(index)=y1(r); 
    index=index+1; 
     r=r+round(1/(fm*0.00001)); 
end 
TF=fft(Zno,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(12,:)=MTF/norm(MTF); 
r = round(Periode*0.468); 
index=1; 
while r<=length(y1) 
    Zno(index)=y1(r); 
    index=index+1; 
     r=r+round(1/(fm*0.00001)); 
end 
TF=fft(Zno,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(13,:)=MTF/norm(MTF); 
r = round(Periode*0.1); 
index=1; 
while r<=length(y1) 
    Zno(index)=y1(r); 
    index=index+1; 
     r=r+round(1/(fm*0.00001)); 
end 
TF=fft(Zno,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(14,:)=MTF/norm(MTF); 
% 4 Hz + 12 Hz 
y1=2*sin(2*pi*f2*Tcorr)+2*sin(2*pi*f6*Tcorr); 
TF=fft(y1,NFFT); 
MTF=(TF.*conj(TF)); 
S(15,:)=MTF/norm(MTF); 

Igual que en l’apartat anterior, fent proves es va poder comprovar com el disseny del 

receptor  i  de  l’emissor  funcionava  perfectament  i  la  comunicació  s’establia  lliure 

d’errors. 
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2.3.2 Simulació d’un cas real. Càlcul de probabilitat d’error  i 

velocitat de transmissió final 

Un  cop  comprovat  que  idealment  la  comunicació  entre  el  transmissor  i  el  receptor 

funciona correctament, es va decidir estudiar la viabilitat en una situació real. 

Degut a  les baixes velocitats de transmissió que es poden arribar a aconseguir, es va 

trobar  inviable  l’enviament d’un  flux de dades. Per aquesta  raó, es va  creure que  la 

implementació més adient era que cada  llum transmetés únicament un  identificador, 

que es podria utilitzar per  sistemes de  localització en  interiors. Un possible escenari 

d’utilització d’aquests  identificadors és un edifici  (per exemple un  centre  comercial) 

il∙luminat  per  LEDs.  Cada  un  d’aquests  LEDs  està  enviant  constantment  el  seu 

identificador,  utilitzant  algun  dels  alfabets  de  l’apartat  2.1.3.3.  Quan  una  persona 

arrenqui la aplicació programada amb el seu smartphone sota alguna d’aquestes llums, 

aquest  començarà a agafar mostres de  la  intensitat de  la  llum  rebuda mitjançant el 

sensor de  llum. Aquestes mostres seran processades utilitzant el mateix procediment 

que  el  receptor  de  l’apartat  2.3.1  (només  s’hauria  de  traduir  el  codi  de Matlab  a 

Android). Un cop descodificat  l’identificador, mitjançant una base de dades  interna o 

externa, el mòbil podria saber la posició on es troba. 

 
Figura 2.3.2.1 Dibuix que mostra com es faria la localització mitjançant el sensor de llum dels mòbils. 

El  mòbil  ha  de  saber  quants  símbols  té  cada  identificador,  i  agafarà  les  mostres 

necessàries. Com que per sincronitzar es calcularan totes les DFTs possibles, corrent una 

mostra en cada cas, el número de mostres que haurà d’agafar el mòbil és: 

º	 1			 	
í

 

Tal i com s’explica a l’apartat 2.4, es sincronitza calculant la transformada dels X primers 

símbols rebuts per a les NDFT possibilitats de sincronització. Un cop determinat quin és 

el delay que proporciona menys error, es descodifiquen la resta de símbols. En aquest 
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cas, però, al enviar només poca longitud de dades i saber‐ne prèviament la seva mida, 

es  va  creure  convenient que  s’utilitzessin  tant  símbols  com  tingui  l’identificador per 

sincronitzar, es a dir, que X=M (símbols per identificador). 

L’objectiu  d’aquesta  secció  és  descobrir  com  es  comporten  les  diferents  opcions 

d’enviament d’identificadors per tal de determinar quina és la manera òptima segons el 

número d’identificadors necessaris a distingir.  

Es van tenir en compte els següents paràmetres: 

Correcció d’errors 

Surt a compte afegir algun tipus de codi de correcció d’error per tal d’evitar haver de 

tornar  a  detectar  l’identificador? Quina  és  la  relació  de  compromís  entre  temps  de 

transmissió  d’identificador  i  número  de  vegades  que  caldrà  “retransmetre”  en  cas 

d’error? 

Detecció d’errors 

Per tal de saber si un identificador s’ha rebut correctament o no i, per tant, si s’han de 

tornar a agafar les mostres, és necessari incorporar algun tipus de detecció d’error. En 

aquest apartat es van estudiar dues opcions: 

 Incorporar un símbol que faci de control d’errors. 

 Agafar  només  un  subconjunt  dels  codis  possibles.  D’aquesta  manera,  si  al 

descodificar el  senyal de  llum  i extreure els  símbols  l’identificador pertany al 

subconjunt,  s’interpretarà que  l’identificador  s’ha  rebut  correctament. En  cas 

contrari, voldrà dir que hi ha hagut un error i es tornarà a rebre el senyal. 

Com saber l’inici de l’identificador 

Si les làmpades estan emetent constantment el mateix identificador i el mòbil comença 

a mostrejar en un punt aleatori. Com es podria saber on és l’inici? En aquest camp es 

van estudiar dues possibilitats: 

 Utilitzar un símbol que marqui  l’inici de trama (per exemple el símbol ‘1’)  i els 

altres per determinar l’identificador. Així, llavors, si es rep la següent trama: 

54312 

L’identificador és: 

12543 

 No utilitzar cap símbol d’inici i suprimir tots els codis que siguin codis desplaçats 

d’algun altra. Per exemple, si un identificador és 24671 no es podran utilitzar tots 

els  identificadors que es puguin crear a partir d’aquest codi desplaçat: 46712, 

67124, 71246, 12467. 

Quina d’aquestes dues possibilitats permet distingir més identificadors? 
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Número d’identificadors 

Es calcula per cada cas quants identificadors es poden diferenciar. 

Número de símbols per identificador 

Quants símbols té cada identificador. 

Alfabet a utilitzar 

Quin és el millor alfabet que es pot utilitzar? Per exemple, val  la pena enviar símbols 

formats  per  components  freqüencials  entre  dues mostres  o  l’augment  d’error  que 

provoquen no surt a compte? 

Soroll 

Cada  una  de  les  simulacions  serà  provada  per  SNR=20,  SNR=15  i  SNR=10.  El  soroll 

introduït serà soroll Gaussià blanc.  

Temps de mostreig 

El temps entre cada mostra serà el real del sensor de llum del Samsung Galaxy SIII. Per 

fer‐ho,  es  van  guardar  els  temps  transcorreguts  entre  1000  mostres  mesurats 

empíricament en un vector. En Matlab, s’introduirà aquest vector  i, partint d’un punt 

aleatori, s’aniran agafant els temps seqüencialment. 

Transmissor 

En aquest apartat, també es va tenir en compte un possible disseny del transmissor de 

senyals sinusoïdals. L’opció estudiada és la formació de senyals sinusoïdals a partir de la 

suma de senyals quadrats, afegint un filtre per tal de suavitzar el senyal.  

 
Figura 2.3.2.2: Exemple de senyal sinusoïdal (en vermell) format a partir de la suma de quadrades (en 

verd). 

El senyal en verd de la Figura 2.3.2.2 (suma de quadrades) es podria crear a partir de 3 

senyals amb amplitud 1, 2 i 3.  
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Aquesta opció va ser estudiada per l’alfabet 6 i 7, ja que són els dos que podrien resultar 

ser més problemàtics al estar formats per varies components freqüencials que s’envien 

a l’hora. Malgrat tot, com es pot veure a la Simulació 9, on es van comparar els resultats 

obtinguts  creant  les  sinusoides  de  forma  ideal,  creant‐les  amb  la  suma  de  senyals 

quadrats amb dos filtres RC en sèrie i creant‐les amb la suma de senyals quadrats amb 

un  filtre  Butterworth  de  2n  grau,  aquest  fet  no  influeix  en  les  probabilitats  d’error 

resultants, per tant es pot confirmar la factibilitat de crear senyals sinusoïdals a partir 

de la suma de 3 quadrades. El codi que es va implementar per crear el senyal suma de 

quadrades i aplicar el filtre està detallat a l’Annex 2. 

Submostreig 

En  les  següents  simulacions,  els  símbols  han  estat  creats  a  partir  de  components 

freqüencials de més de 60 Hz. Per passar la freqüència k a una freqüència més elevada 

que doni la mateixa DFT es va fer servir la següent fórmula: 

üè 	 	 . → üè 	 ′	 	∀	 	  

Per tal d’estudiar el comportament de cada possibilitat, al ser pràcticament impossible 

calcular la probabilitat d’error teòricament, es va crear una funció en Matlab que simulés 

l’enviament i la recepció de 20000 identificadors per una determinada SNR. D’aquesta 

manera, es va poder calcular la probabilitat d’error per a cada situació i el temps mig de 

recepció.  

Simulació 1‐ Alfabet 2, 5 símbols/ID, sense correcció d’errors 

a) Símbol dedicat a inici de trama 

S’envien 5 símbols per identificador, un per marcar l’inici i els altres per identificar. El 

símbol que s’esculli per marcar l’inici de l’ID sempre ha de ser el mateix i només es pot 

utilitzar per això. En aquest experiment, el símbol d’inici escollit va ser l’’1’, per tant els 

ID seran: 

1 A B C D on A, B, C i D són números del 2 al 7. 

El número total de ID que es poden distingir són: 

º	 	 6 1296 

La simulació en Matlab realitzava els següents passos per tal de simular l’enviament i la 

recepció del identificadors: 

1. Crear un  ID aleatori. Per crear un número aleatori entre a  i b es va utilitzar  la 

següent fórmula: 
∗ 						 	 ∈ 0, 1  

Com que s’havien de crear números enters entre 2 i 7, el codi és: 
Data(1)='1';    %inici de ID 
for d=2:5 
    dn=2+(7-2)*rand; %crear dn entre 2 i 7 
    dn=round(dn); %convertir-lo en enter 
    Data(d)=num2str(dn); 
end 



Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  51 

Enviar‐lo dues vegades consecutives (en recepció el mòbil comença a mostrejar 

en un  instant aleatori,  i per això s’ha d’assegurar que sigui capaç d’agafar  les 

mostres necessàries) 

2. Simular el mostreig: 

a. Comença a mostrejar en un punt aleatori de  la primera transmissió de 

l’identificador.  
r = 1+(1368802-1)*rand; %1368802 és la posició del vector a 
partir d’on comença la segons transmissió de l’ID. 
r=round(r); 

 
Figura 2.3.2.3: Exemple de com el transmissor envia dues vegades l’identificador. El receptor comença a 

mostrejar en un punt aleatori de la primera transmissió 

b. Per  simular  el  temps  de  mostreig  real,  utilitza  els  temps  mesurats 

empíricament, que estan guardats al vector mostres, començant des d’un 

punt aleatori del vector (posició mostra). 
mostra=round(1+(841-1)*rand); %Length(Vector Temps de 

mostreig)-47 = 841 
c. Agafa  47  mostres,  8  mostres  per  símbol  més  7  mostres  per  fer  la 

sincronització (8x5+7=47) 
while index<48 %per agafar 47 mostres 
    Zno(index)=Y(r); 
    index=index+1; 
    r=round(r+(1000*mostres(mostra)));  % Fem salts de 1ns i els 
temps de mostreig estan en ms--> 10^-3/10^-6=1000 
    mostra=mostra+1; 
end 

3. Un cop agafades  les mostres necessàries, calcular  les NDFT possibles opcions  i 

quedar‐se amb la més probable, igual que feia en el codis anteriors. 

4. Buscar on hi ha l’inici de l’identificador (en aquest cas el símbol ‘1’): 
[C,I] = min(prob); %busca on hi ha l'error més petit 
RES=Result(I,:); %Treu de la matriu Result la filera més probable 
inici=find(RES=='1'); %busca la posició de l'1 

5. El problema que es pot donar és que, en el cas que hi hagi error en la recepció 
de l’identificador, hi ha la possibilitat que es rebin més d’un ‘1’ o que no se’n rebi 
cap. Una possibilitat seria  llençar  la seqüència  i tornar a agafar mostres, però 
també se’n pot treure profit i intentar corregir l’error. En el cas que es rebi un ID 
amb dos ‘1’ es va decidir seguir el següent procediment: 

‐ Mirar les mostres que es corresponen al primer ‘1’ i tornar a calcular la 
transformada. Es  tornarà a  calcular quin  símbol dóna un error mínim, 
aquest cop  sense  tenir en compte el  símbol  ‘1’. En altres paraules, es 
mirarà quin és el segon símbol al que s’assembla més la DFT d’aquelles 
mostres.  Es  guardarà  el  segon  símbol més  probable  i  es mirarà  quin 
increment  d’error  comparant  amb  les  DFT  ideals  es  té  respecte  la 
possibilitat escollida en un primer moment. 

‐ Fer el mateix amb el segon ‘1’ de la seqüència. 
‐ Buscar  a  la matriu  Result,  on  hi  ha  els  diferents  resultats  segons  la 

sincronització, quina és la segona opció més probable i es calcula també 
la diferència d’errors. 
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‐ Mirar quina de les 3 variacions anteriors provoca un increment més petit 
d’error i s’utilitza aquell resultat. 

Si es reben més de dos  ‘1’ o cap només es busca a  la matriu Result  la segona 
opció més provable. 
En cas que es segueixi sense tenir un únic 1, es repeteix el procés 2 vegades més 
com a màxim. Per tal que quedi més clar, esquemàticament seria: 

 
El codi que implementa aquestes funcionalitats és: 

 
while length(inici)~=1 && intent<3 
         
    if length(inici)==2 
           for numuns=1:2 
           n=I+(inici(numuns)-1)*8; %buscar la posició de la primera mostra del símbol 
           for i=1:NFFT %agafar les 8 mostres 
               V(i)=Zno(n); 
               n=n+1; 
           end 
           TF=fft(V,NFFT); %calcular la TF 
           [R, simbol(numuns), Rsync]=DeteccioSimbol(TF, S, 2); %a R hi haurà l'error 
que dona el nou simbol i a Rsync l'error que donava el símbol ‘1’ 
           prob2(numuns)=R-Rsync; %guardar la diferència d'errors 
           end 
           prob(I)=prob(I)*100; %multiplicar per 100 el valor més petit per tal de poder 
saber on està el segon 
           prob2(3)=(min(prob)-C); %guardar la diferència d'errors entre la primera 
possibilitat de sincronització i la segona 
           [Err, Pos]=min(prob2); %Mirar quina de les 3 opcions incrementa menys l'error 
           if Pos==1 
               RES(inici(1))=simbol(1); %Si és la primera, canviar el primer 1 
           elseif Pos==2 
               RES(inici(2))=simbol(2); %si és la segona canviar el segon 1 
           else 
               [Err,I] = min(prob); %si és la tercera em quedo amb la segona opció més 
probable de sincronització 
               RES=Result(I,:); 
           end 
    else %si no hi ha cap 1 o n'hi ha més de dos, directament s’utilitza la segona opció 
més probable de sincronització 
            prob(I)=prob(I)*100; 
            [Err,I] = min(prob); 
            RES=Result(I,:); 
     end 
     inici=find(RES=='1'); 
     intent=intent+1; 
end 

6. Finalment, comparar les dades rebudes amb les que s’havien emès i guardar el 
número  de  símbols  erronis.  També  es  guarda  en  un  vector  la  quantitat  de 
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seqüències  rebudes amb un determinat número d’errors per  tal de poder  fer 
estudis sobre el FEC (Forward Error Correction) posteriorment. 

if length(inici)==1 
    erro=0;    
    for p=1:5 
        ind=mod(inici+p-1, 5); %buscar la posició que es correspon a les dades rebudes 
        if ind==0 
            ind=5; 
        end 
        if Data(p)~=RES(ind) %comparar 
        erro=erro+1; 
        end 
    end 
else %si no s’ha aconseguit trobar l'inici de l'ID 
    erro=5; 
end 
  
if erro>0 
    seqerror=seqerror+1; 
    bitsseq(erro)=bitsseq(erro)+1; %per saber el número de seqüències que tindran X 
símbols erronis 
end 
totalerror=totalerror+erro; 
end 
%mostrar els resultats 
PES=(seqerror/20000)*100 
totalerror  
BER=totalerror/100 %bits totals = 20000*5=10000 (x100) 
bitsseq 
end 
 

Les freqüències utilitzades per a aquesta simulació són: 

f1=67.85; f2=66.375; f3=64.9; f4=63.425; f5=61.95; f6=59.0; 

Es va executar el programa anterior 3 vegades, amb una SNR de 20 dB, de 15 dB i de 10 

dB. Els resultats són: 

SNR(dB)  Prob. error (%)  1 error 2 errors 3 errors 4 errors  5 errors 

20  14.55  2533 236 92 49  0 

15  17.8  3135 325 81 18  0 

10  33  5091 1019 303 67  120 

Per  calcular  el  temps mig que  es  trigaria  en  reconèixer un  ID  correctament  s’ha de 

multiplicar el temps que es triga en agafar les mostres per el número mig de vegades 

que s’ha de llegir l’ID per detectar‐lo correctament: 

ó  

Com que s’agafen 47 mostres, el Trecepció és: 

ó

1 1

23.6
47 1.9915	  

El número mig de paquets que s’han de llegir per detectar correctament l’ID depèn de 

la  probabilitat  d’error.  Sent  aquesta  probabilitat  d’error  p,  el  nombre  mig  de 

retransmissions són:  
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1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 . . .

1 1 1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
 

Per tant, el temps mig en detectar correctament és: 

1

23.6
47

1

1
 

Seguint aquesta fórmula, es va arribar a la següent taula: 

SNR  Temps Detecció (s) Nº ID 

20  2.33063 1296

15  2.42278 1296

10  2.97243 1296

En els  càlculs anteriors no hi ha  cap  comprovació de que  l’identificador  s’hagi  rebut 

correctament, amb el qual, a menys que l’usuari pogués detectar que la localització no 

és correcte, no seria possible saber si s’han de tornar a agafar les mostres per tornar a 

llegir l’ID. Tenint en compte això, no es farien retransmissions i el temps mig de detecció 

sempre seria el mateix. 

SNR  Prob Error (%) T mig (s)  Nº ID  CRC  R (bps) 

20 14.55 1.99 1296 No 5.19 

15 17.8 1.99 1296 No 5.19 

10 33 1.99 1296 No 5.19 

Seria  convenient  utilitzar  llavors  un  dels  símbols  per  al  control  d’errors.  D’aquesta 

manera, la probabilitat d’error seria la probabilitat de rebre l’identificador amb error i 

que a més, el CRC coincidís (com que hi ha 6 símbols, aquesta probabilitat és 1/6). Això, 

però, disminuiria considerablement el nombre d’identificadors a distingir. S’obtenen els 

següents resultats: 

SNR  Prob Error (%) T mig (s)  Nº ID  CRC  R (bps) 

20 2.425 2.33063 216 Sí 3.33 

15 2.966 2.42278 216 Sí 3.17 

10 5.5 2.97243 216 Sí 2.61 

 
b) Eliminant codis desplaçats 

En comptes d’utilitzar un símbol per marcar l’inici de trama es va decidir també estudiar 

la  possibilitat  d’eliminar  tots  aquells  codis  que  es  podrien  formar  a  partit  del 

desplaçament d’un altre.  

El primer que es va haver de fer va ser calcular la quantitat d’identificadors diferents que 

es podien generar. En un principi es tindria: 
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7 16807 

Cada codi (per exemple 12647) té quatre codis més desplaçats (26471, 64712, 47126 i 

71264). Això vol dir que de cinc codis possibles, només se’n podria utilitzar un, per tant 

s’hauria de dividir els codis totals entre 5: 

16807 5 3361.4 

Com es pot comprovar, no dóna un número enter. Això es degut a que no tots els codis 

poden generar 4 codis desplaçats; per exemple el codi 11111 no pot generar‐ne cap. 

Utilitzant codis de 5 símbols, els únics codis que no generen codis desplaçats són aquells 

amb  tots  els  números  iguals:  11111,  22222,  33333,  44444,  55555,  66666,  77777. 

Aquests codis no s’han de dividir entre 5, per tant el número total de codis que es poden 

utilitzar són: 

º	
16807 7

5
7 3367 

El número és major que en el cas anterior. 

El codi que calcula  les probabilitats d’error serà semblant al del cas anterior, amb  la 

diferencia que ara els 5 símbols de cada identificador seran aleatoris: 

for d=1:5 
    dn=2+(7-2)*rand; 
    dn=round(dn); 
    Data(d)=num2str(dn); 
end 

Per comprovar si s’han rebut els símbols correctament ja no s’ha de buscar l’’1’, sinó que 

es recorren totes les posicions i es mira per a quina hi ha un error mínim. 

Per exemple: 

‐ Les dades enviades han estat 32471. 

‐ Les dades rebudes han estat 47132. 

El que es  fa és anar desplaçant el codi rebut  i mirar els erros que hi ha en cada cas. 

Finalment, s’utilitza l’opció amb menys errors: 

 
Figura 2.3.2.4 Esquema de com es comprova si hi ha hagut error en la detecció de l’ID. En aquest cas es 

pot afirmar que l’identificador s’ha rebut correctament, amb 0 errors. 

El codi que implementa aquesta funcionalitat és: 

for t=1:5 
    erro(t)=0; 
    for p=1:5 
        ind=mod(t+p-1, 5); 
        if ind==0 
            ind=5; 
        end 
        if Data(p)~=RES(ind) 
        erro(t)=erro(t)+1; 
        end 
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    end   
end 
errors=min(erro); 
if min(errors)>0 
    seqerror=seqerror+1; 
    bitsseq(errors)=bitsseq(errors)+1; 
end 
totalerror=totalerror+errors; 

Les probabilitats d’error que obtingudes són: 

SNR  Prob. error (%)  1 error 2 errors 3 errors 4 errors  5 errors 

20  18.8  3245 445 60 0  0 

15  24  4057 613 120 1  0 

10  43.4  5680 2336 564 10  0 

En aquest cas no és possible afegir un símbol CRC, ja que llavors no es podria assegurar 

que no sigui un codi desplaçat. Per tant, s’obtindria: 

SNR  Prob Error (%) T mig (s)  Nº ID  CRC  R (bps) 

20 18.8 1.99 3367 No 5.89 

15 24 1.99 3367 No 5.89 

10 43.4 1.99 3367 No 5.89 

Simulació 2: Alfabet 2, 5 símbols/ID, no FEC agafant un subconjunt 

Una possible solució per poder detectar errors a la Simulació 1.b) és agafar només un 

subconjunt de  identificadors de tots els possibles  i, si  l’identificador que es rep forma 

part del subconjunt es dona com a bo. En cas contrari, es  torna a mostrejar  la  llum. 

L’opció òptima seria agafar el subconjunt d’identificadors que estiguessin més allunyats 

entre ells, però  l’estudi seria força complex  i es va decidir estudiar un cas més simple 

com el que és agafar aquells números que no siguin ni múltiples de 2 ni de 3. En aquest 

cas, es passaria de  tenir 3367  identificadors a uns 1122. Cal  tenir en compte el que 

número  d’identificadors  disponible  no  és  exacte  ja  que,  al  haver  eliminat  els  codis 

desplaçats, depèn de quin es decideixi que és codi desplaçat o quin no. Es va estudiar la 

probabilitat d’acabar detectant un codi malament i el número de retransmissions que 

s’havien hagut de fer en cada cas. 

Per  a  SNR=20  es  va  obtenir  que  la  probabilitat  d’acabar  detectant malament  una 

seqüència era del 9.015%. El número de transmissions va ser: 

 Número de Transmissions  1 2 3 4  5 

 %  89,78 8,95 1,09 0,16  0,02 

El número mig de transmissions que s’haurien de fer és: 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
0.8978 2 0.0895 3 0.0109 4 0.0016 5
0.00002 1.1095 

1

23.6
47 1.1095 2.2096  
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És a dir, amb 2.2096 segons de mitja es podrien distingir entre 1122 identificadors, amb 

una probabilitat d’error del 9.015%. Aquest resultat es podria veure millorat en el cas 

que s’agafés el subconjunt òptim. Seguint el mateix procés per les 3 SNR: 

SNR  Prob Error (%) T mig (s)  Nº ID  R (bps) 

20  9.015 2.2096 1122 4.59 

15  11.83 2.2983 1122 4.41 

10  28.59 2.61 1122 3.88 

Per a SNR baixes, la probabilitat d’error segueix sent massa elevada. 

Simulació 3‐ Alfabet 2, 7 símbols/ID, amb FEC 

a) Símbol dedicat a inici de trama 

Es va decidir simular l’opció on s’utilitza l’alfabet 2 i 7 símbols per identificador. A partir 

de  la  taula obtinguda  a  la  simulació  1  es  va  observar que  la majoria de  seqüències 

detectades  erròniament  tenen  només  un  error,  per  tant  es  va  creure  interessant 

estudiar la possibilitat d’afegir la redundància necessària per poder corregir un error. 

Utilitzant codis cíclics no binaris, com és Reed‐Solomon11, s’envien n=k+r símbols, on k 

són els símbols de dades i r els redundants. Això permet corregir r/2 símbols, per tant, 

si l’objectiu és ser capaços de corregir‐ne un, s’han d’enviar dos símbols de redundància. 

Si  es  volgués mantenir  el  número  d’ID  possibles  de  la  simulació  1,  s’han  d’enviar  7 

símbols, un per marcar l’inici de trama, quatre per identificar i dos per correcció d’errors: 

1 A B C D FEC1 FEC2 

Modificant els codis anteriors i adaptant‐los perquè generi 7 símbols es van obtenir els 

següents resultats: 

SNR  Prob. error (%)  1 error  2 errors  3 errors  4 errors  5 errors 6 errors  7 errors

20  19.8  3550  356 14 11 25 0  0

15  24.2  4072  585 103 33 41 9  0

10  44.2  6425  1705 270 154 211 74  0

En els codis Reed Solomon, el número màxim d’errors que es poden detectar són r. En 

aquest  cas  particular  r=2.  Això  significa  que  probabilitat  de  retransmetre  (p)  és  la 

probabilitat de tenir 2 erros a la seqüència, per tant es té: 

20	 → 2
º	 	 	 	

º	 	

356

20000
 

 
0.0178 1.78% 

 

15	 → 2
585

20000
0.02925 2.925% 

 

10	 → 2
1705

20000
0.08525 8.525% 

                                                            
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Reed‐Solomon 
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La probabilitat d’error és la probabilitat de rebre un identificador amb més de dos errors. 

Per calcular el temps mig necessari per detectar correctament un identificador s’utilitza 

la fórmula deduïda anteriorment, però tenint en compte que ara és necessari agafar 63 

mostres (8*7 símbols + 7 per sincronització). El temps mig de detecció és: 

1

23.6
63

1

1
 

Es va obtenir la següent taula de resultats: 

SNR  Prob Error (%) T mig (s)  Nº ID  R (bps) 

20  0.25 2.7178 1296 3.80 

15  0.93 2.7499 1296 3.76 

10  1.38 2.9183 1296 3.54 

Com es pot comprovar, per a SNR altes s’obtenen temps més grans que en la simulació 

1.a, on no s’utilitzava FEC. Això és degut a que la reducció en el número de transmissions 

necessàries no compensen els símbols de més que s’han de transmetre. Per altra banda, 

per a SNR=10, s’aconsegueixen velocitats superiors que en la simulació 1.a. amb CRC, i 

en tots els casos les probabilitats d’error són menors i varien poc amb el canvi de la SNR, 

per tant és un disseny molt més robust. El número d’identificadors que es poden arribar 

a distingir també és molt superior. 

b) Eliminant codis desplaçats 

Aquesta opció no és possible ja que no es controla el FEC de cada ID i per tant no es pot 

assegurar que no sigui un codi desplaçat. 

Simulació 4‐ Alfabet 2, 6 símbols/ID, amb FEC 

Veient que en la hipòtesi anterior els temps de detecció augmenten considerablement 

degut a la duració del codi, es va decidir estudiar la possibilitat de suprimir un símbol de 

dades d’identificació, fent així que els codis siguin: 

1 A B C FEC1 FEC2 

El número d’identificador possibles és: 

º	 6 216 

Es va obtenir la següent taula: 

SNR  Prob. error (%)  1 error 2 errors 3 errors 4 errors  5 errors 

20  17.5  3121 293 86 2  3 

15  21.6  3912 321 20 30  38 

10  40.7  5971 1379 404 156  230 

El número de mostres que s’han d’agafar són 6x8+7=55. 

Igual que en  la simulació anterior, amb dos símbols per al FEC es poden corregir  les 

seqüències rebudes amb un error  i detectar  fins a 2 errors. Tenint en compte això,  i 

seguint  el  mateix  procediment  que  en  la  simulació  anterior,  les  característiques 

d’aquesta simulació són: 



Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  59 

SNR  Prob Error (%) T mig (s)  Nº ID  R (bps) 

20  0.455 2.3652 216 3,80 

15  0.44 2.2685 216 3.76 

10  3.95 2.5031 216 3.54 

Comparant aquests resultats amb els de la simulació 1.a, es pot comprovar que tant pel 

que  fa  a  velocitat  de  transmissió  com  pel  que  fa  a  probabilitat  d’error,  aquesta 

implementació és millor. 

Simulació 5‐ Alfabet 2, 4 símbols/ID, sense FEC 

a) Símbol dedicat a inici de trama 

En aquesta possibilitat els codis són: 

1 A B C sent A, B i C un enter entre 2 i 7, ja que aquest alfabet té 7 símbols. 

El número de ID possibles és: 

º	 6 216 

El resultat és: 

SNR  Prob. error (%)  1 err  2 err 3 err 4 err T mig Nº ID  CRC  R (bps)

20  10.75  1910  192 8 40 1.65 216  No  4.70

15  13.45  2388  232 70 0 1.65 216  No  4.70

10  25.7  3992  765 282 101 1.65 216  No  4.70

Al ser la probabilitat d’error tan alta, també seria necessari utilitzar un dels símbols com 

a control d’errors. En aquest cas les característiques són: 

SNR  Prob Error (%) T mig (s)  Nº ID  CRC  R (bps) 

20 1.79 1.89906 36 Sí 2.72 

15 2.24 1.95831 36 Sí 2.64 

10 4.2833 2.28118 36 Sí 2.27 

Comparant aquests resultats amb els obtinguts en la Simulació 1.a, es va comprovar com 

les probabilitat d’error  i el temps mig de detecció havien disminuït  lleugerament  (un 

25%  i un 20% aproximadament), però en canvi el nombre d’identificadors disponible 

s’havia reduït un 83%.  

b) Eliminant codis desplaçats 

Els codis són A B C D amb A,B,C i D de l’1 al 7.  

Per calcular el número de identificadors possibles, eliminant els desplaçats, es va haver 

de seguir un procediment semblant a l’anterior. Per això es va calcular cada codi quan 

codis desplaçats pot generar. Hi ha tres grups: 

Grup 1. La majoria de codis tenen tres codis desplaçats. Per exemple a partir del codi 

1574 es pot crear el 5741, 7415  i 4157, per  tant de quatre codis possibles només se 

n’aprofita un. 

Grup 2. Després hi ha els codis formats per un mateix número (1111, 2222, 3333, 4444, 

5555, 6666 i 7777), que no tenen cap codi desplaçat. 
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Grup 3. Finalment hi ha els codis que només tenen un codi desplaçat, que són els que 

tenen la forma A B A B. Per exemple a partir del codi 5353 només es pot crear el 3535, 

per tant de 2 codis només se’n pot utilitzar 1. Per calcular el número de codis possibles 

s’ha de mirar  les combinacions que hi ha de 2 elements en un alfabet de 7 elements 

(possibles combinacions d’A B), que són 72=49. D’aquestes 49 se li han de restar aquelles 

en que A=B, ja que formen part del segon grup, i en queden 42. 

Com que el número total de codis és 74=2401, el número d’identificadors que es poden 

utilitzar són: 

º	
2401 42 7

4

42

2
7 616 

Utilitzant un codi igual al de la Simulació 1.b, canviant el número de símbols generats i 

el número de mostres a agafar es van obtenir els següents resultats: 

SNR  Prob. error (%)  1 err  2 err 3 err 4 err T mig Nº ID  R (bps)

20  14.55  2463  357 90 0 1.65 616  5.62

15  17.4  2958  450 72 0 1.65 616  5.62

10  36.15  5418  1491 312 9 1.65 616  5.62

La probabilitat d’error segueix sent massa alta. En aquest cas, també s’hauria d’escollir 

un subconjunt de codis. 

Simulació 6‐ Alfabet 4, 5 símbols/ID sense FEC 

a) Símbol dedicat a inici de trama 

Els identificadors són: 

1 A B C D sent A, B, C  i D un enter entre 2  i 5,  ja que aquest alfabet té 5 símbols (es 

prescindeix de les components freqüencials entre dues mostres). 

El número de identificadors possibles són: 

º	 4 256 

Les probabilitats obtingudes són: 

SNR  Prob. error (%)  1 err  2 err 3 err 4 err 5 err T mig Nº ID  CRC  R (bps)

20  4,8  894  56 0 0 1 1.99 256  No  4.02

15  6,45  1241  29 0 0 2 1.99 256  No  4.02

10  10.01  1735  167 8 12 80 1.99 256  No  4.02

Si s’utilitzés un símbol per CRC s’obtindria: 

SNR  Prob Error (%) T mig (s) Nº ID CRC R (bps) 

20 1.2 2.092 64 Sí 2.87 

15 1.6125 2.129 64 Sí 2.82 

10 2.5025 2.213 64 Sí 2.71 

Es va poder concloure que la detecció de les freqüències intermèdies comporta error, ja 

que en comparació de  la simulació 1.a,  les probabilitats d’error s’havien reduït a una 

tercera part. 
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b) Eliminant codis desplaçats 

Utilitzant el mateix raonament que en la Simulació 1.b, el número de codis que es poden 

generar és: 

º	
5 5

5
5 629 

Fent els mateixos passos que en les altres simulacions es va obtenir: 

SNR  Prob. error (%)  1 err  2 err 3 err 4 err 5 err T mig Nº ID  R (bps)

20  6,5  1225  94 22 0 9 1.99 629  4.67

15  7,85  1433  84 53 0 0 1.99 629  4.67

10  18.85  3404  336 11 19 0 1.99 629  4.67

En aquest cas, també seria necessari agafar un subconjunt dels codis per tal de reduir la 

probabilitat d’error. 

Simulació 7‐ Alfabet 3, 5 símbols/ID, no FEC 

Per tal de comprovar quin és l’error que introdueix el símbol format per la suma de dues 

freqüències es va fer una simulació utilitzant l’alfabet 3.  

Sense  utilitzar  un  símbol  per  marcar  inici  d’indentificador  (identificadors  amb 

l’estructura A B C D E), el nombre de IDs és: 

º	
6 6

5
6 1560 

I les probabilitats d’error: 

SNR  Prob. error (%)  1 err  2 err 3 err 4 err 5 err  T mig Nº ID  R (bps)

20  17.15  2880  420 110 20 0 1.99 1560  5.33

15  22.5  3620  680 18 20 0 1.99 1560  5.33

10  38.05  5470  1550 490 100 0 1.99 1560  5.33

Es va poder comprovar com, així com el número d’IDs que es podien distingir s’havia 

reduït pràcticament a la meitat, els temps de detecció eren gairebé iguals, per tant es 

va  poder  deduir  que  la  detecció  de  dues  components  freqüencials  no  resulta 

problemàtica. 

Simulació 8‐ Alfabet 5, 5 símbols/ID, no FEC 

Empíricament s’havia descobert que quan es mostrejava  la component  freqüencial a 

Fm/2 hi havia la possibilitat que totes les mostres fossin nul∙les. Per aquesta raó, es va 

voler estudiar si aquest símbol feia incrementar la probabilitat d’error. 

Utilitzant un símbol per marcar l’inici d’identificador, el nombre d’IDs és: 

º	 5 625 

Els resultats obtinguts són: 
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SNR  Prob. error (%)  1 err  2 err 3 err 4 err 5 err  T mig Nº ID  R (bps)

20  14.19  2575  192 42 20 10 1.99 625  4.67

15  17.32  3064  312 46 23 19 1.99 625  4.67

10  33.91  5189  1035 282 171 106 1.99 625  4.67

Comparant  aquesta  simulació  amb  la  Simulació  1.a,  es  pot  comprovar  com  les 

probabilitats d’error obtingudes amb  l’alfabet 2  i  les probabilitats d’error obtingudes 

amb  l’alfabet 5 són pràcticament  iguals, per  tant es pot deduir que  la detecció de  la 

component freqüencial a Fm/2 no resulta problemàtica quan aquesta s’envia sola, sense 

cap component freqüencial més. 

Simulació 9: Alfabet 6, 2 símbols/ID, no FEC 

L’alfabet té 33 símbols. Per crear‐los, ja no es va fer manualment, sinó que es va utilitzar 

un  codi que mirava  tots els números binaris que es poden  formar amb 7 bits  i que 

utilitzava només aquells que no tenien dos ‘1’ o més junts: 

for i=1:127 %el símbol 0000000 no s'envia 
  b=de2bi(i,7); %passar el número a binari de 7 bits 
    m=1; 
    while m<7 && no==0 
        if (b(m)==1 && b(m+1)==1) %Mirar que no hi hagin dos 1 seguits 
            no=1; 
        end 
        m=m+1; 
    end 
    if (no==0)%Si compleix les condicions 
        numfreq=sum(b); 
       for freq=1:7 %Generar la DFT ideal i el símbol que enviarà el transmissor 
            S(n,:)=S(n,:)+(b(freq)*sin(2*pi*f(freq)*Tcorr)); 
            Generacio(n,:)=Generacio(n,:)+(b(freq)*Senyal(freq,:)); 
       end 
        Generacio(n,:)=(AM/sqrt(numfreq))*Generacio(n,:); 
        S(n,:)=fft(S(n,:),NFFT); 
        S(n,:)=(S(n,:).*conj(S(n,:))); 
        S(n,:)=S(n,:)/norm(S(n,:)); 
        n=n+1; 
    end 
    no=0; 
end 
Enviant dos símbols per identificador s’aconsegueixen: 

	 → 33 1089 →
	 	 ç

 

En aquesta simulació es va decidir comparar els resultats obtinguts per tres situacions: 

una on els senyals sinusoïdals han estat creats  idealment,  l’altra on els senyals s’han 

creat  a  partir  de  la  suma  de  quadrades  aplicant‐hi  2  filtres RC  en  sèrie  i  finalment, 

aplicant‐hi un filtre Butterworth de segon grau. Els resultats són: 

SNR 
P error (%) 
senyal ideal 

P error (%) 
filtre RC 

P error (%) 
Butterworth 

T mig recepció 
(filtre RC) 

R (bps) filtre 
RC 

20     0.6000  0.6700 0.9050 1.992   4.58

15  1.8000  1.7150 1.9750 1.992   4.58

10  8.5000  9.4600 8.7500 1.992   4.58
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En aquest cas, com que la probabilitat d’error ja era baixa, es va decidir que no caldria 

introduir cap control d’errors. Per això, mai es tornen a captar les mostres i el temps mig 

de recepció és sempre el mateix. 

Simulació 10: Alfabet 7, 1 símbols/ID, no FEC 

Aquí es va voler provar l’alfabet més competitiu. El número de símbols que es podran 

crear  són 1596  (a  l’Annex 3 es mostra el  codi utilitzat).  Es  va  trobar  interessant  fer 

aquesta simulació perquè, al tenir un nombre tan gran de símbols, cada llum pot enviar 

un sol símbol per identificar‐se i d’aquesta manera no cal sincronitzar. En aquests cas, la 

dificultat restaria en l’emissor, que ha d’enviar varies components freqüencials alhora 

separades entre elles 2 Hz o més. En aquest cas, també es va simular  l’enviament de 

senyals sinusoïdals a partir de components quadrades. Els resultats són: 

SNR  Prob Error (%)  P error (%) RC  T mig (s) Nº ID  R (bps) 

20     4.5500     4.9900    1.356 1596 7.83 

15  7.3050  7.2450 1.356 1596 7.83 

10  19.7250  18.9000 1.356 1596 7.83 

Es va poder observar com el problema restava quan la relació senyal/soroll era baixa. 

Per això es va decidir fer dos experiments més. El primer va ser fer la simulació, però en 

comptes  d’utilitzar  les  freqüències  imatge,  enviar  les  freqüències  en  banda  base. 

Després es va decidir simular el cas on s’utilitzen freqüències imatge però el temps de 

mostreig és exacte. Els resultats van ser: 

SNR  P error (%) Freq. BB  P error (%) Tm exactes 

20     0    0 

15  0.06 0 

10  8.0 3.8 

Es va poder comprovar que el que provoca problemes és la suma d’aquests dos factors, 

ja que per freqüències altes el sistema és molt més susceptible a  les  imprecisions del 

temps de mostreig. 

 
Figura 2.3.2.5: Mostra com afecta una desviació en el temps de mostreig quan s’utilitza una freqüència 

menor a la freqüència de Nyquist (en verd) i quan s’utilitza la seva freqüència imatge a f+2Fm. 



Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  64 

Amb aquestes proves es va voler demostrar que si es disposés d’un sensor de llum amb 

millors prestacions, de tal manera que no calgués utilitzar freqüències imatge, o almenys 

que el temps de mostreig fos més exacte, es podria dissenyar un sistema de localització 

en interiors força competent. 

Simulació 11: Alfabet 7, 1 símbols/ID, no FEC, agafant un subconjunt 

Per tal de disminuir la probabilitat d’error de la simulació anterior, es va decidir agafar 

només  un  subconjunt  d’identificadors,  de  tal  manera  que  quan  es  detecti  un 

identificador que no forma part del subconjunt disponible, el mòbil torni a agafar  les 

mostres necessàries. Per escollir el subconjunt utilitzat, es va decidir agafar tots aquells 

símbols  que  tinguessin  almenys  dues  components  freqüencials  diferents  entre  ells. 

Aquests símbols es van crear de la següent manera: 

function [ bits ] = calculsimbols 
 no=0; 
 n=1; 
 bitsdiferents=15; 
 fora=0; 
 bits=zeros(799,15); 
for i=1:32767  
  b=de2bi(i,15); 
    m=1; 
    while m<15 && no==0 
        if (b(m)==1 && b(m+1)==1) 
            no=1; 
        end 
        m=m+1; 
    end 
    if (no==0) 
        x=1; 
        while (x<n && fora==0) 
            for y=1:15 
                if b(y)~=bits(x,y) %Mirar quants bits/components freqüencials diferents 
hi ha per cada un dels símbols ja creats 
                    bitsdiferents=bitsdiferents+1; 
                end 
            end 
           if (bitsdiferents<2)%Si no hi ha almenys 2 bits diferents, no s'utilitza 
aquest símbol 
                fora=1; 
           end 
           bitsdiferents=0; 
           x=x+1; 
        end 
        if (fora==0) 
            bits(n,:)=b;%En cas que es compleixin les condicions, es guarda el símbol 
            n=n+1; 
        end 
        fora=0; 
        bitsdiferents=0; 
    end 
    no=0; 
end 
end 

Així es va crear un subconjunt format per 798 símbols. Simulant aquest cas, creant les 

components freqüencials a partir de senyals quadrats com s’ha explicat anteriorment, 

es va arribar als següents resultats: 

SNR  Prob Error (%) T mig (s)  Nº ID  R (bps) 

20      1.4100 1.4076 798 6.85 

15  2.5150 1.43 798 6.74 

10  7.3200 1.5393 798 6.26 
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Es va poder comprovar que la probabilitat d’error havia disminuït considerablement. 

Simulació 12. Alfabet 8, 1 símbols/ID, no FEC 

Per tal de demostrar la impossibilitat d’utilitzar la component freqüencial a Fm/2 Hz en 

combinació amb altres freqüències, es va fer una simulació idèntica a la simulació 10, 

però en aquest cas utilitzant  també aquesta component  freqüencial  (alfabet 8). Això 

incrementa el número de identificadors que es puguin crear. Com que cada identificador 

està format per un únic símbol  i aquest alfabet té 2583 símbols, es tenen un total de 

2583 identificadors. Els resultats obtinguts són els següents: 

SNR  Prob Error (%) T mig (s) Nº ID  R (bps) 

20  48.1050    1.356 2583 8.36 

15  48.2500 1.356 2583 8.36 

10  56.1520 1.356 2583 8.36 

Comparant amb els resultats de la simulació 10, es pot comprovar com la probabilitat 

d’error és molt més alta, per tant es pot assegurar la inviabilitat d’utilitzar la component 

freqüencial a Fm/2 Hz quan aquesta s’envia alhora amb altres freqüències. 

2.3.3 Conclusions de les simulacions 

Observant els diferents resultats obtinguts, es va poder arribar a diverses conclusions 

respecte als diferents alfabets i símbols. La primera, i més important, és que es va poder 

comprovar  que  el  sistema  és  factible,  ja  que  en moltes  de  les  simulacions  tant  les 

probabilitats d’error com els temps mig d’identificació eren admissibles. També es va 

poder observar que, excepte pels casos on  s’utilitza  l’alfabet 6  i 7,  la  introducció de 

mecanismes de detecció i de correcció d’errors és necessària. 

Una altra conclusió que es va extreure de les diferents simulacions va ser que els símbols 

formats per freqüències intermèdies augmentaven marcadament la probabilitat d’error. 

Tot i així, introduint sistemes CRC o FEC, els resultats obtinguts on s’utilitzaven aquests 

símbols  eren  força  satisfactoris.  Els  símbols  compostos de més d’una  freqüència no 

representen cap augment significatiu de la probabilitat d’error. 

Respecte a quina seria la millor opció en un cas real, depèn de diversos factors. El primer 

és quines són les limitacions del transmissor, ja que tal com s’ha explicat, per l’alfabet 6 

i 7 aquest hauria de  tenir  força precisió. En el cas que sigui possible,  la Simulació 11 

ofereix molt bons resultats. Una altra variable és el número d’identificadors necessaris. 

En aquest  treball s’han estudiat casos que van des de desenes d’identificadors  fins a 

milers. En cada cas s’hauria de mirar quin ofereix les millors prestacions. Finalment, un 

altre aspecte a tenir en compte és el soroll que hi pugui haver en cada ambient; en llocs 

on el soroll és alt, les millors opcions serien aquelles que utilitzen sistema de correcció 

d’errors. Per exemple, si es necessita un número gran d’identificadors i que el sistema 

sigui robust al soroll, la simulació 3 seria una bona solució. 
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Pel que  fa  la generació de sinusoides a partir de senyals quadrats,  també s’ha pogut 

comprovar que els resultats obtinguts són molt bons i pràcticament no hi ha diferència 

amb la sinusoide creada de manera ideal. 

2.4 Programació en Android 

Tot i la impossibilitat de testejar empíricament les simulacions de l’apartat 2.3.2 degut 

a que no es disposava d’un emissor capaç d’enviar amb exactitud els diferents símbols, 

es va creure interessant programar el codi necessari en Android per llegir identificadors. 

Amb això es va voler demostrar en primer lloc la viabilitat en fer tots els càlculs en un 

smartphone. En segon lloc, es va voler tenir un codi de partida per programar futures 

aplicacions. 

Tal i com s’ha explicat a l’apartat 2.3.3, no hi ha cap simulació que doni millors resultats 

que les altres, sinó que tot depèn de quines siguin les condicions de l’entorn. Per la seva 

simplicitat i les bones característiques tant pel que fa a probabilitat d’error com pel que 

fa a nombre d’identificadors que pot crear, es va decidir programar com a exemple el 

codi que llegeix identificadors de la Simulació 1.a amb CRC. 

Els identificadors tenen la estructura: 

INICI A B C CRC 

Com a CRC es va decidir fer el mòdul 6 dels tres símbols de dades. En les simulacions, 

havíem utilitzat el símbol ‘1’ com a marcador de l’inici. Per tal de poder fer el mòdul, es 

va decidir que l’inici fos el símbol ‘7’ (la DFT del símbol és la mateixa, únicament es va 

canviar la seva representació en caràcter). Com que la resta del símbols van de l’1 al 6 

(no hi ha 0) la funció per calcular el CRC és: 

CRC=((A+B+C)%6)+1 

Quan el càlcul del CRC no sigui correcte, el mòbil ha d’agafar les mostres per tornar a 

llegir  l’identificador.  Per  comprovar  la  validesa  d’aquest  sistema  amb  CRC,  es  va 

programar  una  simulació  en  Matlab  on  els  identificadors  seguien  la  estructura 

esmentada. Els resultats obtinguts van ser fins i tot millors que els estudiats en l’apartat 

2.3.2 Simulació 1, ja que amb aquest CRC, quan només hi ha un error sempre és detectat.  

SNR  P error (%)  n mig  T mig 

20     0.47 1.199185 2.388  

15  0.88 1.26315 2.516  

10  9.22 2.03895 4.06  

Un cop comprovada  la validesa del  sistema, el primer que es va haver de  fer va  ser 

programar la funció que calcula la DFT dels senyals. Si s’utilitzessin moltes mostres per 

cada transformada, la solució òptima seria implementar la FFT, però en aquest cas, on 

N=8, no surt a compte i resulta molt més simple programar la DFT. L’equació teòrica és: 
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→ 						 	0 1 

La DFT pot donar un número complex, però en Java no hi ha cap classe que ho suporti. 

Per això, es va decidir crear dues variables, una amb  la part real  i  l’altra amb  la part 

imaginaria. Donat que: 

cos sin 						 ó 	  

Es pot descompondre l’equació de la següent manera: 

	 cos
2π

 

 

∑ sin
2π

 

Seguint aquesta fórmula, la funció en Java que calcula la DFT és: 

private double[] DFT(double[] mostres) {  
  double [] DFT= new double[8]; 
  double [] DFTi= new double[8]; 
  for (int k=0; k<8;k++){ 
   DFT[k]=0; 
   DFTi[k]=0; 
   for (int i=0; i<8; i++){ 
    DFT[k]+=mostres[i]*Math.cos(2*pi*k*i/8);  
    //el signe no importa perquè farem el mòdul 
    DFTi[k]+=mostres[i]*Math.sin(2*pi*k*i/8); 
   } 
  } 
  
  double sum=0.0; 
  int n; 
  for (n = 0; n < 8; n++) { 
   DFT[n] = (DFT[n] * DFT[n]) + (DFTi[n] * DFTi[n]); //calcular el 
mòdul al quadrat 
   sum += (DFT[n]*DFT[n]); 
  } 
  sum=Math.sqrt(sum); 
  for (n = 0; n < 8; n++) { 
   DFT[n] = DFT[n]/ sum; //normalitzar 
  } 
   
  return DFT; 
 } 

Cal fixar‐se que aquesta funció retorna la DFT al quadrat normalitzada. Això és perquè 

experimentalment es va veure que  l’error és menor  si  s’utilitza  la DFT al quadrat en 

comptes de la DFT normal. 

El següent pas va ser crear la matriu S, on s’hi guarden els senyals ideals amb els quals 

després  es  compararan  les DFT de  les mostres  rebudes.  En  la  simulació  1.a hi ha  7 

símbols diferents. Això vol dir que, igual que en la simulació de Matlab, hi ha fins a 15 

senyals a comparar, ja que la transformada de les freqüències intermèdies pot tenir més 

d’una representació en freqüència. La funció que retorna aquesta matriu és: 

public double[][] Matriu() { 
 
    double[][] S = new double[15][8]; 
 
    int i; 
    for (i = 0; i < NFFT; i++) { 
 
      S[0][i] = Math.sin(2 * pi * f1 * Tm * i); 
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      S[1][i] = Math.sin(2 * pi * f2 * Tm * i); 
      S[2][i] = Math.sin(2 * pi * f3 * Tm * i); 
      S[3][i] = Math.sin(2 * pi * f4 * Tm * i); 
      S[4][i]= Math.sin(2 * pi * f5 * Tm * i); 
      S[5][i] = Math.sin(2 * pi * f6 * (Tm * i + (0.5/f6))); 
      S[6][i] = Math.sin(2 * pi * f2 * (Tm * i + (0.25/f2))); 
      S[7][i] = Math.sin(2 * pi * f2 * (Tm * i + (0.3/f2))); 
      S[8][i] = Math.sin(2 * pi * f2 * (Tm * i + (0.468/f2))); 
      S[9][i] = Math.sin(2 * pi * f2 * (Tm * i + (0.1/f2))); 
      S[10][i] = Math.sin(2 * pi * f1 * Tm * i) 
          + Math.sin(2 * pi * f5 * Tm * i); 
      S[11][i] = Math.sin(2 * pi * f4 * (Tm * i + (0.25/f4))); 
      S[12][i] = Math.sin(2 * pi * f4 * (Tm * i + (0.3/f4))); 
      S[13][i] = Math.sin(2 * pi * f4 * (Tm * i + (0.468/f4))); 
      S[14][i] = Math.sin(2 * pi * f4 * (Tm * i + (0.1/f4))); 
    } 
    for (i = 0; i < 15; i++) { 
      S[i] = DFT(S[i]); 
    } 
 
    return S; 
  } 

Per comprovar que les transformades ideals havien estat ben programades es van agafar 

els valors de la matriu S i van ser representats amb el Matlab. 

El següent pas va ser implementar la funció que, un cop agafades les mostres, determina 

quin és el codi rebut. Amb aquest objectiu, es va programar un Thread que, seguint un 

procediment  idèntic al  realitzat amb Matlab, mostrava per pantalla quin havia estat 

l’identificador rebut. En una futura aplicació real això seria insuficient, ja que l’objectiu 

és saber la posició. Per això, s’hauria d’establir comunicació amb una base de dades que 

sabés la posició de cada ID. El problema que va sorgir va ser que un Thread que funciona 

en background no es pot comunicar directament amb la interfície d’usuari, sinó que s’ha 

de fer a través d’un Handler12, una classe d’Android que permet intercanviar missatges 

entre Threads  i executar un determinat codi com a  resposta. El codi del Thread que 

extreu l’identificador i del Handler que el mostra per pantalla és: 

Handler handler = new Handler() { 
    @Override 
    public void handleMessage(Message msg) { 
      msg.getData().getString("result"); 
      toastShow("Your ID is: " + msg.getData().getString("result")); 
       progressBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 
       TextButton.setClickable(true); 
       TextButton.setText("Read again"); 
       TextButton.setTextColor(Cons.WHITE); 
       Text.setText("The ID is "+msg.getData().getString("result"));    
 
    } 
  }; 
 
  class Position implements Runnable { 
    Bundle b = new Bundle(); 
    Handler handler; 
    double[] prob = new double[NFFT]; 
    int n, s, a, m, index; 
    double[] mins; 
    double R; 
    int crc = 0; 
    double[][] S = Matriu(); 
    double[] V = new double[NFFT]; 
    double[] o = new double[15]; 
    char[][] Results = new char[8][5]; 
 

                                                            
12 http://developer.android.com/reference/android/os/Handler.html 
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    Position(Handler h) { 
      handler = h; 
    } 
 
    public void run() { 
      Message msg = handler.obtainMessage(); 
      for (int i = 0; i < NFFT; i++) { 
        prob[i] = 0; 
        n = i; 
        s = 0; 
        while ((n ‐ i) < 33) { 
          for (a = 0; a < NFFT; a++) { 
            V[a] = value[n]; 
            n++; 
          } 
          DeteccioSimbol(V, 0,S); 
          prob[i] += Rtmp; 
          Results[i][s] = simboltmp; 
          s++; 
        } 
      } 
      mins = min(prob); 
      char[] id = Results[(int) mins[1]]; 
      List<Integer> inici = find(id, '7'); 
      int intent = 0; 
      int n; 
      int numuns; 
      double Rsync; 
      while (inici.size() != 1 && intent < 3) { 
        if (inici.size() == 2) { 
          double[] prob2 = new double[3]; 
          char[] simbols = new char[2]; 
          for (numuns = 0; numuns < 2; numuns++) { 
            n = (int) mins[1] + (inici.get(numuns) * 8); 
            for (a = 0; a < NFFT; a++) { 
              V[a] = value[n]; 
              n++; 
            } 
            Rsync = DeteccioSimbol(V, 1, S); 
            simbols[numuns] = simboltmp; 
            prob2[numuns] = Rtmp ‐ Rsync; 
          } 
          prob[(int) mins[1]] *= 100; 
          prob2[2] = min(prob)[0] ‐ mins[0]; 
          double[] min2 = min(prob2); 
          if (min2[1] == 0.0) { 
            id[inici.get(0)] = simbols[0]; 
          } else if (min2[1] == 1.0) { 
            id[inici.get(1)] = simbols[1]; 
          } else { 
            mins = min(prob); 
            id = Results[(int) mins[1]]; 
          } 
        } else { 
          prob[(int) mins[1]] *= 100; 
          mins = min(prob); 
          id = Results[(int) mins[1]]; 
        } 
        inici = find(id, '7'); 
        intent++; 
      } 
      /* posar‐ho en ordre */ 
      if (inici.size() != 1) { 
        b.putString("result", "Error de detecció"); 
      } else { 
        crc = 0; 
        for (n = 1; n < 5; n++) { 
          if (n < 4) { 

//restar 48 per passar a String 
            crc += id[(n + inici.get(0)) % 5] ‐ 48; //  
          } else { 
            crc = (crc % 6) + 1; 
            if (crc != (id[(n + inici.get(0)) % 5] ‐ 48)) { 
              mostres = 0; 
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            } 
          } 
 
        } 
        if (mostres == 47) { 
          char[] id2 = new char[5]; 
          for (n = 0; n < 5; n++) { 
            id2[n] = id[(n + inici.get(0)) % 5]; 
          } 
          b.putString("result", String.valueOf(id2)); 
          msg.setData(b); 
          handler.sendMessage(msg); 
        } 
      } 
    } 
  } 

private double DeteccioSimbol(double[] TF, int start, double [][] S) { 
    TF = DFT(TF); 
    int a; 
    int index; 
    double[] o = new double[15]; 
    o[0] = 100; 
    int m; 
    double Rsync = 0; 
    double[] mins; 
    for (a = start; a < 15; a++) { 
      o[a] = 0; 
      for (m = 1; m < 5; m++) { 
        o[a] += ((S[a][m] ‐ TF[m]) * (S[a][m] ‐ TF[m])); 
      } 
    } 
    mins = min(o); 
    /* Rtmp o simboltmp són variables globals */ 
    Rtmp = mins[0]; 
    index = (int) mins[1]; 
    if (index == 0) { 
      simboltmp = '7'; 
    } else if (index == 10) { 
      simboltmp = '2'; 
    } else if (index == 1 || index == 6 || index == 7 || index == 8 
        || index == 9) { 
      simboltmp = '3'; 
    } else if (index == 2) { 
      simboltmp = '4'; 
    } else if (index == 3 || index == 11 || index == 12 || index == 13 
        || index == 14) { 
      simboltmp = '5'; 
    } else if (index == 4) { 
      simboltmp = '6'; 
    } else if (index == 5) { 
      simboltmp = '1'; 
    } 
 
    if (start == 1) { 
      for (m = 1; m < 5; m++) { 
        Rsync += ((S[0][m] ‐ TF[m]) * (S[0][m] ‐ TF[m])); 
      } 
    } 
    return Rsync; 
  } 

Finalment, es va programar el codi necessari per agafar  les mostres amb el sensor de 

llum. Tenint en compte l’estudi fet a l’apartat 2.2, es van haver de tenir en compte els 

següents efectes: 

 No tots els cops que s’entra a la funció onSensorChanged ha canviat el valor de 

la mostra, per això, només es guardaran els valors de  la mostra quan aquesta 

hagi canviat.  
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 També es va observar que de tant en tant la mostra canviava amb poc més d’un 

milisegon, i es va decidir que aquestes mostres no s’agafarien, ja que introduirien 

molt error.  

 Es va comprovar que a vegades aquesta mostra no canviava fins al cap de uns 84 

ms, i es va suposar que era degut a que el valor era el mateix. En aquests casos 

es va decidir que la millor solució era duplicar el valor. 

 Per acabar, es va percebre que el  temps entre  les primeres mostres era molt 

irregular  i  que  era millor  no  tenir‐les  en  compte.  Per  això,  es  començaran  a 

guardar els valors a partir de la mostra número 5.  

Per tal d’intentar reduir  l’efecte de  la variació en el temps de mostreig, es va decidir 

guardar en un Arraylist els temps entre mostres per així poder calcular la matriu de DFTs 

ideals segons el temps de mostreig mig. 

SensorEventListener sensorEventListener = new SensorEventListener() { 
 
  public void onSensorChanged(final SensorEvent event) { 
 
    if (mostres < 47) { 

if (event.values[0] != lastvalue) { 
        Tm = (float) ((event.timestamp ‐ lasttime) / 1000000000.0);  

if (k < 5) { 
          lasttime = event.timestamp; 
          lastvalue = event.values[0]; 
          k++; 
        } else { 

if (Tm > 0.035) { 
            value[mostres] = event.values[0]; 
            mostres++; 
            if (Tm > 0.075) { 
              value[mostres] = event.values[0]; 
              mostres++; 
              Tm = Tm / 2; 
              times.add(Tm); 
              times.add(Tm); 
            } else { 
              times.add(Tm); 
            } 
            lasttime = event.timestamp; 
            lastvalue = event.values[0]; 
          } 
        } 
      } 
    } 
    if (mostres == 47) { 
      Tm = 0; 
      for (int r = 0; r < times.size(); r++) { 
        Tm += times.get(r); 
      } 
      Tm = (double) Tm / times.size(); 
      Thread position_thread = new Thread(new Position(handler)); 
      position_thread.start(); 
    } 
  } 

Per acabar, ja que no es disposava de l’emissor, per comprovar la correcte programació 

de  l’aplicació es va  introduir manualment un vector de 47 mostres generades amb el 

Matlab  i es va  comparar  la descodificació que en va  fer el mòbil amb  l’identificador 

generat pel Matlab. El resultat va ser correcte. A la figura 2.4.1 es mostren les diferents 

pantalles  que  conté  l’aplicació  programada;  d’esquerra  a  dreta,  la  primera  pantalla 

únicament  conté  el  botó  per  començar  la  descodificació  de  l’identificador. Després, 
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mentre el mòbil agafa les mostres de llum, apareix la segona pantalla. Un cop ha sigut 

descodificat correctament l’identificador, es mostra aquest per pantalla i es dóna l’opció 

de tornar a llegir l’identificador. 

 
Figura 2.4.1 Demostració de com és la aplicació programada.  

2.5 Conclusions 

Mitjançant  les  simulacions  de  l’apartat  2.3.2,  es  va  poder  comprovar  que  la  idea 

desenvolupada és factible, ja que es van aconseguir dissenys on la probabilitat d’error 

era força baixa (<<10%) i es podien distingir un nombre gran d’identificadors. A més, els 

temps de detecció aconseguits (d’aproximadament 2 segons) són acceptables a nivell 

d’usabilitat, és a dir, en un cas real, tant el nivell d’error com el temps de detecció són 

admissibles per  l’usuari. La comprovació de  la programació en Android  també va ser 

positiva, per tant es pot afirmar la viabilitat d’aconseguir un sistema de localització en 

interiors mitjançant VLC entre  llums controlades per LEDs  i un smartphone que agafa 

mostres amb el sensor de llum. A més, els resultats obtinguts es podrien veure millorats 

si el  sensor de  llum oferís unes millors prestacions,  fet que  tampoc  suposa un  gran 

augment en el preu del dispositiu. El principal punt a favor d’aquest sistema és el baix 

consum del sensor de llum, que és de menys d’1 mW, mentre que la càmera consumeix 

més de 1500 mW. 

De tota manera, actualment les limitacions del sistema són evidents, i ara per ara resulta 

impossible ampliar les dades a transmetre a missatges més llargs que un identificador. 

Tot i així, tal i com s’explica a la introducció, això és suficient per crear una amplia gamma 

de serveis basats en localització. D’altra banda, també cal tenir en compte que després 

de  fer  un  breu  estudi  sobre  la  freqüència  de mostreig  del  sensor  de  llum  d’altres 

terminals, es va descobrir que aquesta és en molts casos de l’ordre de 4 Hz, fet que faria 

pràcticament  impossible  la comunicació per  llum. Per això, ara per ara no és possible 

oferir una solució que funcioni per a la majoria de terminals. 
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De tota manera, en aquest treball es creu una bona opció la utilització del sensor de llum 

per  a  VLC  i  es  vol  animar  als  fabricants  d’smartphones  a  que  en  facilitin  el 

desenvolupament mitjançant una millora en el disseny dels sensors.  

3. VLC UTILITZANT LA CÀMERA 

Tal  i  com  s’ha  explicat  a  la  introducció  del  treball,  l’altra  via  d’investigació  és  la 

comunicació per  llum visible utilitzant  la càmera del telèfon mòbil com a receptor. El 

propòsit d’aquest apartat és estudiar la viabilitat en la comunicació per llum visible entre 

un mòbil Android i un LED controlat per una Raspberry Pi, fent un estudi teòric i calculant 

empíricament les diferents característiques de la càmera del mòbil, i posteriorment, en 

el  cas que  s’hagi arribat a  la  conclusió que és possible,  implementar  la programació 

necessària  tant en el  telèfon  com en el  LED per  tal d’aconseguir  la  transferència de 

dades. 

3.1. Estudi teòric 

3.1.1 Principi teòric a explotar. Rolling Shutter. 

Actualment,  tots els mòbils porten  incorporada una  càmera. En el millor dels  casos, 

aquestes  càmeres  tenen una velocitat de 30  frames per  segon, és a dir,  cada  segon 

s’agafen 30 captures d’imatge. Si es volgués treure un únic valor de llum per cada frame 

s’obtindria  una  baixa  velocitat  de  transmissió,  igual  que  en  l’apartat  anterior  on 

s’utilitzava el sensor de  llum. Per  tal d’augmentar aquesta velocitat, es va procedir a 

treure partit d’una peculiaritat dels sensors de la càmera; l’efecte “Rolling Shutter”. 

Els  sensors  d’imatge  que  utilitzen  els  smartphones  d’avui  en  dia  són  sensors 

Complementary Metal‐Oxide‐Semiconductor (CMOS). Aquests sensors de píxels no es 

disparen a la vegada, sinó que es van disparant seqüencialment en fila, fent una espècie 

d’escombrat d’un cantó a l’altra de la imatge (tots els píxels d’una mateixa fila s’agafen 

a l’instant). Per tant, la imatge no s’ha capturat tota en el mateix instant de temps, ans 

ha trigat un cert temps en capturar totes les files. Aquest tipus de càmeres exposen una 

o més d’una  fila a  la vegada,  i n’escanegen només una. Aquest mètode de  capturar 

imatges s’anomena Rolling Shutter. La següent imatge mostra un exemple de com serien 

capturats els píxels d’una imatge a través del temps: 

 
Figura 3.1.1. Mostra com són capturats per files els píxels d’una imatge. En aquest exemple, dues files de 

píxels s’exposen (el sensor rep fotons) mentre que només una és capturada. 

Un  píxel  CMOS  transforma  els  fotons  incidents  a  electrons,  que  són  convertits 

posteriorment  al  voltatge  del  qual  s’obtindrà  el  valor  del  píxel.  El  nivell  del  senyal 
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generat depèn, per tant, de la quantitat de llum incident al sensor, i hi influirà tant  la 

intensitat de la llum rebuda com el temps que ha estat exposat el sensor. 

Normalment aquest escombrat és  inapreciable, però quan hi ha canvis d’imatge més 

ràpids que la velocitat d’escombrat es pot observar aquest comportament, anomenat 

efecte  Rolling  Shutter.  D’aquesta manera,  quan  s’il∙lumina  el mòbil  amb  una  llum 

modulada amb On‐Off Keying (OOK), és a dir, que fa pampallugues, amb una freqüència 

menor a la velocitat d’escanejat del Rolling Shutter (temps que es triga a capturar una 

fila de píxels) però major que els frames per segon, apareixen a la imatge línies fosques 

i  línies  clares  que  corresponen  als  moments  on  el  LED  ha  estat  apagat  i  encès 

respectivament. 

 
Figura 3.1.1. Mostra com, al tenir una llum pampalluguejant, les diferents línies de píxels capturades es 

veuen o bé amb llum o bé a les fosques. 

L’amplada d’aquestes línies depèn de la freqüència de la llum i de la velocitat d’escanejat 

de la imatge. Per exemple, al enfocar a un petit LED controlat per un senyal OOK que 

aparentment sembla estar encès constantment s’obtenen imatges com aquestes: 

 
Figura 3.1.3. Captures d’imatges enfocant a un LED controlat per un senyal quadrat de diferents 

freqüències (la freqüència de la dreta més elevada que la de la imatge de l’esquerra). 

Com es pot comprovar, les línies de píxels s’agafen a lo ample, per tant si una imatge té 

unes dimensions de width=1280píxels i height=720píxels, es tindran 720 línies de píxels 

per enviar la informació. 
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Figura 3.1.4: Dibuix representatiu de com estan definides les mides d’un mòbil, com es capturen les files 

de píxels i com es fa l’escombrat de la imatge. 

D’aquesta manera es poden enviar dades binaries, fent que una  línia fosca representi 

un 0 i una línia amb llum representi un 1. Així es poden enviar dades a una velocitat molt 

superior al frame rate de la càmera, aconseguint d’aquesta manera, a més a més, que 

aquest enviament d’informació no sigui visible per l’ull humà. 

3.1.2. Velocitat màxima de transmissió que es podria assolir 

Idealment, en un mòbil que pot agafar imatges de 1280x720 píxels (mida màxima de la 

càmera en la majoria d’smartphones) a 30 fps, si es tingués la capacitat de distingir línies 

de tan sols un píxel s’obtindria una velocitat de transmissió de: 

720	

1	

30	

1	
21.1	 /  

3.2. Estudi pràctic dels paràmetres de  la càmera utilitzant 

Android SDK 4 

Un  cop  entesa  la manera  en  que  s’enviaran  i  es  rebran  les  dades,  cal  resoldre  els 

següents dubtes sobre la càmera del mòbil: 

‐ El frame rate és fixe? Es pot assegurar que la diferència de temps entre frames 

és sempre de 1/fps? 

‐ La majoria d’smartphones actuals tenen una velocitat màxima de 30 fps segons 

les especificacions. És veritat això? 

‐ Quina és la velocitat d’escombrat de la càmera? 

‐ Aquest escombrat és continu (temps d’escombrat=1/fps) o hi ha espais en blanc 

entre frames (temps d’escombrat<1/fps)? 

‐ És  fixa  la  velocitat  d’escombrat  tant  en  un mateix  frame  com  en  diferents 

frames? 
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‐ Com de primes es poden arribar a fer les línies de bit per tal de poder distingir‐

les? És a dir, quin és el mínim de línies de píxels per bit que es pot detectar? 

‐ Quina és la millor manera de extreure bits dels frames? Guardant les imatges i 

desprès processant‐les? Processant‐les en temps real? 

Malauradament, aquestes característiques no estan detallades a les especificacions de 

la càmera, i per saber‐ne la resposta es va haver d’investigar empíricament, programant 

diferents  aplicacions  d’Android  que  calculessin  els  paràmetres  necessaris.  Tota  la 

programació  en Android  d’aquest  treball  ha  estat  realitzada  utilitzant  la  plataforma 

Eclipse. 

3.2.1  Com  accedir  a  la  càmera  del  telèfon  mòbil.  Millor 

implementació i fps resultants 

Qualsevol  persona  que  es  proposi  fer  una  aplicació  on  hagi  d’utilitzar  la  càmera  es 

trobarà amb un ampli ventall de possibilitats per fer‐ho, i es fa difícil saber quina és la 

millor  opció.  En  aquest  apartat  s’explica  breument  les  diferents maneres  que  s’han 

estudiat, ampliant la informació i adjuntant els codis corresponents a l’annex. 

Crear una aplicació que executi l’aplicació del mòbil de la càmera 

Una de les possibilitats per interactuar amb la càmera és llençar una aplicació de càmera 

ja creada (per exemple, la pròpia d’Android) mitjançant un Intent13, especificant el path 

on s’han de guardar els arxius de mèdia,  i esperar que retorni  les dades relatives a  la 

imatge o al vídeo. Una de les proves que es va fer va ser obrir la càmera per gravar un 

vídeo  i, al rebre el vídeo, extreure’n els frames amb  la funció getFrameAtTime() de  la 

classe  MediaMetaDataRetriever14.  Aquests  frames  eren  retornats  amb  el  format 

Bitmap15, que permet extreure el valor de cada un dels píxels de la imatge. 

Aquest mètode va ser descartat degut que la funció getFrameAtTime() trigava massa en 

executar‐se i, al voler extreure més d’un frame, el mòbil quedava saturat. Es pot veure 

el codi utilitzat a l’Annex 4. 

Després de buscar altres mètodes per extreure els  frames d’un vídeo  i no trobar cap 

solució adient, l’opció d’enregistrar un vídeo per extreure’n els frames posteriorment va 

ser descartada. 

Crear  una  aplicació que  accedeixi  a  la  càmera   utilitzant  la  classe  Camera  

d’Android i fent servir la classe TextureView 

Al veure que cridant l’aplicació de la càmera d’Android no n’hi havia prou, es va recórrer 

a crear una aplicació pròpia. Això complica força la programació, ja que obliga a obrir la 

càmera  des  de  la  pròpia  aplicació mitjançant  la  classe  Camera16  d’Android,  crear  el 

                                                            
13 http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html 
14 http://developer.android.com/reference/android/media/MediaMetadataRetriever.html 
15 http://developer.android.com/reference/android/graphics/Bitmap.html 
16 http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html 
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preview, configurar els paràmetres de la càmera, etc. Hi ha diferents classes d’Android 

que permeten fer el preview de la càmera, i una d’aquestes és la classe TextureView17. 

En principi, aquesta classe permet fer el display de la càmera de manera més o menys 

senzilla,  ja  que  evita  haver  de  treballar  amb  algunes  crides  de  la  llibreria 

android.hardware. Aquesta classe té, entre d’altres, els mètodes  

 onSurfaceTextureAvailable(SurfaceTexture surface, int width, int height): es crida 

quan  ja  està  disponible  per  ser  utilitzada  una  SurfaceTexture.  És  en  aquest 

mètode on es va escollir configurar els paràmetres de la càmera (mida, fps etc.). 

En un primer moment,  l’únic que es va  fer va  ser  fixar  la velocitat a 30  fps  i 

establir  la mida  de  les  imatges  a  960x720  pix.  Posteriorment  s’estudiarà  la 

importància d’aquests paràmetres. 

 onSurfaceTextureUpdated (SurfaceTexture surface): s’invoca cada cop que hi ha 

un nou frame disponible. És aquest moment el que es va escollir per guardar el 

frame o fer‐ne el processat. 

Un dels estudis  realitzats va  ser calcular quants  frames per  segon  s’obtenien  si cada 

frame rebut es guardava en el dispositiu. Per calcular‐ho, es va programar una Activity 

que cada cop que rebia un nou frame creava un Thread que s’encarregaria de guardar 

la imatge. Paral∙lelament es mesurava el temps que havia trigat el mòbil en agafar 30 

frames. Per pantalla es mostrava el número de frames que s’havien agafat (sempre 30), 

el temps que s’havia necessitat (en ms)  i els fps resultants. El codi que es va afegir al 

mètode  onSurfaceTextureUpdated()  i  el  codi  del  Thread  que  realitzaven  aquestes 

funcions són: 

public void onSurfaceTextureUpdated(SurfaceTexture surface) { /*funció que es crida cada 
cop que hi ha un frame*/ 
  //Extrecció del bitmap corresponent al frame 
  Bitmap bitmap = mTextureView.getBitmap(); 

//Creació d’un Thread que s’encarregarà de guardar-lo 
  Thread frame = new Thread(new FrameThread(bitmap,k)); 
  k++; 
  frame.start(); 

//Càlcul del temps que es triga en rebre 30 frames 
 

if(k==1){ 
   time0 = System.currentTimeMillis(); 
   } 
   
  if(k==30){ 
   long time1 = System.currentTimeMillis(); 
   long resta =time1-time0; 
   float fps=(float) (1000*k)/resta; 
   toastShow("K= "+Integer.toString(k)+" en "+Long.toString(resta)+" 
Fps= "+Float.toString(fps)); 
     } 
 } 
[...] 
 
class FrameThread implements Runnable { 
 
  Bitmap bm; 
  int i; 
  FrameThread(Bitmap bm, int i) { 
   this.bm = bm; 
   this.i=i; 
  } 

                                                            
17 http://developer.android.com/reference/android/view/TextureView.html 
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  public void run() { 

//Guardar el Frame  
ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream(); 

   Matrix matrix = new Matrix(); 
       matrix.postRotate(90); 
       bm = Bitmap.createBitmap(bm, 0, 0, bm.getWidth(), bm.getHeight(), 
matrix, true); 
       bm.compress(CompressFormat.PNG, 0, bos); 
       byte[] bitmapdata = bos.toByteArray(); 
   File mediaFile; 
   String timeStamp = new 
SimpleDateFormat("yyyyMMdd_HHmmss").format(new Date()); 
   mediaFile = new File(mediaStorageDir.getPath() + File.separator 
     + "IMG"+Integer.toString(i)+timeStamp+".png"); 
   try { 
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(mediaFile); 
    fos.write(bitmapdata); 
    fos.flush(); 
    fos.close(); 
   } catch (IOException ioe) { 
 
   } 
 
  } 
 } 

A l’Annex 5 es pot veure el codi complet de l’Activity. 

Executant l’aplicació en un mòbil Samsung Galaxy S III, es va observar que trigava 20.242 

segons en agafar 30 frames  i guardar‐los, el que resulta en una velocitat de 1.482067 

fps, una velocitat marcadament menor al que s’esperava. 

 
Figura 3.2.1.1: Fotografia del que es mostra per pantalla quan es compten els fps utilitzant TextureView. 

En aquest cas, s’han agafat 30 frames en 20.242 s, tenint per tant 1.482067 fps. 

Per tal d’intentar descobrir la raó per la qual s’obtenia una velocitat tan baixa, es va fer 

el mateix experiment, però ara sense guardar la imatge, és a dir, sense crear el Thread, 

simplement extraient el Bitmap del frame. Amb això es va obtenir una velocitat de 3.639 

fps. Tot i que hi havia hagut una millora, la velocitat seguia sent molt més baixa del que 

es desitjava. 

Finalment, es va procedir a realitzar el càlcul dels frames per segon quan no s’extreia el 

Bitmap, és a dir, sense cridar el mètode: 

Bitmap bitmap = mTextureView.getBitmap(); 

La velocitat que es va calcular llavors va ser d’uns 30 fps.  
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Figura 3.2.1.2 Sense extreure el Bitmap, s’han rebut 30 frames en 972 ms. La velocitat és, com a 

conseqüència, de 30.864197 frames/s. 

Amb això es va arribar a dues conclusions: que els frames per segon depenen del que es 

faci amb la imatge i que és l’extracció del Bitmap el que alenteix tot el procés. 

Arribats a aquest punt va sorgir una altra pregunta: si  la velocitat d’escombrat depèn 

dels frames per segon o no. Per exemple en el cas on es guardava  la  imatge de cada 

frame i la velocitat era de 1.5 fps, hi ha dues possibilitats: 

 Que  la  imatge  es  capturi  en  33	   i  que  la  imatge  es  guardi  en 
.

0.033 633	   

 Que es trigui 
.

666.6	  en capturar i guardar la imatge 

Per esbrinar‐ho, es va il∙luminar la càmera amb un LED controlat per un senyal quadrat 

de  freqüència  fixe  i  es  va mirar  l’amplada  de  les  línies.  Si  el  temps  d’escombrat  és 

independent als  fps,  s’haurien de  veure  línies de  la mateixa amplada  tant  si  s’estan 

guardant els frames (1.5 fps) com si no (30 fps). Per tal de veure les línies amb la màxima 

claredat es posa el LED just a sobre  la càmera, ja que és de poca potència. El resultat 

observat va ser que l’amplada de les línies sempre és manté i per tant es va concloure 

que el temps d’escombrat de la imatge és fixe. 

        
Figura 3.2.1.3: Imatges capturades quan un LED a 60Hz està il∙luminant la càmera. A la dreta la velocitat 

és de 1.5 fps i en l’altra imatge de 30 fps. 

De tota manera, es va arribar a la conclusió que la classe TextureView no s’adapta a les 

necessitats,  ja  que  al  haver  de  fer  la  crida  getBitmap()  per  aconseguir  els  frames 

s’alenteix massa el procés. Aquesta classe no està pensada per donar‐li aquest ús. Per 

això, el següent pas va ser buscar una classe que permetés tenir les dades de cada frame 

sense la necessitat d’haver de fer cap crida extra.  

Crear una aplicació que obri la càmera utilitzant la classe Camera d’Android 

i fent servir la classe SurfaceView i SurfaceHolder 

Veient  que  utilitzant  objectes  com  TextureView,  que  simplifiquen  la  programació 

necessària per obrir  la càmera, no era possible explotar al 100%  les capacitats de  la 

càmera,  es  va  decidir  treballar  únicament  amb  la  llibreria  android.hardware,  sense 

objectes  intermediaris. Després de varies proves  i una cerca  intensa per  Internet per 
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saber com funciona cada una de les classes, es va aconseguir crear l’estructura de codi 

òptima que permet obrir la càmera i tractar cada frame (ObrirCameraNormal.java): 

package uitu.android.lighttest; 
 
import java.io.IOException; 
import android.app.Activity; 
import android.content.pm.ActivityInfo; 
import android.graphics.ImageFormat; 
import android.hardware.Camera; 
import android.hardware.Camera.CameraInfo; 
import android.hardware.Camera.ErrorCallback; 
import android.hardware.Camera.Parameters; 
import android.hardware.Camera.Size; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.SurfaceHolder; 
import android.view.SurfaceView; 
import android.view.SurfaceHolder.Callback; 
 
public class ObrirCameraNormal extends Activity { 
 SurfaceView mVideoCaptureView; 
 Camera mCamera; 
 Parameters params; 
 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_camera_detection); 
  mVideoCaptureView = (SurfaceView) findViewById(R.id.surface); 
  setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE); 
  SurfaceHolder videoCaptureViewHolder = mVideoCaptureView.getHolder(); 
  videoCaptureViewHolder.addCallback(new Callback() { 
   public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) { 
   } 
 
   public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) { 
    startVideo(); 
   } 
 
   public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, 
     int width, int height) { 
   } 
  }); 
 } 
 
 private void startVideo() { 
  SurfaceHolder videoCaptureViewHolder = null; 
 
  /* Establir paràmetres */ 
  Camera.Parameters params = mCamera.getParameters(); 
  params.setPreviewFormat(ImageFormat.NV21); 
  mCamera.setParameters(params); 
   

try { 
   mCamera = Camera.open(CameraInfo.CAMERA_FACING_FRONT); 
  } catch (RuntimeException e) { 
   Log.e("CameraTest", "Camera Open filed"); 
   return; 
  } 
  mCamera.setErrorCallback(new ErrorCallback() { 
   public void onError(int error, Camera camera) { 
   } 
  }); 
 
  if (null != mVideoCaptureView) 
   videoCaptureViewHolder = mVideoCaptureView.getHolder(); 
  try { 
   mCamera.setPreviewDisplay(videoCaptureViewHolder); 
  } catch (Throwable t) { 
  } 
  Size previewSize = mCamera.getParameters().getPreviewSize(); 
  int dataBufferSize = (int) (previewSize.height * previewSize.width * 
(ImageFormat 
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 .getBitsPerPixel(mCamera.getParameters().getPreviewFormat()) / 8.0)); 
  mCamera.addCallbackBuffer(new byte[dataBufferSize]); 
  mCamera.addCallbackBuffer(new byte[dataBufferSize]); 
  mCamera.addCallbackBuffer(new byte[dataBufferSize]); 
  mCamera.setPreviewCallbackWithBuffer(new Camera.PreviewCallback() { 
   

public synchronized void onPreviewFrame(byte[] data, Camera camera) { 
 
    /* Processat de dades */ 
 
   } 
  }); 
  try { 
   mCamera.startPreview(); 
  } catch (Throwable e) { 
   mCamera.release(); 
   mCamera = null; 
   return; 
  } 
 } 
 
 private void stopVideo() { 
  if (null == mCamera) 
   return; 
  try { 
   mCamera.stopPreview(); 
   mCamera.setPreviewDisplay(null); 
   mCamera.setPreviewCallbackWithBuffer(null); 
   mCamera.release(); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
   return; 
  } 
  mCamera = null; 
 } 
 
 public void finish() { 
  stopVideo(); 
  super.finish(); 
 }; 
} 

Com es pot comprovar, en aquest codi hi ha el mètode onPreviewFrame() de l’interface 

android.hardware.Camera.PreviewCallback:  

public synchronized void onPreviewFrame(byte[] data, Camera camera) {} 

Aquest mètode es crida cada cop que hi ha un nou frame i conté la variable data, on hi 

ha guardades totes les dades del frame en el format que se li ha especificat prèviament 

als paràmetres de la càmera (en aquest cas YUV N21, per més informació veure apartat 

3.2.3). Per tant, no és necessari cridar cap mètode per extreure el frame (ja no s’ha de 

fer getBitmap). 

Per mirar si aquesta nova implementació permet mantenir els frames per segon quan 

es  processaven/guardaven  els  frames,  es  va  afegir  el  següent  codi  en  el  mètode 

onPreviewFrame. 

public synchronized void onPreviewFrame(byte[] data, Camera camera) { 
 Log.v("CameraTest", "Time Gap = "+ (System.currentTimeMillis() - timestamp)); 
 timestamp = System.currentTimeMillis(); 
 Thread frame = new Thread(new FrameThread(data)); 
    try { 
     camera.addCallbackBuffer(data); 
    } catch (Exception e) { 
     Log.e("CameraTest", "addCallbackBuffer error"); 
     return; 
    } 
    frame.start(); 
    return; 
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   } 

On el FrameThread és: 

class FrameThread implements Runnable { 
  boolean black= false; 
  byte[] data; 
  FrameThread(byte[] data) { 
   this.data = data; 
    
  } 
 
  public void run() { 
    File mediaFile; 
    String timeStamp = new 
    SimpleDateFormat("yyyyMMdd_HHmmss").format(new Date()); 
    mediaFile = new File(mediaStorageDir.getPath() + 
    File.separator 
    + "IMG"+timeStamp+".nv21"); 
 
    try { 
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(mediaFile); 
    fos.write(data); 
    fos.flush(); 
    fos.close(); 
    } catch (IOException ioe) { 
    
    } 
    
  } 
 } 

Aquest codi el que fa és, al rebre un frame, calcular el temps que ha passat des que li 

havia arribat l’últim frame, mostrar‐lo pel Logcat18 (en ms) mitjançant el Log.v(), crear 

un Thread i passar‐li la imatge perquè la guardi. La figura 3.2.1.4 mostra el resultat en 

un Samsung Galaxy III. 

 
Figura 3.2.1.4 Captura de pantalla del que es mostra pel LogCat de l’Eclipse. Time Gap en milisegons. 

Com es pot comprovar, el temps entre frames, tot i variar lleugerament, ronda els 33 

ms esperats, per tant aquesta implementació de la càmera va ser l’escollida per a la 

realització de  l’estudi. També es va poder comprovar que, tot  i que el  frame rate es 

manté, no s’aconsegueix guardar  les  imatges al dispositiu tant ràpidament. Dit d’una 

                                                            
18 http://developer.android.com/tools/help/logcat.html 
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altra manera, si es reben 33 frames en un segon, creant un Thread per a cada un d’ells 

que guardi  la  imatge, al cap d’un segon no s’hauran guardat  les 33  imatges,  ja que  la 

interacció amb la memòria del dispositiu és molt més lenta. 

Tenint en compte tots aquests factors es va arribar a la conclusió que la millor manera 

per processar imatges és creant un Thread per a cada un dels frames que es reben quan 

es fa el preview display i que sigui el Thread qui n’extregui la informació corresponent, 

sense guardar res al dispositiu. 

Malgrat tot,  les proves realitzades amb un Samsung Galaxy S  III  i amb un LG Nexus 4 

demostren que no podem assegurar un temps entre frames exacte tot i que la velocitat 

mitja s’acosta força als 30 fps. Tot i això, aquesta es pot veure reduïda si Android està 

executant altres aplicacions en background i es poden perdre frames. 

3.2.2 Com definir els paràmetres de la càmera 

Els  paràmetres  de  la  càmera  es  definiran  dins  del  void  startVideo()  de  la  classe 

ObrirCameraNormal.java  (veure  pàgina  80).  Per  definir  els  paràmetres  s’utilitza 

l’objecte Camera.Parameters 19. Al fer: 

Camera.Parameters params = mCamera.getParameters(); 

S’obtenen els paràmetres de la càmera que s’ha obert. Això pot servir tant per canviar‐

los com per veure quins paràmetres hi ha disponibles. Aquests paràmetres no estan 

detallats a les especificacions del mòbil, així que moltes vegades es va haver de fer servir 

mètodes com getSupportedFocusModes() o getSupportedSceneModes() per veure  les 

diferents opcions de configuració de la càmera. A l’Annex 6 hi ha un exemple de com 

veure alguns d’aquests paràmetres i mostrar‐los pel LogCat. 

Per establir els paràmetres, s’utilitzen els mètodes definits per Camera.Parameters. Com 

que l’objectiu és veure amb claredat els contrastos entre llum i foscor, el que es pretén 

és  que  les  imatges  capturades  siguin  el més  pures  possible  i  per  tant  és  necessari 

eliminar qualsevol filtre o post‐processat que es pugui fer a la imatge. En un principi es 

va establir un format d’imatge el més gran possible (1280x720 pix) per tal de tenir 720 

línies de píxels en horitzontal que aportin informació sobre la lluminositat d’un instant. 

A més,  seguint  el  consell  del  paper  “Using  a CMOS Camera  Sensor  for Visible  Light 

Communication”20 es va fixar el mode d’escena SPORTS,  ja que així  la càmera té més 

capacitat  per  capturar  els  canvis.  Es  van  definir  aquests  paràmetres  de  la  següent 

manera:  

/* La millor opció seria params.setPreviewFpsRange(30000, 30000); però 
   * molts mòbils, com és el cas del Nexus 4, no ho soporten 
   */ 
  params.setPreviewFpsRange(5000, 30000); 
  params.setVideoStabilization(false); 
  mCamera.cancelAutoFocus(); 
  params.setSceneMode(Camera.Parameters.SCENE_MODE_SPORTS); 
  params.setPreviewSize(1280, 720); 
  params.setPreviewFormat(ImageFormat.NV21); 

                                                            
19 Objecte Camera.Parameters: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html 
20 Danakis, C.; Afgani, M.; Povey, G.; Underwood, I.; Haas, H., Using a CMOS camera sensor for visible light communication, 
Globecom Workshops (GC Wkshps), 2012 IEEE , vol., no., pp.1244,1248, 3‐7 Dec. 2012 
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  params.setRecordingHint(false); 
  params.setAntibanding(Camera.Parameters.ANTIBANDING_OFF); 
  params.setFocusMode(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_INFINITY); 
  params.setAutoWhiteBalanceLock(true);  

params.setSceneMode(Camera.Parameters.SCENE_MODE_SPORTS); 

Un cop s’han canviat els paràmetres desitjats s’ha de fer: 

mCamera.setParameters(params);  

3.2.3 Estudi del format d’imatge més adient 

Com  s’ha  vist en  l’apartat anterior, es pot establir el  format21 en que es  vol que es 

capturin  els  frames  del  preview  display  mitjançant  el  mètode 

Camera.Parameters.setPreviewFormat(). 

Quan es crida el mètode Camera.Parameters.getSupportedPreviewFormat() en el Nexus 

4 o en el Samsung Galaxy S III, s’observa que els únics formats disponibles són N21 (per 

defecte) i YV12. Ambdós són variacions del format YUV, i és per això que es va realitzar 

un breu estudi per tal d’entendre aquest format. 

YUV Format: 

Aquest format té tres components:  la component Y, que té  la  informació relativa a  la 

lluminositat  de  la  imatge,  i  les  components  U  i  V,  que  són  les  components  de 

crominància (defineixen el color). 

En el cas d’aquest treball, on l’únic que es pretén detectar és si hi ha llum o si no hi ha 

llum, només interessa la component Y. Tant el format N21 com el YV12 són vàlids per 

realitzar aquesta  funció, però es va escollir  la opció del N21 perquè és el que utilitza 

Android per defecte i així s’assegura que tots els mòbils ho suportin. 

Estructura: 

Mitjançant el mètode ImageFormat.getBitsPerPixel(ImageFormat.N21) es pot observar 

que el format YUV N21 té 12 bits per píxel. Al tenir un nou frame disponible es rebrà un 

vector d’objectes de classe byte de mida 12∙width∙height, del qual se n’haurà d’extreure 

la  component  Y.  Per  això  s’ha  de  saber  on  està  emmagatzemada  la  informació 

corresponent al pla Y i a quin píxel correspondran cada informació. El que cal saber del 

format és que segueix la següent estructura: 

 
Figura 3.2.3.1 Esquema gràfic de l’estructura del format d’imatge YUV. 

                                                            
21 Formats disponibles: http://developer.android.com/reference/android/graphics/ImageFormat.html 
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En Android, si es captura una imatge de dimensions WxH, es rebrà un vector de bytes 

amb WxH bytes corresponents al pla Y, WxH/4 al pla U i WxH/4 al pla V. 

La informació d’un píxel està repartida de la següent manera: 

Si  la  imatge  té, per exemple, una dimensió de 4x6 píxels, el  vector bytes  []  segueix 

l’esquema de la figura 3.2.3.2. 

 
Figura 3.2.3.2 Esquema de com està repartida la informació de cada píxel en el format YUV. 

El byte Y1 té la informació corresponent a la lluminositat del primer píxel, el byte Y2 la 

del  segon píxel etc.  i el byte U1  i el byte V1  tenen  la  informació  corresponent  a  la 

component U i V respectivament dels píxels 1, 2, 7 i 8 etc. 

La posició en byte stream (vector en comptes de matriu) és: 

 
Figura 3.2.3.3 Com queden repartits els bytes d’informació d’una imatge YUV en Android. 

Mirant el primer quadrant blau, hi ha 4 bytes d’informació de la component Y + 1 byte 

component U + 1 byte component V. En total:  

4 8	 	 	 	 	8 	 	 	 	8	 	 	

4	 í

48

4
 

12	 	 	 í  

L’altra aspecte important a tenir en compte és l’interleaved que puguin tenir les dades. 

Afortunadament, en el format NV21,  les components UV estan entrellaçades, però  la 

component Y no, per tant l’únic que s’ha de fer per treure la component Y de cada frame 

és agafar els primer WxH bytes del vector. 

Com es quantifica la lluminositat de cada píxel? 

Cada byte de la component Y té la informació corresponent a la lluminositat d’un píxel, 

però el que es va haver d’esbrinar va ser com es quantificava aquesta informació. Al no 

haver‐hi documentació al respecte, a l’Annex 7 s’explica els passos que es van seguir per 

descobrir‐ho. Al final es va arribar a la conclusió que la component Y va de 0 a 255, sent 

0 la tonalitat més fosca i 255 la més clara. 
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3.2.4 Estudi de la velocitat d’escombrat 

Per calcular la velocitat d’escombrat de la imatge, el mètode que és va escollir consistia 

en  il∙luminar  la càmera del mòbil amb un LED controlat per un senyal quadrat d’una 

certa freqüència. D’aquesta manera, s’observava una imatge amb línies fosques i clares, 

i com que la freqüència era coneguda, era possible calcular el temps que durava cada 

línia (1/2f) i comparar‐ho amb els píxels ocupava. 

Per  realitzar  l’experiment,  la  càmera  d’un  Nexus  4  és  va  obrir  amb  els  següents 

paràmetres: 

 params.setPreviewFpsRange(5000, 30000); 
 if (params.getVideoStabilization()) 
  params.setVideoStabilization(false); 
 params.setPreviewFormat(ImageFormat.NV21); 
 params.setRecordingHint(false); 
 params.setAntibanding(Camera.Parameters.ANTIBANDING_OFF); 
 params.setAutoWhiteBalanceLock(true);     
 params.setSceneMode(Camera.Parameters.SCENE_MODE_SPORTS); 
 params.setPreviewSize(1280, 720); 

Per tal de poder veure  les  línies amb claredat es va posar  la càmera just sobre el LED 

oscil∙lant a 60 Hz i es va executar una aplicació que agafava un frame i el guardava a la 

memòria del telèfon. Posteriorment, es va obrir aquest frame guardat en format YUV 

amb l’ordinador i es va mirar quants píxels (verticals) ocupaven les línies. Es va observar 

que 33 línies ocupaven 664 píxels. Per tant, la velocitat d’escombrat era: 

	 	 	
1

2
677.5	  

	 ′ 	
664	

33
29.698	 /  

I la captura d’un frame es feia en: 

720	

29.698	 /
	24.24	 /  

Repetint aquets procés varies vegades es va descobrir que aquests valors poden variar 

lleugerament però que la velocitat sempre ronda els 30 pix/ms. 

Per tal de saber si l’escombrat d’un mateix frame es feia sempre a la mateixa velocitat, 

es van comptar quants píxels hi havia per cada bit i es va concloure que no era un valor 

exacte  i  que  podia  haver‐hi  una  diferència  de  l’ordre  d’unitats,  però  que  no  eren 

diferències considerables. 

3.2.5 Estudi de l’amplada de les línies de bit 

L’objectiu d’aquest apartat és tenir una primera  idea de quin és el nombre mínim de 

línies  de  píxels  per  bit  que  es  poden  tenir  per  tal  de  poder  distingir‐los.  Per  això, 

l’experiment que es va fer va ser enviar un senyal lluminós quadrat amb un LED i anar‐
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ne augmentant la freqüència. Com que només es disposava d’un LED de poca intensitat, 

les proves es van realitzar enfocant la càmera directament al LED. 

Aquestes són algunes de les imatges capturades amb un Samsung Galaxy S III: 

 
Figura 3.2.4.1: de esquerra a dreta; imatges a 82.5 Hz, 1.86 kHz i 4.95 kHz fent línies de 180 píxels, 8 

píxels i 3 píxels respectivament. 

Estudiant  les  imatges capturades es va observar que el canvi de  llum a  foscor no és 

immediat, sinó que hi ha una progressió. Per això, quan s’intentava tenir temps de bit 

més petits per tal de fer línies de 1 o 2 píxels gairebé mai s’aconseguia i la majoria de 

vegades s’obtenia una imatge completament il∙luminada. Posteriorment s’estudiarà què 

passa quan el senyal  lluminós no és quadrat  i quan  la càmera no està col∙locada  just 

sobre el LED, dos efectes que dificulten greument la transmissió.  

3.3  Programació  del  senyal  controlador  del  LED  amb  la 

Raspberry Pi 

Un dels objectius d’aquest projecte era estudiar si hi havia una manera fàcil i senzilla de 

programar un LED que s’encengués o s’apagués segons si es volia enviar un 1 o un 0. El 

temps de bit dependria de quina amplitud se li volgués donar a les línies de les imatges 

rebudes amb  la  càmera. Per  controlar aquest  LED es va decidir  fer‐ho utilitzant una 

Raspberry Pi. 

 
Figura 3.3.1 Imatge de la Raspberry Pi 
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La Raspberry Pi és un ordinador monoplaca o SBC (acrònim en anglès de Single‐Board 

Computer)  de  baix  cost  que  executa  el  sistema  operatiu GNU/Linux. Disposa,  entre 

d’altres  coses, de 17 pins General Purpose  Input/Output22. Això  significa que es pot 

controlar el seu comportament mitjançant software, que cada pin pot ser configurat 

com a entrada o com a sortida, i que se’ls hi pot definir un nivell de tensió alt o baix (0 o 

1). Els pins estan distribuïts de la següent manera: 

 
Figura 3.3.2 Disposició dels pins de la Raspberry. La numeració pot variar segons la llibreria que s’utilitzi. 

Per fer les proves es va utilitzar un LED de baixa potència (Datasheet a l’Annex 8), ja que 

la tensió de sortida dels pins de Raspberry Pi pot ser només de 3.3V o de 5V. 

Per dissenyar el circuit, format per una resistència en sèrie amb el LED, es van haver  de 

tenir en compte les següents característiques: 

Forward Current LED: 30mA 
Typ Voltage Vf: 2.1V 
Vin=3.3 

El circuit és: 

 
Figura 3.3.3 Circuit utilitzat per encendre i apagar el LED. 

Per saber el valor de resistència necessari: 

1.2	 1.2	

30
	40	  

Per  controlar  aquests  LEDs  es  poden  utilitzar  diferents  llenguatges  de  programació 

(Python, C, Java etc.) i diferents llibreries. En aquest apartat s’explica quins passos s’han 

anat seguint per arribar a versió final. 

                                                            
22 http://en.wikipedia.org/wiki/General‐purpose_input/output 
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Programació en Python 

La primera opció que es va provar va ser un script en Python, ja que Python ja ve instal∙lat 

en el sistema operatiu Linux. El primer objectiu era  fer pampalluguejar un LED a una 

velocitat visible per tal de veure que funciona. El LED es va connectar per una banda al 

pin 11 de la Raspberry, posant la resistència de 40 Ω entre mig, que aniria canviant el 

voltatge de 3.3V a 0V. L’altra pota es va connectar al pin GND.  

El següent pas va ser crear l’script en Python que encenia i apagava el LED. Per crear un 

executable en Python únicament s’ha de crear un fitxer amb extensió .py, (en aquest cas 

particular el nom escollit va ser led.py). Un cop obert el fitxer, ja es pot escriure el codi 

necessari. En aquest cas, es va escriure un codi que encenia el LED, s’esperava un cert 

temps, apagava el LED, s’esperava un cert temps i tornava a encendre el LED: 

 
Figura 3.3.4 Codi utilitzat per encendre i apagar el LED. La variable tb (en segons) marcarà la freqüència 

en que fa pampallugues el LED. 

Per executar l’script l’únic que s’ha de fer és: 

$python led.py 

Per pantalla es van observar els següents missatges: 

 
Figura 3.3.5 Missatges que es veien per pantalla on es demana que s’introduís el temps de bit i el 

número d’iteracions. 

Es podia observar visualment que per temps de bits elevats el LED feia pampallugues. 

Com es pot veure, es va utilitzar la llibreria GPIO per accedir als LEDs i la llibreria Time23 

per adormir el procés. Tot i que en principi aquesta llibreria ja té prou resolució com per 

permetre  fer  fins  i  tot  línies d’un píxel  (explicat a  l’Annex 9),  la  llibreria nanosleep24 

ofereix unes millors prestacions que time.sleep(), ja que, entre d’altres, té més resolució 

per definir  l’interval de somni  i pot  reprendre el somni més  fàcilment quan s’ha vist 

                                                            
23 http://man7.org/linux/man‐pages/man7/time.7.html 
24 http://man7.org/linux/man‐pages/man2/nanosleep.2.html 
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interrompuda per un signal. Com que aquesta llibreria només està disponible en C, es 

va decidir crear una funció en C que utilitzés aquesta llibreria. 

Programació en C 

Per  tenir  accés  als  pins GPIO  programant  en  C  es  va  utilitzar  la  llibreria  bcm283525  

(Annex 10. Com instal∙lar la llibreria). 

El  codi  implementat  és  molt  semblant  al  del  led.py  però  aquest  cop  utilitzant  el 

nanosleep. La funció nanosleep té dos paràmetres d’entrada: 

int nanosleep(const struct timespec *req, struct timespec *rem); 

On l’struct timespec està definit de la següent manera: 

struct timespec { 
               time_t tv_sec;        /* seconds */ 
               long   tv_nsec;       /* nanoseconds */ 
           }; 

El temps que s’ha de suspendre la execució ve definit per la variable *req, i és la suma 

de tv_sec i tv_nsec. A la variable *rem s’hi guarda el valor del temps que quedaria per 

executar‐se si la funció nanosleep es veiés interrompuda per un signal. Per exemple, si 

es vol que s’aturi 1.000000056s i no és necessari que es guardi el temps restant en cas 

d’interrupció el codi seria: 

struc timespec temps; 
temps.tv_sec=1; 
temps.tv_nsec=56; 
nanosleep(&temps, NULL); 

Per fer un codi com el de python, que faci pampalluguejar el LED a una certa freqüència 

i  que  se  li  entri  com  a  paràmetre  el  temps  que  el  LED  estarà  encès  o  apagat  en 

nanosegons, es va fer de la següent manera: 

#include <bcm2835.h> 
#include <time.h> 
// posar les llibreries per accedir als pins i per fer el nanosleep 
#define PIN RPI_GPIO_P1_11 
/*Funció led.c */ 
    int main(int argc, char *argv[]){ 
     
    if(!bcm2835_init()){ 
        return -1; 
    } 
    //posar el pin 11 perque sigui un output 
    bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP); 
    //crear el timespec 
    struct timespec t; 
    t.tv_sec=0; 
    int tb=atoi(argv[1]); 
    t.tv_nsec=tb; 
    while (1){ 
        //posar el pin 11 a tensió alta 
        bcm2835_gpio_write(PIN, HIGH); 
        if(nanosleep(&t,NULL)){ 
            return -1; 
        } 
        //posar el pin a 0 
        bcm2835_gpio_write(PIN, LOW); 
        if(nanosleep(&t,NULL)){ 
            return -1; 
        } 
    } 

                                                            
25 http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/ 



Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  91 

    return 0; 
} 
Per compilar aquest codi s’ha d’incloure la llibreria bcm2835.  

 

Amb això es crea un fitxer executable anomenat led. Per executar‐lo (amb Tb=10 µs): 

 

Al executar el codi amb temps de bit de  l’ordre de microsegons es va poder observar 

com el LED aparentment estava encès constantment. 

L’objectiu  d’implementar  un  codi  que  simplement  generi  un  senyal  quadrat  de 

freqüència variable era  saber com d’alta podia arribar a  ser  la  freqüència del  senyal 

quadrat generat per la Raspberry per tal de saber quin podria ser el temps de bit mínim. 

En un cas real, però, el que es vol és passar un conjunt de bits i que el LED s’encengui o 

s’apagui en  funció de  si  s’envia un 1 o un 0. Per això el pas  següent va  ser  crear el 

programa que, passant‐li com a paràmetre una tira de bits i un determinat temps de bit, 

enviaria la informació a través del LED. El codi que implementa aquesta funció és: 

#include <bcm2835.h> 
#include <time.h> 
#include <string.h> 
#define PIN RPI_GPIO_P1_11 
//funció bits2.c 
int main(int argc, char *argv[]){ 
    if(!bcm2835_init()){ 
        return -1; 
    } 
    bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP); 
    struct timespec t; 
    t.tv_sec=0; 
    int tb=atoi(argv[2]); 
    t.tv_nsec=tb; 
    char *bits; 
    bits= argv[1]; 
    int prev=0; 
    int b=0; 
    for(b=0; b<strlen(bits); b++){ 
    //Cambiar només quan es passa de 1 a 0 i de 0 a 1 
        if (bits[b]=='0' && prev==1){ 
            bcm2835_gpio_write(PIN, LOW); 
            if(nanosleep(&t,NULL)){ 
                return -1; 
            } 
        prev=0; 
        }else if (bits[b]=='1' && prev==0){ 
                        bcm2835_gpio_write(PIN,HIGH); 
            if(nanosleep(&t,NULL)){ 
                        return -1; 
                    } 
        prev=1; 
                }else{ 
                    if(nanosleep(&t,NULL)){ 
                            return -1; 
                    } 
        } 
    } 
    bcm2835_gpio_write(PIN,LOW); 
    return 0; 
} 

 
Per executar el programa se  li ha de passar per paràmetre primer  la cadena de bits  i 
després el temps de bit en nanosegons: 
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Per temps de bit suficientment grans es podien detectar les pampallugues visualment. 

Comprovació  amb l’oscil∙loscopi 

Com que visualment no es podia comprovar si  la Raspberry estava proporcionant un 

senyal quadrat perfecte ni si el  temps de bit era exacte, es va decidir comprovar els 

senyals de sortida del pin amb l’oscil∙loscopi. 

Tenint en  compte  la velocitat d’escombrat  calculada a  l’apartat 3.2.4, perquè un bit 

ocupi només una tira de píxels el temps de bit a de ser de 33.3µs. La figura 3.3.5 mostra 

el que es va observar per l’oscil∙loscopi al executar el programa led.c amb aquest temps 

de bit.  

 
Figura 3.3.5 Sortida del pin de la Raspberry que genera el senyal quadrat amb T=66.6 µs. 

Com és pot comprovar la imatge era molt poc estable i a més mesurant amb el cursor, 

es va poder observar que el temps de bit (T/2) no era l’esperat, sinó de 83 µs. Aquest 

comportament invitava a pensar que potser el fet d’accedir als pins o de “posar‐se” a 

dormir ja consumia un temps per si sol. Al provar diferents temps de bit es va obtenir la 

següent taula: 

Tb (µs)  Temps mesurat (µs)  Diferència (µs) 

62,5  140 77,5

1000  1080 80

100  178 78

0,001  78 77,999

Com s’observa, la diferència és gairebé la mateixa, per tant el fet d’accedir al pin i de 

posar‐se a dormir consumeix un temps d’uns 78 µs. Com que aquests 78 µs podrien no 

ser exactament sempre igual, per tal de tenir més exactitud es va optar per utilitzar la 

classe  clock_nanosleep()26. Aquesta  classe  funciona  igual que  el nanosleep(),  amb  la 

diferència que es pot triar si posar un temps relatiu o absolut. És a dir, es pot dir “Dorm 

5 segons” (relatiu) o “dorm fins que siguin les 14:32:36” (absolut). D’aquesta manera es 

                                                            
26 http://man7.org/linux/man‐pages/man2/clock_nanosleep.2.html 
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pretenia aconseguir que, independentment del temps consumit en adormir‐se o accedir 

al pin, el temps de bit fos constant. Els paràmetres són: 

int clock_nanosleep(clockid_t clock_id, int flags,  const struct timespec *request, struct timespec *remain); 

Igual que  en nanosleep(),  *request defineix el  temps que  s’ha d’adormir  el procés  i 

*remain el temps que queda per complir‐se en cas que s’hagi vist interromput per un 

signal. El paràmetre clock_id especifica sobre quin rellotge s’ha de mesurar l’interval de 

dormida. Finalment, flag serveix per definir si el temps és absolut o relatiu. 

Després d’estudiar  la  resolució de cada clock_id  (Annex 11), es va decidir utilitzar el 

CLOCK_MONOTONIC.  Els  dos  codis  explicats  anteriorment  (el  que  genera  un  senyal 

quadrat i el que se li passen bits) però aquest cop utilitzant la funció clock_nanosleep 

són: 

‐ Per generar el senyal quadrat: 

    /* Codi led_clock.c */ 
#include <bcm2835.h> 
#include <time.h> 
#define PIN RPI_GPIO_P1_11 
 
int main(int argc, char *argv[]){ 
    if(!bcm2835_init()){ 
        return -1; 
    } 
    bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP); 
    struct timespec t; 
    int tb=atoi(argv[1]); 
    /* agafar el temps actual */ 
    clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &t); 
    while (1){ 
        bcm2835_gpio_write(PIN, HIGH); 
        t.tv_nsec += tb; 
        /* per si passa més d'un segon */ 
        if(t.tv_nsec >= 1000000000) { 
            t.tv_nsec -= 1000000000; 
            t.tv_sec++; 
        } 
        clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, &t, NULL); 
        bcm2835_gpio_write(PIN, LOW); 
        t.tv_nsec += tb; 
        if(t.tv_nsec >= 1000000000) { 
            t.tv_nsec -= 1000000000; 
            t.tv_sec++; 
        } 
        clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, &t, NULL); 
    } 
    return 0; 
} 

‐ Per enviar una seqüència de bits:  

    /* Codi bits_clock.c */ 
#include <bcm2835.h> 
#include <time.h> 
#include <string.h> 
#define PIN RPI_GPIO_P1_11 
 
int main(int argc, char *argv[]){ 
        if(!bcm2835_init()){ 
                return -1; 
        } 
        bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP); 
        struct timespec t; 
        int tb=atoi(argv[2]); 
        clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &t); 
        char *bits; 
        bits= argv[1]; 
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        int prev=0; 
        int b=0; 
        for(b=0; b<strlen(bits); b++){ 
                t.tv_nsec += tb; 
                if(t.tv_nsec >= 1000000000) { 
                    t.tv_nsec -= 1000000000; 
                    t.tv_sec++; 
                } 
                if (bits[b]=='0' && prev==1){ 
                    bcm2835_gpio_write(PIN, LOW); 
                    clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, &t, NULL); 
                    prev=0; 
                }else if (bits[b]=='1' && prev==0){ 
                    bcm2835_gpio_write(PIN,HIGH); 
                    clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, &t, NULL); 
                    prev=1; 
                }else{ 
                    clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, &t, NULL); 
                } 
        } 
        bcm2835_gpio_write(PIN,LOW); 
        return 0; 
} 

Igual que en el cas anterior, aquesta nova implementació també va ser comprovada amb 

l’oscil∙loscopi. Executant el codi led_clock.c es va poder observar com per a períodes de 

2ms o major, el senyal era estable i precís però a la que es reduïa al centenar de µs (200 

µs per exemple) ja s’obtenia un senyal massa imprecís. 

 
Figura 3.3.6 A l’esquerra el senyal quadrat generat per la Raspberry a 500 Hz (Tb= 1ms); no fluctua. A la 
dreta, el senyal a 5000 Hz (Tb=100µs). Es pot comprovar la imprecisió del  senyal per a freqüències altes. 

En  vistes  d’aquests  resultats,  es  va  concloure  que  clock_nanosleep()  tampoc 

proporciona cap avantatge respecte la funció nanosleep(). 

Arribats a aquest punt es va  realitzar un estudi per  saber  si aquesta  inexactitud era 

deguda a que la Raspberry no pot accedir tant ràpid als pins o que adormir un procés no 

és fiable. Seguint els passos de l’Annex 12 es va poder comprovar que sense adormir el 

procés es podien assolir freqüències de 14 Mhz quan s’utilitza la llibreria wiringPi.h27 per 

accedir als pins, molt superior a la necessària. Es va arribar a la conclusió que el que ens 

creava problemes era el  fet d’adormir un procés. Per això  com a últim  recurs es va 

programar  una  funció  que  no  s’adormia,  sinó  que  anava  preguntant  el  temps 

constantment.  

/* Codi persistent.c */ 
#include <wiringPi.h> 
#include <time.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdint.h> 
 
int main (int argc, char *argv[]) 
{ 
struct timespec tnow; 
struct timespec t; 

                                                            
27 http://wiringpi.com/ 
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int tb=atoi(argv[1]); 
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &t); 
  if (wiringPiSetup () == -1) 
    exit (1) ; 
 
  pinMode (0, OUTPUT) ; 
  for (;;) 
  { 
 
digitalWrite(0,1); 
t.tv_nsec+=tb; 
if(t.tv_nsec>=1000000000){ 
        t.tv_nsec-=1000000000; 
        t.tv_sec++; 
} 
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &tnow); 
while ((tnow.tv_sec<t.tv_sec) || ((tnow.tv_sec=t.tv_sec) && (tnow.tv_nsec<t.tv_nsec))){ 
        clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &tnow); 
} 
digitalWrite(0,0); 
t.tv_nsec+=tb; 
if(t.tv_nsec>=1000000000){ 
        t.tv_nsec-=1000000000; 
        t.tv_sec++; 
} 
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &tnow); 
while ((tnow.tv_sec<t.tv_sec) || ((tnow.tv_sec=t.tv_sec) && (tnow.tv_nsec<t.tv_nsec))){ 
        clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &tnow); 
} 
} 
   return 0 ; 
} 
El resultat va ser, però, que per a temps de desenes i centenars de microsegons el senyal 

seguia sense ser exacte, possiblement degut a que la funció gettime() consumeix també 

un cert temps. 

 
Figura 3.3.7 Senyal quadrat amb Tb=78µs utilitzant el codi persistent.c 

Enviament de dades mitjançant els pins UART 

Tal i com es pot veure a la figura 3.3.1 (figura pins Raspberry), la Raspberry te dos pins 

de comunicació UART (asíncrona), altrament anomenat port sèrie. Al veure la inviabilitat 

d’utilitzar  els  altres  ports  GPIO  per  crear  un  senyal  exacte  en  el  temps,  en  aquest 

projecte es va valorar  l’opció d’enviar bits utilitzant aquests pins  i mirar  si  tenen un 

temps  de  bit  exacte.  Per  enviar  dades  per  aquest  port  es  va  utilitzar  la  llibreria 

wiringSerial.h28, que entre d’altres té la funció void serialPuts (int fd, char *s). A aquesta 

                                                            
28 https://projects.drogon.net/raspberry‐pi/wiringpi/serial‐library/ 
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funció se li passa un String com a paràmetre i ho envia pel port sèrie, fen la conversió 

caràcter‐binari segons el codi ASCII i enviant els bits de menor a major pes. Cada caràcter 

tindrà un bit d’start (un 0) i un bit d’stop (un 1), és a dir, si s’envia una “q”: 

Char: q Binary: 01110001Pel port UART s’envia: 0100011101 

La velocitat de bit  (Baud Rate) en  la que s’enviaran  les dades és programable, tenint 

disponibles els següents valors29: 

Baud Rate: 110, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 

Per tal de fer les primeres proves, es va programar un executable (putsrsb.c) on com a 

paràmetre se  li passava  l’String que es volia enviar,  la velocitat de bit  i el número de 

vegades que es volia que s’enviés, i ho enviava pel port sèrie (pin 14): 

/* Codi putsrsb.c */ 
 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <errno.h> 
#include <wiringPi.h> 
#include <wiringSerial.h> 
 
/* funció putString (repeticions, String, baudRate) */ 
 
int main (int argc, char *argv[]) 
{ 
  int fd ; 
  char *str; 
  str=argv[2]; 
  int repeticions=atoi(argv[1]); 
  int baud=atoi(argv[3]); 
  int i=0; 
  if ((fd = serialOpen ("/dev/ttyAMA0", baud)) < 0) 
  { 
    fprintf (stderr, "Unable to open serial device: %s\n", strerror (errno)) ; 
    return 1 ; 
  } 
 
  if (wiringPiSetup () == -1) 
  { 
    fprintf (stdout, "Unable to start wiringPi: %s\n", strerror (errno)) ; 
    return 1 ; 
  } 
 
while (i<repeticions) { 
 
        serialPuts (fd,str) ; 
        i++; 
  } 
  return 0 ; 
} 

Amb  l’oscil∙loscopi es va poder comprovar com  fins  i  tot utilitzant el Baud Rate més 

elevat (11500, temps de bit 8.7 µs) els temps eren molt exactes. Per tant es va concloure 

que  la utilització del pin UART TX és  la millor  solució per  controlar el  LED  amb una 

Raspberry Pi i fer l’enviament de dades. 

                                                            
29 https://docs.oracle.com/javame/8.1/get‐started‐rpi/piportsapdx.htm 
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3.4  Implementació  del  transmissor  i  el  receptor  utilitzant 

Android SDK 4 per tal d’establir un enviament de dades 

Quin tipus de comunicació es vol dissenyar? 

Igual que en l’apartat 1 on s’utilitzava el sensor de llum com a receptor, el sistema és 

unidireccional i la comunicació broadcast (un transmissor enviarà informació a tots els 

receptors que hi hagi al seu abast). L’esquema consisteix en una sala il∙luminada per un 

LED controlat per una Raspberry Pi que envia constantment el mateix flux de dades i un 

o més mòbils que en un cert moment de temps es posen a processar el senyal lluminós 

que es rebrà mitjançant la càmera.  

Com s’enviaran les dades? 

Es disposa d’un receptor que agafa uns 30 fps, però no es pot assegurar ni que el temps 

entre  captures  sigui  exacte  ni  que  no  es  perdi  cap  frame.  D’altra  banda,  el  temps 

d’escombrat de  la  imatge no és 1/fps, sinó d’aproximadament 24 ms, per  tant no hi 

haurà una captura constant de la llum. 

 
Figura 3.4.1 Possible representació de la captura d’imatges a través del temps. 

A més, el mòbil pot començar a rebre dades en qualsevol moment de  la transmissió. 

Tenint en compte aquestes condicions, la tècnica escollida en aquest treball per enviar 

les dades és fent‐ho a través de diferents blocs, que seran capturats per diversos frames. 

Cada bloc haurà de tenir una seqüència d’inici  i un  identificador de posició per tal de 

poder‐los ajuntar posteriorment en recepció. Com que no es pot sincronitzar el receptor 

de manera que cada frame es comenci a capturar a l’inici d’un bloc, la durada d’un bloc 

ha de ser la meitat que el temps en que es captura un frame i cada bloc serà enviat dues 

vegades. Finalment, com que hi ha la possibilitat que es perdi algun frame, la seqüència 

de  blocs  s’anirà  repetint  constantment.  Per  exemple,  si  estem  enviant  un missatge 

repartit en tres blocs una possible escena d’enviament i captura d’aquests és: 

 
Figura 3.4.2 Demostració gràfica de com s’assegura que s’agafi un bloc per cada frame. 

La longitud màxima de les dades a transmetre dependrà de com de petit s’aconsegueixi 

fer el temps de bit, i com a conseqüència de quants bits es puguin enviar per bloc, i del 

número de blocs que es vulgui enviar. 

Frame perdut!
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3.4.1 Primeres proves. Lectura de bits d’un frame 

Un cop estudiat el funcionament la càmera del mòbil, la manera d’obrir‐la i com extreure 

la informació corresponent a cada frame, i després de decidir com enviar bits a través 

de la Raspberry, es va procedir a realitzar les primeres proves de transmissió i recepció 

de dades. El circuit utilitzat per fer les proves era el següent: 

 
Figura 3.4.1.1 Circuit utilitzat per a la realització de proves. 

Totes  les proves es  van  realitzar utilitzant un Nexus 4  i posant  la  càmera del mòbil 

enfocant  al  LED.  Posteriorment,  un  cop  es  va  aconseguir  enviar  una  seqüència  de 

bits/caràcters  i rebre’ls correctament, es va procedir a  fer  les proves amb un LED de 

molta més potència que il∙luminava una paret amb el mòbil enfocant a l’àrea il∙luminada 

(apartat 3.5). 

Com a primer pas, l’objectiu era programar una aplicació que obrís la càmera utilitzant 

el codi  final de  l’apartat 3.2.1  i que al  rebre un nou  frame  (quan es crida el mètode 

onPreviewFrame de  la classe Camera.PreviewCallback) creï un Thread passant‐li com 

paràmetre la luminància (component Y) del frame. Aquest Thread únicament llegirà els 

bits  del  frame  (posteriorment  ja  s’implementaran  les  funcions  necessàries  per  a 

l’extracció de blocs). Com que les línies de píxels s’agafen en un mateix instant, del qual 

volem saber si hi ha llum o no, el primer que farà el Thread serà calcular la lluminositat 

mitja de cada una de les files de píxels de la següent manera: 

int tmp2; 
long[] linies = new long[size.height]; 

Pin 14: Tx UART  GND 

Resistència 40 Ω LED controlat 

per la Raspberry 

Càmera enfocant 

directament al LED 
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for (int h = 0; h < size.height; h++) { 
 for (int w = 0; w < size.width; w++) { 

/* passo de byte a int*/ 
  tmp2 = (0xff & ((int) data[(h * size.width+ w])); 
  linies[(size.height - 1) - h] += tmp2; 
 } 

linies[(size.height - 1) - h] = linies[(size.height - 1) - h] / size.width; 
} 

Com es pot veure, el valor mig de les línies es comença a guardar a la posició més alta 

del  vector  i  va baixant  fins a arribar a  la primera posició  (com  si es girés el  frame). 

D’aquesta manera es  llegirà el  frame del  revés, començant a  llegir primer  l’últim bit 

rebut. La raó per la qual es va optar per fer això és que, com s’ha explicat a l’apartat 3.3, 

els caràcters que s’envien pel port UART tenen el bit de menys pes al principi, però en 

Android les funcions que permeten passar de bits a caràcter ASCII ho fan al revés. Per 

no haver d’estar invertint els bits, la solució més eficient és llegir els frames al revés. 

Per fer les primeres proves de lectura de bits es va utilitzar el codi putsrsb.c de l’apartat 

3.3, enviant tota l’estona un mateix caràcter. El primer que calia determinar era quin era 

el Baud Rate màxim que el mòbil era capaç de llegir. Inicialment, es va començar a enviar 

caràcters a 1200 bps. A aquesta velocitat: 

	 	 1200 833.3	  

833.3	 29.698
í

24.75	 ≃ 	 í 	 	 í 	 	  

Capturant els diversos frames i estudiant el valor mig de la component Y de cada línia es 

va observar que el número de línies per bit no era exacte; a més, el bit 1 sempre ocupava 

més que el bit 0. D’altra banda, també es podia comprovar que entre la transició de 0 a 

1  i viceversa sempre hi havia algunes  línies de  tons grisosos. Per exemple, si quan al 

enviar un 1 (llum) s’obtenien valors de més de 200 i quan s’enviava un 0 (fosc) valors de 

menys de 15, al passar de 1 a 0 podríem una possible seqüència de valors mitjos de les 

línies de píxels era: 

... 230, 235, 200, 181, 100, 80, 34, 16, 0... 

 
Figura 3.4.1.2: A l’esquerra captura d’imatge enfocant a un LED que envia un caràcter (en aquest cas una 
A) a 1200 bps. Es pot veure com l’amplada dels bits 1 és lleugerament més gran que la dels bits 0. A la 

dreta transició de 0 a 1 ampliada. S’observa el canvi progressiu. 

Bit 1

Bit 0
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Tenint en compte tot això, es va decidir dissenyar un sistema flexible a  la variació de 

línies/bit. Per això, els passos seguits pel Thread per tal de extreure bits d’un frame són: 

0. Declarar variables. 

1. Tal i com ja s’ha explicat, calcular la lluminositat mitja de cada fila de píxels. 

2. Agafar el valor de  lluminositat de  la primera  línia  i anar‐ho  comparant  fins a 

trobar una diferència de 60. Això ho fa per trobar a quin punt comença un bit 

nou. Si hi ha hagut un augment de llum suposa que el bit següent que rebrà serà 

un 1, del contrari un 0. 

3. Agafar el valor de la primera línia del bit i guardar‐lo a una variable temporal. Si 

és un 1, anirà mirant les següents línies i es quedarà sempre amb el valor més 

elevat  (la  línia  amb més  llum)  i  comptant  quantes  línies  de  píxels  amb  llum 

s’estan rebent. Quan arribi a una línia on la diferència entre el valor més elevat i 

el valor de la línia sigui més gran de 60 (posteriorment s’estudiarà quin és el valor 

més adient en una situació real), es considerarà que ja s’està rebent un 0. En el 

cas de rebre un 0, fa el procés contrari. 

4. Dividir el número de  línies de píxels que ha  rebut d’una mateixa  lluminositat 

entre el número de línies per bit que es té segons la velocitat de transmissió (25 

en aquest cas)  i arrodoneix a  l’enter més proper. Per exemple, si rep 54  línies 

amb llum vol dir que ha rebut dos 1. 

5. Guardar els bits rebuts a una variable. 

6. Tornar al pas 3 fins que ja no hi hagi més línies. 

7. Mostrar els bits del frame capturat pel LogCat. 

La  implementació  d’aquest  Thread  és  (El  codi  complet  de  tota  l’Activity  es  troba  a 

l’Annex 13): 

class DecoderThread implements Runnable { 
 byte[] data; 
 
 DecoderThread(byte[] data) { 
  this.data = data; 
 } 
 public void run() { 
 /* Pas 0: Declaració de variables*/ 
  double pixbit = 25.0; 
  int tmp2; 
  long[] linies = new long[size.height]; 
  String binary = ""; 
  char bit; 
/* Pas 1: Fer el Valor mig de cada línia */ 
  for (int h = 0; h < size.height; h++) { 
   for (int h = 0; h < size.height; h++) { 
    for (int w = 0; w < size.width; w++) { 
     tmp2 = (0xff & ((int) data[(h * size.width+ w])); 
     linies[(size.height - 1) - h] += tmp2; 
    } 

linies[(size.height - 1) - h] = linies[(size.height - 1) - 
h] / size.width; 

} 

  boolean kill = false; 
  int i = 1; 
  double tmp = linies[0]; 
  /* Pas 2: Buscar inici primer bit */ 
  while (Math.abs((linies[i] - tmp)) < 60 && kill==false) { 
   i++; 
   if (i == 719) { 
    kill = true; 
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   } 
  } 
  int numpix = 0; 
  int numbits; 
  int h; 
  boolean bit0 = false; 
  if ((linies[i] - tmp) < 0) { 
   bit0 = true; 
  } 
  while (i < 718 && kill == false) { 
  /* Pas 3: Comptar quantes línies amb la mateix llum tinc */ 
   tmp = linies[i]; 
   i++; 
   if (bit0) { 
    while ((linies[i] - tmp) < 60 && i < 719 && kill == false){ 
     if ((linies[i] < tmp)) 
      tmp = linies[i]; 
     i++; 
     numpix++; 
    } 
   } else { 
    while ((tmp - linies[i]) < 60 && i < 719 && kill == false){ 
     if ((linies[i] > tmp)) 
      tmp = linies[i]; 
     i++; 
     numpix++; 
    } 
   } 
   /* Pas 4: Calcular a quants bits equival */ 
   if (bit0) { 
    bit = '0'; 
    numbits = (int) Math.round(((numpix) / pixbit)); 
    bit0 = false; 
   } else { 
    bit = '1'; 
    numbits = (int) Math.round(((numpix) / pixbit)); 
    bit0 = true; 
   } 
   /* Pas 5: Guardar els bits */ 
   for (h = 0; h < numbits; h++) { 
    binary += bit; 
   } 
   numpix = 0; 
  } 
  /* Pas 7: Escriure els bits pel LogCat */ 
  Log.v("Bits","Resultat: "+binary); 
 } 
} 

Enviant el  caràcter A  (com a  la Figura 3.4.1.2) es va  comprovar per pantalla  com es 

descodificaven correctament els diferents frames: 

  
Figura 3.4.1.3 Mostra del que es veu pel LogCat al executar la Activity BitsFrameActicity.java quan la 
càmera està enfocant a un LED que envia constantment el caràcter ‘A’ (bits 1010000010 tenint en 

compte els bits start i stop). 

Per veure quin és el temps de bit mínim al que es poden enviar  les dades rebent‐les 

correctament el que es va fer va ser provar les diferents velocitats i canviar únicament 

el valor de la variable pixbit pel valor que corresponia a cada cas. 
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Enviant els bits a 1800 bps es tenen aproximadament 16 línies de píxels per bit (calculat 

seguint el mateix procediment que per a 1200 bps). Canviant  la variable pixbit es va 

poder observar com la aplicació seguia tenint un funcionament correcte. 

Per  a  2400  bps  el  número  de  línies  per  bit  és  de  12.  Com  que,  com  s’ha  explicat 

anteriorment, les línies amb llum ocupen més que les línies sense llum, al pas 4 del codi 

(descodificació de bits a 1200) es van haver d’introduir uns petits canvis per  tal que 

aquest efecte no repercutís en la correcta descodificació dels frames, fent així que els 

bits 0 hagin de tenir menys amplitud que els bits 1: 

if (bit0) { 
  bit = '0'; 
  numbits = (int) Math.round(((numpix) / 11.0)); 
  bit0 = false; 
 } else { 
  bit = '1'; 
  numbits = (int) Math.round((((numpix)-2) / 13.0)); 
  bit0 = true; 
 } 

D’aquesta manera es va aconseguir llegir els bits correctament a 2400 bps. 

Finalment,  es  va  intentar  llegir  els  bits  enviats  a  4800  bps.  A  aquesta  velocitat 

corresponen 6  línies per bit, però al haver‐hi sempre una petita transició entre 0  i 1  i 

viceversa i al ser més fines les línies fosques, al enviar un 0 pràcticament no era possible 

distingir la línia fosca, fet que impossibilitava la recepció correcta dels bits. Per això es 

va concloure que  la màxima velocitat en que es poden detectar els bits en un mòbil 

Android  utilitzant  SDK  4  és  a  2400  bps  i  va  ser  la  velocitat  escollida  per  realitzar 

l’enviament de dades en els passos posteriors. 

3.4.2 Lectura de blocs enviant bits a 2400 bps i enfocant sobre 

el LED 

Mida dels blocs 

Per tal d’assegurar la lectura d’un bloc per cada frame, la durada del bloc ha de ser la 

meitat que la durada de la captura del frame: 

	 	
	

2

24.24	

2
12.12	  

12.12	 2400	 29.1	 	 ≃ 	 	 	  

Com que utilitzant la Raspberry Pi només es poden enviar caràcters pel port UART i cada 

un d’aquests caràcters dura 10 bits (8 bits data + bit start + bit stop) es podran enviar 3 

caràcters (lletres) per bloc. 

Sincronització 

Entre els 30 bits per bloc que s’envien, s’han d’enviar un conjunt de  bits que indiquin 

l’inici  de  bloc  i  un  altre  conjunt  que  indiqui  la  posició  del  bloc  respecte  al  total.  La 

representació binària dels caràcters dels números del 0 al 9 és sempre: 
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0011XXXX  

És a dir, tots comencen per 0011. Com que al enviar pel port UART es té un bit 1 de final 

de caràcter i un bit 0 de principi, es pot assegurar que abans dels bits 0011 es rebrà 01 

(bit d’inici del caràcter posterior i bit de final del caràcter del número). Aprofitant aquest 

fet, en aquesta secció es va optar per buscar la seqüència 010011 per reconèixer l’inici 

del bloc. Els 4 bits restants del caràcter servien per extreure el número de seqüència del 

bloc (Sequence Number). Així doncs, es podien enviar 24=16 blocs. Els 10 primers blocs 

contenen,  llavors,  els  números  del  0  al  9  (el  caràcter  0  està  representat  pels  bits 

00110000 i el 9 per 00111001). La resta de caràcters que permetran sincronitzar i saber 

el Sequence Number del bloc 10 fins al 15 seran : ; < = > ? respectivament. 

En la aplicació Android realitzada en aquest apartat es va decidir que s’anirien llegint els 

bits de cada frame i buscant la seqüència d’inici 010011. Un cop s’hagués trobat aquesta 

seqüència els següents bits rebuts eren guardats en una variable per  fer  la posterior 

descodificació. Per  trobar  la  seqüència 010011 es  va decidir  crear un  vector  amb  la 

seqüència de sincronització i iniciar una variable a a 0. Cada cop que es llegia un bit, si 

aquest  tenia el mateix  valor que el bit que  tocava en el  vector de  sincronització  (si 

bit=vector_sincronitzacio[a]), s’incrementava el valor de a. En cas contrari es tornava a 

posar a 0. Quan  la variable a arribava al valor de 5 significava que  ja s’havia rebut  la 

seqüència de sincronització i ja es podien començar a guardar els bits següents. El codi, 

però, havia de tenir en compte casos en els que, encara que no s’hagués rebut el valor 

esperat,  la  variable  a  no  s’havia  de  posar  a  0.  En  la  següent  figura  se’n mostra  un 

exemple: 

 
Figura 3.4.2.1 Exemple dels casos que s’han de tenir en compte a l’hora de sincronitzar 

Es pot veure el codi a l’apartat 3.4.4, Pas 5: Sincronització. 

Una implementació més simple hagués sigut fer que el Thread s’anés guardant els bits 

en un String i mirés si els 6 últims eren 010011: 

binary+=bit; 
if (binary.length()>6){ 

if(sincros.equals(binary.substring(binary.length()-6, binary.length()))){ 
  binary=""; 
  sincro=true; 
 } 
} 

Però mirant el cost computacional d’aquesta implementació (Figura 3.4.2.2) es va poder 

observar  com  era  molt  més  elevat  que  quan  s’utilitzava  el  codi  que  únicament 

modificava el valor d’una variable a (Figura 3.4.2.3), on en la majoria de casos el temps 

en realitzar les operacions era de 0 ns. 
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Figura 3.4.2.2 Temps (en nanosegons) que consumeix realitzar l’extracció i la comparació d’Strings.  

 
Figura 3.4.2.3 Temps (en nanosegons) que es consumeix al incrementar/decrementar una variable 

Extreure els bits de cada  frame  i enviar‐los per a la reordenació 

Un  cop  detectat  on  comença  el  bloc,  el  Thread  ja  pot  començar  a  agafar  els  bits 

corresponents a les dades (Apartat 3.4.4, Pas 6). Quan el Thread ja hagi llegit i guardat 

totes les dades del bloc, comprova que hi hagi un bit d’start i un bit d’stop a principi i a 

final  de  caràcter  a mode  de  comprovació  d’errors.  En  el  cas  que  no  s’observi  cap 

anomalia,  s’envien  els  bits  al  Thread  principal  perquè  reordeni  tots  els  paquets, 

comprovi el CRC (veure apartat 3.4.3) i obtingui el missatge complert (Apartat 3.4.4, Pas 

7). El Thread envia per una banda la posició del bloc i per altra la tira de bits. Per passar 

d’un String amb 0 i 1 a un char s’ha utilitzat el mètode Integer.parseInt(). Per passar de 

char a int se li ha de restar 48 a la variable. 

3.4.3 Re ordenament dels blocs i comprovació d’errors 

La interacció entre els Threads que descodifiquen cada frame i el procés principal es fa 

mitjançant  l’objecte  Handler30.  Aquest  objecte  rep  la  posició  del  bloc  i  els  bits 

corresponents (Apartat 3.4.4, Pas 8)  i els ajunta en una mateixa variable per tal d’obtenir 

el missatge complert (Apartat 3.4.4, pas 9). El Handler s’espera a haver rebut tots els 

blocs del missatge i posteriorment comprova el CRC (Apartat 3.4.4, pas 11) i mostra el 

                                                            
30 http://developer.android.com/reference/android/os/Handler.html 
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missatge complert per pantalla (els bits i la seva interpretació en el codi ASCII) (Apartat 

3.4.4, pas 12). 

Mida variable del missatge 

Tal i com s’ha explicat, el missatge té una mida màxima de 16 blocs, però pot ser menor. 

Per tal de permetre aquesta variabilitat, la solució escollida és que la Raspberry en cas 

de que el missatge  tingui un nombre menor que 16 blocs afegeixi un bloc amb dos 

caràcters que senyalin  final del missatge  (en aquest cas particular es van escollir dos 

guionets, que corresponen als bits 00101101 00101101). En recepció, l’aplicació Android 

sempre espera per defecte rebre 16 blocs, però si rep un bloc amb  ‐‐ calcula  la nova 

mida del missatge i ja no s’espera a rebre tots els blocs, sinó només tants com en tingui 

el missatge (Apartat 3.4.4, pas 10). 

CRC 

Òbviament, els bits d’start i d’stop no són suficients per assegurar que no hi hagi hagut 

cap error. Per això es va optar per afegir quatre CRC4 per missatge, en total 16 bits de 

CRC. Aquests 16 bits s’envien en  l’últim bloc del missatge. La raó per  la qual es fan 4 

CRC4 i no un CRC16 és que d’aquesta manera es pot saber quins són els bits que s’han 

rebut amb error i, conseqüentment, en quins blocs podríem tenir error. Això permet no 

haver de rebre tots els blocs una altra vegada, sinó només aquells que siguin necessaris. 

El que es fa en transmissió és partir la seqüència de bits d’entrada entre 4, calcular el 

CRC4 per cada un d’aquests grups  i enviar‐los en ordre per  l’últim bloc. En  recepció 

s’extreuen els 16 bits de CRC del missatge i es calcula quants bits per CRC es tindran amb 

la següent fórmula: 

	 	 	
º	 	 16	 	 	

4
 

Després es calculen els 4 CRC i, en cas que algun sigui incorrecte, es calcula des de quin 

bloc pot haver‐hi error (bloc start) i quin bloc ja no ha estat rebut amb error (bloc stop), 

per tal de poder tornar a capturar aquells que sigui necessari (incloent‐hi el bloc de CRC). 

Les fórmules utilitzades per calcular aquests dos blocs són: 

ó	 	
º	

16
 

ó	 	
º	 1

16
 

Un exemple de com es calcularia el CRC en transmissió i de què es faria en recepció és: 
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Tenint en compte que el número màxim de blocs que es poden enviar és 16  i que un 

d’aquests blocs conté el CRC, la màxima longitud de dades que es pot enviar és de 240 

bits, equivalent a 30 caràcters ASCII. 

3.4.4 Codi de l’Activity en Android 

package uitu.android.lighttest; 
 
import java.io.File; 
import java.io.IOException; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.os.Message; 
import android.app.Activity; 
import android.content.pm.ActivityInfo; 
import android.graphics.ImageFormat; 
import android.hardware.Camera; 
import android.hardware.Camera.CameraInfo; 
import android.hardware.Camera.ErrorCallback; 
import android.hardware.Camera.Parameters; 
import android.hardware.Camera.Size; 
import android.util.Log; 
import android.view.SurfaceHolder; 
import android.view.SurfaceView; 
import android.view.WindowManager; 
import android.view.SurfaceHolder.Callback; 
import android.widget.Toast; 
 
public class bitsCRCActivity extends Activity { 
 
    SurfaceView mVideoCaptureView; 
    Camera mCamera; 
    Parameters params; 
    File mediaStorageDir; 
    Size size; 
    boolean rebut = false; 
    Handler handler = new Handler() { 
        boolean[] blocks = { false, false, false, false, false, false, false, 
                false, false, false, false, false, false, false, false, false }; 
        private char[] bitsvect = new char[240]; 
        private int pos; 
        int i; 
        int size = 240; 
        String crc = ""; 
        String bits = ""; 
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        @Override 
        public synchronized void handleMessage(Message msg) { 
            /* Pas 8: Rebre posició i dades */ 
            String output = msg.getData().getString("result"); 
            pos = msg.getData().getInt("Pos"); 
            int s; 
            if (!blocks[pos] && pos < 16) { 
                blocks[pos] = true; 
                /* Pas 10: comprovar que no sigui l'últim bloc del missatge */ 
                if (output.equals("0010110100101101")) { 
                    for (i = 0; i < (15 - pos); i++) { 
                        blocks[pos + 1 + i] = true; 
                        size = pos * 16; 
                    } 
                } else { 
                    /* Pas 9: Ajuntar bits */ 
                    for (s = 0; s < 16; s++) 
                        bitsvect[(pos * 16) + s] = output.charAt(s); 
                } 
                /* 
                 * Pas 11: Mirar si ja s'han rebut tots els blocs i en cas 
                 * afirmatiu calcular CRC 
                 */ 
                if (blocks[0] && blocks[1] && blocks[2] && blocks[3] 
                        && blocks[4] && blocks[5] && blocks[6] && blocks[7] 
                        && blocks[8] && blocks[9] && blocks[10] && blocks[11] 
                        && blocks[12] && blocks[13] && blocks[14] && blocks[15]) { 
                    crc = ""; 
                    bits = ""; 
                    /* Extreure bits de CRC */ 
                    for (s = size - 16; s < size; s++) 
                        crc += bitsvect[s]; 
                    for (s = 0; s < size - 16; s++) 
                        bits += bitsvect[s]; 
                    /* Calcul bits/crc */ 
                    int sizedata = size - 16; 
                    int nbitscrc = sizedata / 4; 
                    /* Comprovem CRC */ 
                    String crctmp = ""; 
                    for (i = 0; i < 4; i++) { 
                        /* Calcular CRC de cada conjunt de bits */ 
                        crctmp = MakeCRC(bits.substring(i * nbitscrc, 
                                (i * nbitscrc) + nbitscrc)); 
                        if (!crctmp.equals(crc.substring(i * 4, (i * 4) + 4))) { 
                            /* Calcul de blocs que s'han de tornar a rebre */ 
                            int start = (int) Math.floor((nbitscrc * i) / 16.0); 
                            int stop = (int) Math.ceil(nbitscrc * (i + 1)/ 16.0); 
                            for (int x = start; x < (stop); x++) { 
                                blocks[(size / 16) - 1] = false; 
                                if (x < 16) 
                                    blocks[x] = false; 
                            } 
                        } 
                    } 
                    /* 
                     * Si no hem de tornar a rebre cap bloc perque tot és 
                     * correcte 
                     */ 
                    if (blocks[0] && blocks[1] && blocks[2] && blocks[3] 
                            && blocks[4] && blocks[5] && blocks[6] && blocks[7] 
                            && blocks[8] && blocks[9] && blocks[10] 
                            && blocks[11] && blocks[12] && blocks[13] 
                            && blocks[14] && blocks[15]) { 
                        /* Pas 12: Mostrar bits i caràcters */ 
                        rebut= true; 
                        toastShow(bits); 
                        /* pasem a chars */ 
                        int ii; 
                        int tmp2; 
                        String text = ""; 
                        for (ii = 0; ii < (sizedata / 8); ii++) { 
                            tmp2 = Integer.parseInt( 
                                    bits.substring((8 * ii), (8 * ii) + 8), 2); 
                            text += (char) (tmp2); 
                        } 
                        toastShow(text); 
                    } 
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                } 
            } 
        } 
    }; 
 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON); 
        setContentView(R.layout.activity_camera_detection); 
        mVideoCaptureView = (SurfaceView) findViewById(R.id.surface); 
        setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE); 
        SurfaceHolder videoCaptureViewHolder = mVideoCaptureView.getHolder(); 
 
        videoCaptureViewHolder.addCallback(new Callback() { 
            public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) { 
                finish(); 
            } 
 
            public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) { 
                startVideo(); 
            } 
 
            public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, 
                    int width, int height) { 
            } 
        }); 
    } 
 
    protected void onPause() { 
        super.onPause(); 
        getWindow().clearFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON); 
    } 
 
    private void startVideo() { 
        SurfaceHolder videoCaptureViewHolder = null; 
        try { 
            mCamera = Camera.open(CameraInfo.CAMERA_FACING_BACK); 
        } catch (RuntimeException e) { 
            Log.e("CameraTest", "Camera Open filed"); 
            return; 
        } 
        mCamera.setErrorCallback(new ErrorCallback() { 
            public void onError(int error, Camera camera) { 
            } 
        }); 
        Camera.Parameters params = mCamera.getParameters(); 
        params.setPreviewFpsRange(5000, 30000); 
        if (params.getVideoStabilization()) 
            params.setVideoStabilization(false); 
        mCamera.cancelAutoFocus(); 
        params.setPreviewFormat(ImageFormat.NV21); 
        params.setRecordingHint(false); 
        params.setAntibanding(Camera.Parameters.ANTIBANDING_OFF); 
        params.setFocusMode(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_INFINITY); 
        params.setAutoWhiteBalanceLock(false); 
        params.setSceneMode(Camera.Parameters.SCENE_MODE_SPORTS); 
        params.setPreviewSize(1280, 720); 
        mCamera.setParameters(params); 
        if (null != mVideoCaptureView) 
            videoCaptureViewHolder = mVideoCaptureView.getHolder(); 
        try { 
            mCamera.setPreviewDisplay(videoCaptureViewHolder); 
        } catch (Throwable t) { 
        } 
        size = mCamera.getParameters().getPreviewSize(); 
        int dataBufferSize = (int) (size.height * size.width * (ImageFormat 
                .getBitsPerPixel(mCamera.getParameters().getPreviewFormat()) / 8.0)); 
        mCamera.addCallbackBuffer(new byte[dataBufferSize]); 
        mCamera.addCallbackBuffer(new byte[dataBufferSize]); 
        mCamera.addCallbackBuffer(new byte[dataBufferSize]); 
        mCamera.setPreviewCallbackWithBuffer(new Camera.PreviewCallback() { 
 
            public synchronized void onPreviewFrame(byte[] data, Camera camera) { 
                if(!rebut){ 
                    Thread frame = new Thread(new DecoderThread(data, handler)); 
                    frame.start(); 
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                } 
                try { 
                    camera.addCallbackBuffer(data); 
                } catch (Exception e) { 
                    Log.e("CameraTest", "addCallbackBuffer error"); 
                    return; 
                } 
 
                return; 
            } 
        }); 
        try { 
            mCamera.startPreview(); 
        } catch (Throwable e) { 
            mCamera.release(); 
            mCamera = null; 
            return; 
        } 
    } 
 
    class DecoderThread implements Runnable { 
        byte[] data; 
        Handler handler; 
 
        DecoderThread(byte[] data, Handler h) { 
            this.data = data; 
            handler = h; 
        } 
 
        public void run() { 
            Message msg = handler.obtainMessage(); 
            Bundle b = new Bundle(); 
            boolean sincro = false; 
            int tmp2; 
            /* Pas 1: Faig el Valor mig de cada línia */ 
            long[] linies = new long[size.height]; 
            String binary = ""; 
            char bit; 
            for (int h = 0; h < size.height; h++) { 
            /* agafo només els pixels del mig */ 
                for (int w = 0; w < 400; w++) { 
                    /* passo de byte a int */ 
                    tmp2 = (0xff & ((int) data[((h * size.width) + 400) + w])); 
                    linies[(size.height - 1) - h] += tmp2; 
                } 
                linies[(size.height - 1) - h] = linies[(size.height - 1) - h] / 400; 
            } 
            boolean kill = false; 
            int i = 1; 
            double tmp = linies[0]; 
            /* Pas 2: Busco inici primer bit */ 
            while (Math.abs((linies[i] - tmp)) < 60 && kill == false) { 
                i++; 
                if (i == 719) { 
                    kill = true; 
                } 
            } 
 
            int numpix = 0; 
            int numbits; 
            int h; 
            int a = 0; 
            char[] sinc = { '0', '1', '0', '0', '1', '1' }; 
            boolean bit0 = false; 
            if ((linies[i] - tmp) < 0) { 
                bit0 = true; 
            } 
            while (i < 715 && kill == false) { 
                /* Pas 3: Compto quantes línies amb la mateix llum tinc */ 
                tmp = linies[i]; 
                i++; 
                if (bit0) { 
                    while ((linies[i] - tmp) < 60 && i < 719 && kill == false) { 
                        if ((linies[i] < tmp)) 
                            tmp = linies[i]; 
                        i++; 
                        numpix++; 



Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  110 

                    } 
                } else { 
                    while ((tmp - linies[i]) < 60 && i < 719 && kill == false) { 
                        if ((linies[i] > tmp)) 
                            tmp = linies[i]; 
                        i++; 
                        numpix++; 
                    } 
                } 
                /* Pas 4: Calculo a quants bits equival */ 
                if (bit0) { 
                    bit = '0'; 
                    // perquè les línies fosques són més primes 
                    numbits = (int) Math.round(((numpix + 3.0) / 12.0)); 
                    bit0 = false; 
                } else { 
                    bit = '1'; 
                    numbits = (int) Math.round(((numpix) / 12.0)); 
                    bit0 = true; 
                } 
 
                for (h = 0; h < numbits; h++) { 
                    /* Pas 5: Sincronització */ 
                    if (!sincro) { 
                        if (sinc[a] == bit) { 
                            if (a == 5) { 
                                sincro = true; 
                                a = 0; 
                            } 
                            a++; 
                        } else { 
                            if (a == 3) { 
                                if (bit == '1') { 
                                    a = 2; 
                                } else { 
                                    a = 1; 
                                } 
                            } else if (a == 5) { 
                                if (bit == '0') { 
                                    a = 3; 
                                } else { 
                                    a = 0; 
                                } 
                            } else if (bit == '0') { 
                                a = 1; 
                            } else { 
                                a = 0; 
                            } 
                        } 
                    } else { 
                        /* Pas 6: Guardar bits un cop s'ha sincronitzat */ 
                        binary += bit; 
                        if (binary.length() == 25) { 
                            /* 
                             * Pas 7: Comprovació bits start/stop i enviament de 
                             * dades 
                             */ 
                            binary = "10011" + binary; 
                            if ((binary.charAt(0) == binary.charAt(10)) 
                                    && (binary.charAt(10) == binary.charAt(20)) 
                                    && ((binary.charAt(20) == '1') 
                                            && (binary.charAt(9) == binary 
                                                    .charAt(19)) 
                                            && (binary.charAt(19) == binary 
                                                    .charAt(29)) && (binary 
                                            .charAt(29) == '0'))) { 
                                int pos; 
                                String Result = ""; 
                                pos = Integer.parseInt(binary.substring(1, 9), 
                                        2) - 48; 
                                Result += binary.substring(11, 19); 
                                Result += binary.substring(21, 29); 
                                b.putString("result", Result); 
                                b.putInt("Pos", pos); 
                                msg.setData(b); 
                                handler.sendMessage(msg); 
                                kill = true; 
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                            } 
                        } 
                    } 
                } 

numpix = 0; 
            } 
 
        } 
    } 
 
    private void stopVideo() { 
        if (null == mCamera) 
            return; 
        try { 
            mCamera.stopPreview(); 
            mCamera.setPreviewDisplay(null); 
            mCamera.setPreviewCallbackWithBuffer(null); 
            mCamera.release(); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            return; 
        } 
        mCamera = null; 
    } 
 
    public void finish() { 
        stopVideo(); 
        super.finish(); 
    }; 
 
    private void toastShow(String text) { 
        Toast toast = Toast.makeText(this, text, Toast.LENGTH_LONG); 
        toast.setGravity(0, 0, 0); 
        toast.show(); 
    } 
 
    public String MakeCRC(String BitString) { 
        char[] Res = new char[4]; // CRC Result 
        char[] CRC = new char[4]; 
        int i; 
        char DoInvert; 
        for (i = 0; i < 4; ++i) { 
            CRC[i] = 0; 
 
        } 
 
        for (i = 0; i < BitString.length(); ++i) { 
 
            if ('1' == BitString.charAt(i)) 
                DoInvert = (char) (1 ^ CRC[3]); 
            else 
                DoInvert = (char) (0 ^ CRC[3]); 
            CRC[3] = CRC[2]; 
            CRC[2] = CRC[1]; 
            CRC[1] = (char) (CRC[0] ^ DoInvert); 
            CRC[0] = DoInvert; 
        } 
 
        for (i = 0; i < 4; ++i) { 
            Res[3 - i] = (char) (CRC[i] + 48); 
 
        }  
        return (String.valueOf(Res)); 
    } 
} 

3.4.5 Enviament per la Raspberry 

En aquest apartat es descriu el procediment que es va seguir per crear un programa en 

C que tingui com a paràmetre d’entrada el text que es vol enviar a través del LED, el 

número de vegades que es vol enviar i la velocitat a la que es vol. Els passos que segueix 

aquest codi són: 
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1. En el cas que el número de caràcters no sigui múltiple de 2 (s’envien 2 chars per 

bloc), afegir un – al final. Passar la tira de chars a una tira de bits. Si la longitud 

és major que 240 (equivalent a 30 caràcters) només s’envien els 240 primers. 

2. Calcular quants bits per CRC hi ha, fer els 4 CRC4 i afegir‐los al final de la tira de 

bits. 

3. Transformar la tira de bits a caràcters una altra vegada per tal de poder‐ho enviar 

pel port sèrie posteriorment.  

4. Crear els diferents blocs. Com  ja s’ha explicat, els blocs estan compostos d’un 

número, que  serveix per  sincronitzar  i marcar el número de  seqüència,  i dos 

caràcters  de  dades.  L’objectiu  és  que  en  recepció  es  rebi  un  bloc  amb 

l’estructura: Número Char1 Char2. Com que els frames es llegeixen al revés, els 

blocs també s’han d’enviar al revés: Char2 Char1 Número. Així, per exemple, si 

el missatge a enviar és “HOLA”, els blocs que es formarien són: OH0 i AL1. Per 

escriure el caràcter de sincronització i posició del bloc i es fa: 

Càracter_sync= i + ‘0’; 

Això transforma l’enter i al caràcter corresponent, sigui el número o algun dels 

símbols que venen després del 9. 

Cada bloc s’escriu dues vegades seguides. 

Si el número de blocs és menor que 16 s’afegeix un bloc amb els dos guionets. 

5. Un cop creat tot el conjunt de blocs, s’envia pel port UART tantes vegades com 

s’hagi indicat per paràmetre. 

El codi que implementa aquestes funcions és: 

char *MakeCRC(char *BitString) 
   { 
   static char Res[5];                                 // CRC Result 
   char CRC[4]; 
   int  i; 
   char DoInvert; 
 
   for (i=0; i<4; ++i)  CRC[i] = 0;                    // Init before calculation 
 
   for (i=0; i<strlen(BitString); ++i) 
      { 
      DoInvert = ('1'==BitString[i]) ^ CRC[3];         // XOR required? 
 
      CRC[3] = CRC[2]; 
      CRC[2] = CRC[1]; 
      CRC[1] = CRC[0] ^ DoInvert; 
      CRC[0] = DoInvert; 
      } 
 
   for (i=0; i<4; ++i)  Res[3-i] = CRC[i] ? '1' : '0'; // Convert binary to ASCII 
   Res[4] = 0;                                         // Set string terminator 
 
   return(Res); 
   } 
 
 
char *bitsofchar(char *strg){ 
        int s, i; 
        int size=strlen(strg); 
        if (size>30) 
                        size=30; 
 
        char lletra; 
        char tmp; 
        int x=0; 
        static char binary [240]; 
        for(i=0;i<size;i++){ 
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                        lletra=strg[i]; 
           for (s = 7; s >= 0; --s) { 
                    tmp = ((lletra & (1 << s)) ? '1' : '0'); 
                    binary[x]=tmp; 
                    x++; 
                } 
        } 
        binary[x]=0; 
        return(binary); 
} 
/* Funció putText */ 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <errno.h> 
#include <wiringPi.h> 
#include <wiringSerial.h> 
#include <stdlib.h> 
int main (int argc, char *argv[]) 
{ 
  int fd ; 
  char *txt; 
char *str; 
  int x; 
  txt=argv[2]; 
  int repeticions=atoi(argv[1]); 
  int baud=atoi(argv[3]); 
  /* Pas 1: De caràcters a bits */ 
  int size = strlen(txt); 
  printf("size = %d \n", size); 
  if ((size%2)!=0){ 
        strcat(txt,"-"); 
  } 
  char strcrc [256] = ""; 
  str=bitsofchar(txt); 
  printf("Els bits son: %s \n", str); 
  size = strlen(str); 
  printf("size dels bits = %d \n", size); 
  if (size>240) 
        size=240; 
  int i=0; 
  char out [96] = ""; 
  for(i=0; i<size; i++){ 
        strcrc[i]=str[i]; 
  } 
  printf ("%s\n", strcrc) ; 
  /* Pas 2: Càlcul CRC */ 
  int nbitscrc = size/4; 
  char crctmp [61]; 
  char *result; 
  for (i=0; i<4; i++){ 
        for (x=0; x<nbitscrc; x++ ){ 
                crctmp[x]= strcrc[(i*nbitscrc)+x]; 
        } 
        crctmp[x]=0; /* Marcar final de string */ 
        result = MakeCRC(crctmp); 
        printf("Bits = %s CRC= %s \n",crctmp,result); 
        for(x=0; x<4; x++){ 
                strcrc[size+ (i*4)+ x] = result[x]; 
         } 
  } 
printf ("Amb CRC: %s\n", strcrc) ; 
size = strlen(strcrc); 
/* Pas 3: Càlcul Chars */ 
size = size/8; 
fprintf (stdout, "Num lletres a enviar: %d\n", size) ; 
char ascii [32] = ""; 
char tmpc; 
char binartmp [9] ; 
for(i=0; i< size; i++){ 
    for (x=0; x<8; x++){ 
        binartmp[x]=strcrc[(i*8)+x]; 
    } 
 binartmp[8]=0; 
    fprintf (stdout, "Binary: %s ", binartmp) ; 
    tmpc=strtol(binartmp, 0, 2); 
    fprintf (stdout, "Char: %c\n", tmpc) ; 
    ascii[i]=tmpc; 
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} 
ascii[i]=0; 
 
printf ("ASCII = %s\n", ascii) ; 
if ((fd = serialOpen ("/dev/ttyAMA0", baud)) < 0){ 
    fprintf (stderr, "Unable to open serial device: %s\n", strerror (errno)) ; 
    return 1 ; 
 } 
 
if (wiringPiSetup () == -1){ 
    fprintf (stdout, "Unable to start wiringPi: %s\n", strerror (errno)) ; 
    return 1 ; 
} 
 
/* Pas 4: Crear Blocs */ 
size=size/2; 
for (i=0; i<size; i++){ 
     out[(i*6)]=ascii[(i*2)+1]; 
     out[(i*6)+1]=ascii[2*i]; 
     out[(i*6)+2]=i+'0'; 
     out[(i*6)+3]=ascii[(i*2)+1]; 
     out[(i*6)+4]=ascii[2*i]; 
     out[(i*6)+5]=i+'0'; 
 
} 
if(i<16){ 
        out[(i*6)]='-'; 
        out[(i*6)+1]='-'; 
        out[(i*6)+2]=i+'0'; 
        out[(i*6)+3]='-'; 
        out[(i*6)+4]='-'; 
        out[(i*6)+5]=i+'0'; 
} 
fprintf (stdout, "OUT: %s\n", out) ; 
/* Pas 5: Enviar pel port UART */ 
i=0; 
while (i<repeticions) { 
        serialPuts (fd,out) ; 
    i++; 
  } 
  return 0 ; 
} 
Per tal que la comprovació del correcte funcionament de l’aplicació sigui més fàcil, s’ha 

triat la opció que l’input a enviar sigui un petit text, que serà el mateix que es mostrarà 

en el mòbil quan s’hagi rebut. 

En el cas que el missatge a enviar sigui una tira de bits, també s’ha creat un programa 

en C# que fa el mateix que el codi explicat anteriorment però saltant‐se el pas 1. 

3.4.6 Exemple 

Perquè quedi tot clar, a continuació es mostra l’esquema d’un exemple de comunicació. 
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3.5 Proves en entorns il∙luminats pel LED 

Un cop dissenyat un sistema que funciona correctament, el següent objectiu d’aquest 

projecte era provar‐lo quan el mòbil no està enfocant directament el LED, sinó que la 

càmera està enfocant a una paret que està il∙luminada únicament pel LED. En aquesta 

secció les proves han estat realitzades amb un Nexus 4. 
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Figura 3.5.1 Representació esquemàtica de com es van realitzar les proves 

El primer que es va observar va ser que visualment s’apreciaven canvis en la intensitat 

de la llum. Això és degut a que, tot i que el temps de bit és imperceptible per l’ull humà 

(1/2400=0.4 ms), la intensitat mitja va variant. Per això, quan s’enviava repetidament un 

únic caràcter, per exemple, no es veien pampallugues. En canvi, al enviar un text, sí que 

eren visibles canvis en la intensitat de la llum. 

En segon lloc, després de diversos intents provant totes les combinacions de paràmetres 

possibles, no es va aconseguir  llegir els bits correctament. La raó és que, tot  i que  les 

línies que provoca  l’efecte Rolling Shutter quan  la  imatge està  il∙luminada per un LED 

que  s’encén  i  s’apaga  sí  que  eren  visibles,  aquestes  tenien  tonalitats  grisoses  i  no 

corresponien  a  les  línies que  s’haurien de  veure. Per exemple, en  la  Figura 3.5.2 es 

compara una imatge capturada quan el telèfon està enfocant a la paret il∙luminada amb 

la imatge que es rep quan la càmera enfoca directament al LED. Com es pot comprovar, 

no hi ha manera de fer‐les encaixar ni de relacionar cada to grisós amb un bit. 

 
Figura 3.5.2: Comparació de dos frames capturats quan s’envien els caràcters “0ju”. A l’esquerra, el 

mòbil enfoca directament al LED. A la dreta, el mòbil està enfocant a la paret il∙luminada. 
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També es va observar que segons la distància que hi hagi entre la làmpada i la paret i 

entre la paret i el mòbil, les línies rebudes podien variar molt. Per exemple, a una certa 

distància es rebien els bits totalment al revés: quan hi hauria d’haver un 0 hi havia una 

línia clara i viceversa. 

 
Figura 3.5.3: En els dos casos s’està enviant repetidament una “A” (bits: 0100000101), però a la imatge 
de la dreta s’observa com les línies que es mostren per la pantalla inviten a pensar que el que s’està 

enviant és 1011111010. 

Els resultats de les proves indicaven que el telèfon estava fent algun tipus de processat 

d’imatge que no es podia controlar. Les càmeres tendeixen a “allisar” la imatge, ja que 

en la majoria de casos és el que interessa (normalment no es vol veure, per exemple, la 

fluctuació de  la  llum). Des de  l’SDK 4 d’Android (API 20  i menors) es poden modificar 

alguns paràmetres (veure Annex 14. Paràmetres del Nexus 4), però tot i intentar treure 

qualsevol  filtre  o  processat  que  modifiqui  la  imatge,  el  resultat  seguia  sense  ser 

satisfactori. Després de provar‐ho  també amb diferents mòbils  (Samsung Galaxy  III  i 

Nokia) sense tenir èxit es va arribar a la conclusió que, degut a un pre‐processing de les 

imatges per part de la càmera i de la falta de control dels seus paràmetres en el SDK 4, 

no es podia assolir l’objectiu d’establir una comunicació per llum visible en ambients 

on la càmera del telèfon no estigués enfocant directament al LED. 

Aquesta teoria és confirmada per un grup de recerca de la Universitat de Michigan31 que 

treballa  en  un  projecte  sobre  VLC  Location  utilitzant  smartphones  amb  el  sistema 

operatiu Windows Phone. En el seu paper “Indoor Positioning with Mobile Phones and 

Visible Light”32 expliquen el següent: 

“The deciding  factor, however,  is not the hardware capability of the smartphone, but 

rather its OS support and càmera API that expose control of resolution, exposure time, 

and film speed. Neither Apple’s iOS nor Google’s Android currently provide the needed 

camera control, but we believe they are forthcoming. Only Windows Phone 8, which runs 

on the Lumia, currently provides a rich enough API to perform advanced photography” 

La raó és que hi ha dos paràmetres decisius a la hora de capturar les imatges que des de 

les APIs d’Android del SDK 4 o menor no es poden modificar. Aquests paràmetres són: 

Exposure time 

Aquest paràmetre determina durant quant de  temps el píxel està  capturant  fotons. 

Durant l’exposició, el píxel va acumulant la llum incident fins que es satura. Si el temps 

                                                            
31 http://lab11.eecs.umich.edu/ 
32 Ye‐Sheng Kuo, Pat Pannuto, Ko‐Jen Hsiao, and Prabal Dutta, Indoor Positioning with Mobile Phones and Visible Light 
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d’exposició és més gran que el temps de bit, la captura d’un píxel (o de tota la tira de 

píxels) es realitza durant la transmissió d’un 1 i d’un 0, fent que quedi un to grisós en 

lloc d’un color totalment fosc o totalment il∙luminat. 

  
Figura 3.5.4 Mostra de com podrien ser capturats els píxels amb un temps d’exposició major que el 

temps de bit 

Per això, el temps d’exposició ha de ser un valor fixe el més petit possible. D’aquesta 

manera  s’aconsegueix un major  contrast entre  les  línies de bit 1  i  les de bit 0,  i  les 

transicions d’un a l’altra són les menors possibles. La condició mínima necessària és que 

el temps d’exposició sigui més petit que el temps de bit.  

Film Speed (Escala de sensibilitat fotogràfica) 

Determina la sensibilitat o guany del sensor d’imatge. Es pot definir com la inversa de 

l'exposició  necessària  per  obtenir  una  densitat  predeterminada,  és  a  dir,  amb  una 

sensibilitat menor es necessitaria més llum incident (ja sigui més intensitat de llum o un 

temps d’exposició més gran) per obtenir  la mateixa  lluminositat a  la  imatge que amb 

una  sensibilitat  major.  Actualment  l’escala  numèrica  que  s’utilitza  per  determinar 

aquest guany és la ISO. Un film speed més ràpid (ISO més alta) augmenta el guany del 

píxel,  fent que  siguin necessaris menys  fotons per  saturar‐lo. En el  cas d’utilitzar un 

temps d’exposició petit, com cada píxel rebrà pocs fotons caldria un valor alt de ISO.  

 
Figura 3.5.5 Foto capturada amb diferents film speed’s. Es pot comprovar que com més gran és la ISO, 

més clara és la imatge. 

En el Nexus 4, com es pot veure a l’Annex 14, hi ha l’opció de bloquejar l’AutoExposure: 

params.setAutoExposureLock(true); 

Però no hi ha l’opció de fixar‐ne el valor, per tant no és vàlid per a la nostra aplicació.  

També hi ha l’opció de canviar la ISO (valors disponibles: auto, ISO_HJR, ISO100, ISO200, 

ISO400,  ISO800,  ISO1600). Malgrat  tot,  tampoc  s’observen  canvis en  la  captura dels 

frames.  Per  això  es  va  decidir  posar‐se  en  contacte  amb  el  grup  de  recerca  de  la 

Universitat de Michigan, concretament amb Pat Pannuto, que afirma que amb l’Andriod 

SDK 4 no és possible controlar aquests dos paràmetres: 

“The current Android SDK does not provide any means of setting exposure time (exposure 

compensation  is different,  it's a post‐processing  step) or  ISO. From a  cursory  look,  it 
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seems  that  some  manufacturers  have  added  some  support  for  this  in  Android  ( 

http://stackoverflow.com/questions/2978095/android‐camera‐api‐iso‐setting),  but 

that's going to require specific hardware to work.” 

Arribats a aquest punt, es va poder afirmar que amb la API 20 d’Android (corresponent 

a l’Android 4) no es poden assolir els objectius i que l’enviament de dades utilitzant llum 

visible està  limitat a distàncies molt petites entre el LED  i  la càmera, ja que  llavors, al 

rebre molta llum incident, els píxels es saturen ràpidament i el temps d’exposició és més 

curt. 

3.6 Implementació utilitzant l’API 21 d’Android SDK 5 

Al mateix temps que es provava l’aplicació d’Android explicada en els apartats anteriors, 

es va lliurar la nova versió d’Android 5 Lollipop. Juntament amb aquesta versió, Android 

publicava  l’API  21,  que  contenia  un  nou  package  anomenat 

android.hardware.camera233  per  fer  tota  la  programació  relativa  a  la  càmera  dels 

dispositius. Aquesta API canviava completament tota l’estructura i el funcionament de 

la càmera, incorporant ara l’opció de poder controlar molts més paràmetres de captura; 

entre ells el temps d’exposició i la ISO. També dóna l’opció de decidir quin processat se 

li fa a la imatge i quins filtres se li apliquen. Després de comprovar amb una aplicació ja 

creada (LCamera34) que mitjançant el control del temps d’exposició  i de  la sensibilitat 

s’apreciaven les variacions de llum sense la necessitat d’haver d’enfocar directament al 

LED (Figura 3.6.1) es va decidir tornar a fer tot  l’estudi realitzat fins aleshores, aquest 

cop  per  la  nova  versió  d’Android.  També  es  va  comprovar  que,  tenint  el  control 

d’aquests paràmetres, es podien distingir  línies per temps de bit més petits; per una 

velocitat de bit de 4800 bps les línies de llum i foscor s’observaven amb total claredat, i 

fins i tot per 9600 bps eren apreciables. 

 
Figura 3.6.1 Captures fetes amb la nova versió de l’API de la càmera establint un exposure time petit 
amb una ISO gran. Les variacions de la llum es poden distingir amb claredat des de totes les distàncies. 

A més a més, en aquesta versió es va decidir utilitzar una  codificació que  igualés el 

nombre de bits 1 i bits 0 per tal que la intensitat mitja de la llum fos sempre la mateixa 
                                                            
33 https://developer.android.com/reference/android/hardware/camera2/package‐summary.html 
34 https://github.com/PkmX/lcamera 
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i evitar així les variacions que s’havien detectat visiblement en la intensitat de la llum. 

En aquest treball es va decidir utilitzar la codificació Manchester. 

Per al desenvolupament de la nova aplicació es va decidir, en primer lloc, estudiar com 

afectava la variació del temps d’exposició i la mida dels frames a les característiques de 

la  captura  (frames per  segon  i  temps  en que  es  triga  a  capturar un  frame).  Segons 

aquests paràmetres, es va escollir la configuració apropiada i es va decidir quina era la 

millor manera d’enviar les dades. Posteriorment, es va fer la implementació necessària 

tant a la Raspberry Pi com al telèfon mòbil. En totes les proves realitzades explicades a 

continuació  es  va  utilitzar  un  Nexus  5,  degut  a  que  els  smartphones  utilitzats 

anteriorment (Nexus 4 o Samsung Galaxy SIII) no suporten el nou package d’Android. 

3.6.1 Estudi del Tframe i fps 

L’objectiu d’aquest apartat és descobrir si la variació del temps d’exposició o de la ISO 

influeixen en el Tframe (temps que triga el mòbil en fer l’escombrat de la imatge). Després 

també es va voler trobar la mida d’imatge que oferís les millors característiques per a la 

captura de bits. 

Seguint el mateix procediment que en  l’apartat 3.2.4, es va constatar que,  tal  i com 

s’imaginava, el temps que es triga en capturar un frame és independent tant del temps 

d’exposició com del nivell de sensibilitat. Dit amb altres paraules, el temps d’exposició 

fa que hi hagi més o menys columnes de píxels agafant  llum al mateix temps, però el 

temps entre les captures de cada filera és constant. 

 
Figura 3.6.3 Mostra com es fa la captura i l’exposició de les fileres de píxels. A dalt, el temps d’exposició 
és la mitat que en el segon cas. El temps entre cada captura de píxels (Tx) és el mateix en ambdós casos. 

El paràmetre que sí que  influeix en el Tframe és  la mida dels  frames. Per optimitzar  la 

velocitat de les comunicacions VLC, interessa aconseguir un Tframe el màxim de gran (així 

caben més bits en un frame), agafant el màxim número de frames per segon. El cas ideal 

seria Tframe=1/fps. Per això, es va decidir estudiar aquests dos paràmetres segons si les 
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imatges eren grans (2592x1944 pix), mitjanes (1280x720 pix) o petites (640x480 pix). Es 

va obtenir la següent taula: 

 2592x1944  1280x720  640x480 

fps  30 30 30 

Tframe(ms)  32,5 24 24 

Es va comprovar que reduir la imatge no augmentava els fps però si que reduïa el Tframe, 

i per tant no proporciona cap avantatge. Així doncs, la millor opció és capturar imatges 

grans.  Encara  hi  havia  unes  dimensions  majors  disponibles  (3264x2448),  però 

empíricament es va comprovar que utilitzant aquestes mides el mòbil quedava saturat. 

Per això, les dimensions òptimes són 2562x1944 píxels. 

3.6.2 Manchester Encoding 

La codificació Manchester força la transició entre dos nivells de senyal cada temps de 

bit, fent que una transició de negatiu a positiu representi un 0 i una transició de positiu 

a negatiu representi un 1. D’aquesta manera la intensitat mitja de la llum sempre és la 

mateixa. El principal desavantatge d’utilitzar aquesta codificació és que consumeix el 

doble d’ample de banda, ja que el temps de bit haurà de ser dues vegades més gran. En 

la figura 3.6.2 es mostra com varia la representació de cada bit. 

  
Figura 3.6.2 Codificació Manchester del bit 0 i del bit 1. 

En transmissió, per fer l’encoding Manchester es va decidir fer‐ho agafant la tira de bits 

d’entrada i, per cada bit, si és un ‘0’ enviar ‘01’ i si és un ‘1’ enviar ‘10’. Per exemple, si 

la paraula d’entrada és “Hi” es realitzen els següents passos: 

Hi     01001000 01101001      0110010110010101 0110100110010110 

Si això s’envia pel port sèrie a 4800 bps, el temps de bit real serà 2/4800. En recepció 

únicament s’ha de fer el procés contrari. 

Cal  remarcar que,  en  aquest  cas,  l’objectiu d’aquesta  codificació no  és  recuperar  el 

sincronisme ja que el sistema dissenyat és asíncron. El propòsit d’utilitzar la codificació 

Manchester és, per una banda, assegurar que la intensitat mitja de la llum sigui constant 

i, d’altra banda, incorporar un mecanisme de detecció d’errors. 

Binary  Manchester
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3.6.3 Sincronització i número de bloc 

Ja que al utilitzar Manchester Code es pot assegurar que mai es rebrà un mateix nivell 

de  llum  durant més  de  Tbit_manchester  (Tbit_manchester=2∙Tbit),  es  va  decidir  treure  partit 

d’aquest fet per sincronitzar. D’aquesta manera, es va optar per marcar l’inici de bloc 

enviant un valor nul (llum apagada) durant un temps prou gran com perquè no es pogués 

confondre amb la resta de dades, per tant, durant un temps més gran que Tbit_manchester. 

Si pel port sèrie s’envien bits a una velocitat de X bps, aprofitant el bit d’start de caràcter 

(un ‘0’) i enviant dos ‘0’ més ja es pot sincronitzat ja que: 

3
_

2
	on	X 	velocitat	port	sèrie	 bps  

Del primer caràcter de bloc encara quedarien lliures 6 bits, que es podrien utilitzar per 

enviar el Seqüence Number  (número de bloc per  fer‐ne  l’ordenació en recepció). No 

obstant, aquest número també ha d’estar codificat amb Manchester, per tant només es 

podrien enviar 23=8 blocs. Per  solucionar aquest problema, es va  trobar necessari  la 

utilització de dos caràcters per bloc per sincronitzar  i enviar el número de seqüència. 

Així,  es  tenen  disponibles  6+8=14  bits  per  al  número  de  bloc,  que  al  codificar  en 

Manchester  permeten  enviar  fins  a  27=128  blocs.  Els  caràcters  d’inici  de  bloc  són 

aleshores: 

 

3.6.4 Estructura dels blocs i de trama 

Tenint en compte que el temps d’escombrat de cada frame i el temps de bit mínim per 

poder‐los  distingir  havia  variat  i  era  necessària  la  utilització  de  dos  caràcters  per 

sincronitzar,  es  va  decidir  tornar  a  estudiar  l’estructura  dels  blocs.  Es  van  tenir  en 

compte dues possibilitats: 

1) Com s’havia fet en els apartats anteriors. La durada del bloc és de Tframe/2, cada 

bloc s’envia dues vegades seguides i cada frame agafa un bloc. En cada bloc hi 

caben: 

	 	 →
2

 

Dels quals de dades n’hi haurà: 

 

	 	 	 	 →
2

20
8
10

2

2

5 2
20  

Bits start stop 

Manchester 

2 Bytes sincronització 



Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  123 

La velocitat resultant és: 

	 	 → 30
1	

1	

2
5 2

20

1	

12
2

20 	  

2) Fent  que  hi  càpiguen  N  blocs  a  cada  frame,  sense  enviar‐los  dues  vegades 

seguides. Per una banda, s’aprofita tot o gairebé tot el frame ja que només es 

descartaran els blocs que han quedat tallats. Per altra banda, hi haurà molta més 

càrrega de headers. 

 
Figura 3.6.4 Mostra una possible recepció dels blocs. En aquest cas, N=4. 

Fent els mateixos càlculs que en el cas anterior: 

	 	 →  

	 	 	 	 →
20

8
10

2

2

5
20  

	 	 → 1
2

5
20  

Si caben N blocs a cada frame, difícilment el frame començarà just quan comença 

un bloc, per això a cada frame només es podran agafar N‐1 blocs (Figura 3.6.4). 

	 	 → 12 1 20  

Per saber N òptim: 

12 1 20
0 

Mínim quan: 
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20 →
√20

 

Substituint a l’equació de la velocitat: 

	 	 → 12
√

√20
1 √ √20 20 								 	  

Comparació  de les dues opcions 

Les dues equacions que calculen la velocitat de transmissió són: 

1 12
2

20 		 	 	  

2 12
√

√20
1 √ √20 20 		 	 	  

Representació gràfica A/bps: 

 

Com es pot comprovar, com més gran sigui el valor de A  (més bits hi càpiguen en el 

frame), més eficient és l’opció 2 comparada amb la 1. 

Tal i com es detalla a l’apartat 3.6.1, el Tframe és de 32.5 ms. També s’havia comprovat 

com el telèfon era capaç de distingir bits a 4800 baud amb claredat. Substituint aquests 

dos valors a les equacions s’obté: 

Opció 1: R=696 bps 

Opció 2: N=2.79≈3; R=771 bps 

Opció 1 

Opció 2 
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Cal tenir en compte que no hi ha total llibertat a l’hora d’escollir la mida dels blocs, ja 

que el número de bits/bloc ha de ser múltiple de 10 (8 bits per caràcter + bit start + bit 

stop), i això podria modificar les velocitats lleugerament. 

Pros i contres de cada opció: 

Opció 1: 

 Idealment, si els fps fossin exactes, no es perdés cap frame i Tframe=(1/fps), amb 

una sola transmissió del missatge en tindríem prou. 

 Es poden enviar missatges de més longitud (cas anterior sense CRC: 23.2≈24 bits 

per bloc, 128x24=3072 bits). 

 Es desaprofita la meitat del frame. 

Opció 2: 

 S’aprofita gairebé tot el frame. 

 S’aconsegueixen més bits per segon. 

 Segur que s’ha d’enviar la totalitat de missatge més d’una vegada (és impossible 

no perdre cap bloc). 

 Es poden enviar menys bits per missatge (cas anterior: bits/bloc=21múltiple 

de 816, 128x16=2048). 

Com que les velocitats són gairebé iguals, però en canvi per a l’opció 1 la longitud dels 

missatges pot ser molt superior i a més, idealment només cal una sola transmissió del 

missatge, es va decidir implementar la primera opció. 

L’estructura dels blocs és la següent: 

 

Així doncs, el missatge s’envia a través de blocs que contenen 24 bits d’informació. Al 

haver‐hi 7 bits per determinar el número de bloc, es poden enviar 128 blocs. D’aquests 



Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  126 

128 blocs, els últims 4 contenen el CRC del missatge (al ser un missatge molt més llarg, 

es va creure convenient augmentar també la longitud del CRC). La longitud màxima que 

es pot enviar és de 124x24=2976 bits (372 caràcters). En cas que el missatge a enviar 

sigui més curt, igual que en la implementació anterior s’envia un bloc que marca el final 

de trama. 

3.6.5 Implementació de l’emissor i del receptor 

Un  cop  decidida  la  nova  estructura  que  tindrien  els  blocs,  es  va  procedir  a  fer  la 

programació  corresponent  per  la  comunicació  entre  el  LED  i  la  càmera  del mòbil. 

Mantenint  tot  el  possible  l’estructura  programada  de  l’apartat  3.4.4  i  3.4.5,  es  van 

introduir els següents canvis tant en l’emissor com en el receptor: 

 Nova estructura dels blocs. 

 Codificació Manchester. 

 Com que el port UART de la Raspberry envia els bits de menys a més pes, en canvi 

en Android per passar de bits a caràcters s’ha de fer al revés, aquest cop es va 

decidir  capgirar  els  bits  en  el  transmissor  en  comptes  d’en  el  receptor.  Per 

exemple, si es volguessin enviar els bits 00110010, per la Raspberry s’enviarà el 

caràcter  corresponent  als  bits  01001100,  de  tal manera  que  el mòbil  rebrà 

00110010.  

 Quatre blocs per enviar el CRC (96 bits en total). 

 La velocitat del port sèrie és de 4800 bps, el que en el mòbil resulta amb 12 línies 

de píxels per bit. 

A més a més, també es van haver d’aplicar tots els canvis necessaris per programar la 

nova aplicació utilitzant el nou package d’Android. L’estructura a seguir per a la nova API 

és totalment diferent a les estudiades en l’apartat 3.2.1; varia la manera com es crida la 

càmera, com s’estableixen els paràmetres i com es capturen els frames. 

Sense  entrar  gaire  en detall, per  capturar o  reproduir  les  imatges de  la  càmera del 

dispositiu,  l’aplicació  crea  en  primer  lloc  una  sessió  de  captura  amb  un  conjunt  de 

Surfaces  com  a  sortida  amb  el  mètode  createCaptureSession(List,  

CameraCaptureSession.StateCallback,  Handler)  de  l’objecte  CamaraDevice35.  Cada 

Surface ha d’haver estat prèviament configurat amb la mida i el format apropiat. En el 

cas particular de  l’aplicació programada en  aquest  treball, es  creen dos  sessions de 

captura; una per mostrar els frames per pantalla (s’utilitza TextureView) i una altra per 

fer el processat dels  frames. Aquesta última es  fa amb un  ImageReader36,  ja que el 

mètode  onImageAvailable(ImageReader  reader)  del  listener37  té  una  funcionalitat 

similar al mètode onPreviewFrame(byte[] data, Camera camera) utilitzat en l’aplicació 

anterior. 

                                                            
35 https://developer.android.com/reference/android/hardware/camera2/CameraDevice.html 
36 https://developer.android.com/reference/android/media/ImageReader.html 
37 https://developer.android.com/reference/android/media/ImageReader.OnImageAvailableListener.html 
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El  següent  pas  és  construir  un  CaptureRequest38  des  del  qual  es  defineixen  tots  els 

paràmetres de captura necessaris. D’aquesta manera, es fixen el temps d’exposició i la 

ISO. En aquest treball, es va decidir eliminar qualsevol post‐processat que se li pogués 

fer a la imatge. 

La interfície per l’usuari programada consta de les següents pantalles: 

 
Figura 3.6.5 Al iniciar l’aplicació, s’obre la pantalla de l’esquerra, que conté un botó per començar la 
descodificació de la llum. Al mig, mentre el mòbil està agafant i processant les dades, per pantalla es 
mostren els frames rebuts amb la càmera i s’informa de que s’està llegint la informació. A la dreta, un 
cop s’han rebut tots els paquets correctament es mostra per pantalla el missatge i es dóna l’opció de 

tornar a llegir.  

3.6.6 Esquema del protocol 

El següent esquema resumeix  les característiques més  importants del protocol creat  i 

explicat anteriorment: 

 

 

                                                            
38 https://developer.android.com/reference/android/hardware/camera2/CaptureRequest.html 
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Sistema de comunicacions per llum visible basat en un smartphone  129 

3.6.7 Comprovació 

En el mateix entorn que l’apartat 3.5, es va decidir testejar el funcionament de la nova 

aplicació  en  Android  5  i  la  nova  implementació  del  transmissor.  El  resultat  va  ser 

totalment satisfactori, ja que la transmissió de dades s’establia sempre lliure d’errors. 

La distància entre el LED i la paret i la paret i el mòbil podia ser de fins a 3 metres. De 

fet, l’única limitació que hi havia era que, al ser un LED de poca potència (en una sala a 

les fosques únicament  il∙luminava un tros de paret, tal  i com es veu a  la figura 3.6.1), 

quan el mòbil estava a una distància massa gran de la paret, l’àrea il∙luminada pel LED 

ocupava massa poc tros de pantalla. En un entorn on la sala s’il∙luminés completament 

pel LED controlat per la Raspberry aquest problema ja no existiria. També es va poder 

comprovar  com  el  sistema  era  robust  a  les  llums  interferents,  ja  que  amb  la  llum 

d’il∙luminació  de  la  sala  encesa  l’aplicació  seguia  funcionant,  i  que  l’enviament  del 

màxim de dades, 2976 bits, també s’assolia sense cap problema. A més a més, en totes 

les proves realitzades no es va detectar mai un error.  

Una altra prova que es va creure interessant realitzar va ser comprovar el funcionament 

del sistema quan la superfície a la que enfocava la càmera no era blanca. Per exemple, 

es va provar l’aplicació enfocant a una paret amb cartolines de diferents colors (vermell, 

gris i blau), enfocant a una taula plena d’objectes i enfocant el terra de la sala. El resultat 

va ser que la comunicació es seguia establint, tot i que en alguns casos la velocitat es 

podia veure reduïda. 

 
Figura 3.6.6 Mostra dels diferents ambients on pot funcionar el sistema dissenyat. 

Respecte al valor del temps d’exposició i de la sensibilitat, es va comprovar que el fet 

que limitava era que per a temps d’exposició molt petits, la quantitat de fotons rebuda 

per cada píxel era massa baixa i la imatge es veia gairebé negra. Per tant, el valor ha de 

ser  el menor  (sempre menor  que  el  temps  de  bit)  que  permeti  rebre  la  suficient 

quantitat de llum, i depèn de la potència del LED. Per compensar la falta de llum, la ISO 
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ha de tenir el valor més gran possible. L’altra paràmetre a configurar seria l’obertura de 

les lents, ja que també ha de ser el més gran possible per tal que entri més llum. En el 

Nexus 5, però, no hi ha  l’opció de configurar aquest paràmetre, per tant només es va 

poder  jugar amb el temps d’exposició  i  la  ISO. En  les proves fetes al  laboratori, es va 

observar que per a exposure_time=1/6000 i ISO=10000 s’obtenien bons resultats, ja que 

el temps d’exposició era prou gran com perquè a metres de la paret il∙luminada es seguís 

rebent  suficient  llum,  i  al  ser  més  petit  que  el  temps  de  bit  les  línies  quedaven 

suficientment diferenciades. 

3.6.8 Resultats 

Després de comprovar el bon funcionament de l’aplicació programada, el següent pas 

va  ser  fer  un  estudi  empíric  per  tal  de  descobrir  quins  paràmetres  afectaven  al 

rendiment i l’eficiència de l’aplicació, i calcular la velocitat de transmissió en diferents 

circumstàncies. 

Els factors que es van tenir en compte són: 

‐  Com  afecta  la  disminució  de  la  relació  senyal‐soroll  (SNR)  al  funcionament  de 

l’aplicació. 

‐ Com afecta la longitud del missatge al funcionament de l’aplicació. 

‐ Com afecta la distància entre el LED i la zona il∙luminada i la zona il∙luminada i el mòbil 

a la SNR rebuda. 

En aquests experiments, la relació senyal‐soroll es va definir com: 

10log 	 	
à 	 	 í 	 	 	 	

à 	 	 í 	 	 	 	
 

També es va voler estudiar quina era  la diferència de valors de  lluminositat entre els 

píxels  on  s’estava  enviant  un  bit  1  i  un  bit  0. A  aquest  paràmetre  se’l  va  nomenar 

Diferència i ve definit per la següent equació: 

è 	 

Per calcular la mitja dels píxels amb llum ( ) i la mitja dels píxels en la foscor ( ), 

es va crear una Activity en Android que feia la mitja dels 400 píxels del centre del frame 

(els que s’utilitzen per descodificar) de 40 frames. Aquest càlcul es feia dues vegades, un 

cop amb el LED engegat, sense enviar  informació, per tal d’obtenir el valor de    i 

l’altra amb el LED apagat per obtenir  .  

Per tal d’entendre com i per què afecta cada un d’aquests paràmetres, el que es va fer 

és afegir el codi necessari a l’aplicació per tal que calculés: 

 El temps que es trigava en rebre el missatge. 

 Quants frames s’havien rebut (frames que havia capturat la càmera). 
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 Quants frames s’havien processat (s’havien fet totes les operacions necessàries 

per intentar extreure’n la informació). 

 Dels frames processats, quants no s’havien pogut descodificar (no s’havia arribat 

a extreure una tira vàlida de bits). 

 Dels frames processats i descodificats, quants contenien un bloc que ja s’havia 

rebut. 

Com que els resultats obtinguts tenien una component aleatòria força significativa (en 

les mateixes  circumstàncies, els valors obtinguts podien  ser  força diferents) en  cada 

situació  estudiada  es  va  haver  d’agafar  un  conjunt  de  mostres,  amb  les  quals 

posteriorment  se’n  va  pintar  un  diagrama  de  caixa39.  En  els  diagrames  de  caixa 

presentats  a  continuació,  la  ratlla  vermella  representa  la mitja  de  la  distribució,  els 

marges  de  les  caixes  representen  els  percentils  25é  i  75é  amb  valors  q25  i  q75,  les 

pestanyes superiors i inferiors de color negre s’extenen, respectivament, a  1.5

 i  1.5 , i les creus vermelles són considerades outliers. A 

continuació s’expliquen els experiments realitzats i els resultats obtinguts. 

Rendiment segons la longitud del missatge 

Un  dels  aspectes  que  es  va  voler  estudiar  era  com  afectava  el  nombre  de  bits  del 

missatge  a  l’eficiència  de  la  comunicació.  Per  això,  es  van  realitzar mesures  per  a 

missatges amb diferent número de blocs de dades: 20 blocs, 40 blocs, 60 blocs, 80 blocs, 

100 blocs i 120 blocs. En tots els casos, per calcular el número total de blocs del missatge 

se li ha de sumar 5, que corresponen als blocs de CRC i de final de missatge. En cada cas 

es van realitzar 40 mesures. Es van obtenir els següents diagrames de caixa. 

Velocitat VS Número de blocs: 

 
Figura 3.6.7 Diagrama de caixa de les velocitats obtingudes segons la longitud del missatge 

   

                                                            
39 http://ca.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_caixa 
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Repeticions del Missatge VS Número de blocs: 

 
Figura 3.6.8 Diagrama de caixa de les vegades que havia calgut transmetre la totalitat del missatge 

segons la longitud del missatge 

Observant la taula de resultats obtinguts (Annex 15), on per a cada mesura es mostren 

la totalitat de frames rebuts (frames capturats amb la càmera), tots els que havien pogut 

processar (s’havien fet totes les operacions necessàries per intentar extreure’n dades), 

els  frames que no s’havien pogut descodificar  (no s’havia arribat a extreure una  tira 

vàlida de bits) i el número de blocs que s’havien rebut més d’una vegada, es va arribar a 

les següents conclusions: 

1) Els frames rebuts són gairebé els mateixos que els frames processats (com a molt hi 

ha una diferència d’un o dos frames). Això significa que el mòbil té prou capacitat per  

processar tots els frames i que es fa pràcticament al moment. 

2) Els frames per segon rebuts ronda sempre els 30 fps. Utilitzant el conjunt de les 240 

mostres agafades s’obté: 

≡ 30.131459	  

ó	 à ≡ 0.303571311 

3) Els blocs tenen 80 bits enviats a 4800 bps. Com que cada bloc s’envia dues vegades, 

el  temps en que s’envia un mateix bloc és de  (2∙(80/4800))=33.33 ms  (=1/30 ms). El 

mòbil agafa frames a una velocitat lleugerament més gran que 30 fps. Aquest desajust 

provoca que els blocs no ocupin una mateixa posició en  la pantalla, sinó que es vagin 

desplaçant poc a poc cap a  l’esquerra. A  la  figura 3.6.9 es mostren dues captures de 

pantalla durant la recepció de frames. Es poden veure clarament unes franges fosques 

més amples que marquen  l’inici del bloc  (bits de sincronització). Si el mòbil  treballés 

exactament a 30 fps, aquestes franges sempre ocuparien la mateixa posició. En canvi, 

s’observa  com  en  la  imatge  de  la  dreta,  capturada  pocs  segons  després  que  la  de 

l’esquerra, l’inici del bloc s’ha desplaçat cap a l’esquerra. 
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Figura 3.6.9 A l’esquerra, captura de pantalla del mòbil durant l’enviament de dades. S’observa 

clarament la posició del bloc. A la dreta, captura de pantalla després d’un cert temps Tx (de l’ordre de les 
unitats de segon). El bloc s’ha desplaçat cap a l’esquerra. 

4) Degut que controlant la llum mitjançant el port UART de la Raspberry no es té total 

llibertat  a  l’hora  de  dissenyar  l’estructura  dels  blocs,  aquests  no  duren  exactament 

Tframe/2 (sent Tframe el temps en que el mòbil està capturant el frame), sinó que duren 

més: 

80

4800
16.66	 	

2

32.5	

2
16.25	  

Això pot suposar un problema, ja que en algunes situacions com a la de la figura 3.6.10 

el  frame  no  conté  un  bloc  sencer  i  llavors  el  mòbil  no  és  capaç  de  descodificar 

correctament els frames. Tal i com s’ha explicat en el punt anterior, la posició dels blocs 

en els frames varia amb el temps, i per tant aquesta situació només dura pocs segons. 

Empíricament es va comprovar com, quan es donava aquesta situació, es perdien uns 

25 frames consecutius que s’havien de tornar a capturar posteriorment en la següent 

transmissió del missatge,  fent així que  la velocitat del sistema es veiés marcadament 

disminuïda. 
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Figura 3.6.10 Frame capturat amb la càmera durant l’enviament de blocs. Tal i com està indicat, en 

aquest frame no hi ha cap bloc complet i, per tant, no se’n pot extreure dades. 

5) Quan el missatge té pocs blocs (60 o menys), en la majoria de casos només cal una 

transmissió del missatge per agafar tots els blocs necessaris  i descodificar el missatge 

correctament (veure figura 3.6.8), aconseguint així velocitats que s’aproximen molt a la 

calculada teòricament (697.5 bps) (veure figura 3.6.7). El fet que no arribi a aquest valor 

és degut a que la relació entre blocs de dades i blocs de CRC+Final de missatge és menor. 

S’observa  també  que  hi  ha  alguns  casos  aïllats  en  que  és  necessària  més  d’una 

transmissió del missatge. En aquests casos s’ha donat l’efecte esmentat al punt anterior 

i  hi  ha  hagut  un  conjunt  de  frames  que  no  s’han  pogut  descodificar.  Per  això 

l’smartphone s’ha hagut d’esperar a que aquests blocs es tornessin a rebre. Quan no es 

dona aquest efecte, sempre n’hi ha prou amb una sola transmissió del missatge. 

6) Quan el nombre de blocs per missatge augmenta (80 o més), s’observa com el nombre 

de transmissions del missatge necessàries, i per tant la velocitat resultant, varien molt 

més. L’explicació es deu dos factors: 

‐ Si el missatge és més llarg, és necessari estar més temps capturant els frames. 

Això augmenta les probabilitats que es doni l’efecte explicat al punt 4. 

‐ En algunes ocasions, encara que no hi hagués hagut cap frame no descodificat 

correctament,  igualment  havia  sigut  necessària  la  repetició  del  missatge, 

possiblement degut a que el mòbil havia perdut (no havia capturat) algun frame. 

Rendiment segons la relació  senyal‐soroll 

L’altre paràmetre estudiat va ser la diferència de lluminositat entre el bit 1 i el bit 0. Amb 

això es va voler comprovar si el sistema funcionava per diferents  intensitats de  llum  i 

com afectava a la velocitat de la comunicació. L’experiment consistia en mesurar la SNR 

i la Diferència, definides a l’inici d’aquest apartat, per diferents distàncies d, on d és la 

distància entre un LED transmissor de 20 W i la paret i la paret i el mòbil. Per cada valor 

de d es va calcular també els lux rebuts amb un mesurador de llum. A la següent taula 

es mostren els valors obtinguts per a d=0.75m fins a d=3m. 
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d (m)  SNR (dB)  Diferència  Lux 

0,75  8,7 98,8 125

1  7 61,2 90

1,25  6,4 52,3 50

1,5  5,6 40,4 38

1,75  4,6 29,4 30

2  4,2 25,4 28

2,25  3,7 20,2 25

2,5  3,4 18 22

2,75  3,1 16,6 20

3  2,9 14,5 19

La figura 3.6.11 mostra el muntatge de l’experiment. 

 
Figura 3.6.11 Configuració utilitzada per a la realització de les proves de funcionament segons la SNR. 

Enviant missatges de 45 blocs en total (dades+CRC+End_of_Block) els resultats van ser 

els següents (taula de resultats a l’Annex 16). 
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Velocitat VS SNR: 

 
Figura 3.6.12 Diagrama de caixa de les velocitats obtingudes segons la SNR. 

 Frames no descodificats correctament VS SNR: 

 
Figura 3.6.13 Diagrama de caixa del número de frames que no s’han pogut descodificar correctament 

segons la SNR. 

Com era d’esperar, la velocitat disminueix a mesura que ho fa la relació senyal‐soroll, ja 

que per a SNR baixes el nombre de frames que no s’han pogut descodificar augmenta 

considerablement  (veure  figura  3.6.13),  fent  així  que  sigui  necessària  més  d’una 

transmissió del missatge. 

Cal  tenir en  compte que, mirant els nivells  típics d’il∙luminació en  interiors,  aquests 

superen els 150 lux40, que correspon als casos estudiats amb la SNR més alta. A les cases, 

per exemple, el nivell d’il∙luminació és de 150 lux, a les aules de 250 lux, en una oficina 

de 500 lux i en un supermercat la il∙luminació és de 750 lux. Això significa que en un cas 

d’ús de VLC real on el LED il∙lumina una sala, la SNR seria prou alta com per assegurar el 

correcte funcionament del sistema. 

                                                            
40 http://www.engineeringtoolbox.com/light‐level‐rooms‐d_708.html 
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SNR i Diferència segons la distància 

Finalment, també es va creure interessant estudiar com disminuïa la SNR i els lux rebuts 

a mesura que  s’augmentava  la distància entre el  LED  i  la  zona  il∙luminada  i  la  zona 

il∙luminada i el mòbil. Aquests van ser els resultats: 

 
Figura 3.6.14 Gràfica que mostra la disminució de la SNR i els lux rebuts  a mesura que augmenta la 

distància entre el LED i la zona il∙luminada (paret) i la zona il∙luminada i el mòbil. 

Com es pot comprovar,  la disminució de  la  intensitat de  la  llum és força abrupte. Cal 

tenir en compte que els valors de SNR i lux depenen de la potència del LED utilitzat, en 

aquest cas un de 20 W. 

3.7 Conclusions 

S’ha demostrat que l’intercanvi de dades mitjançant llum visible utilitzant la càmera d’un 

smartphone com a receptor és totalment viable. Amb únicament una Raspberry Pi, un 

LED i un telèfon mòbil s’ha pogut realitzar l’enviament de textos de fins a 372 caràcters 

(2976  bits)  totalment  lliure  d’errors.  També  cal  remarcar  la  flexibilitat  del  sistema 

dissenyat,  ja  que,  degut  a  que  descodifica  per  contrastos,  és  capaç  de  treballar  en 

ambients molt diferents; amb llum ambient interferent, rebent diferents potències de 

llum o  fins  i  tot quan  la quantitat de  línies de píxels per bit és variable  (un bit no  té 

sempre el mateix nombre de píxels). En totes les proves realitzades el missatge ha sigut 

rebut  sense  cap error,  fet que  confirma que  la  implementació  realitzada del CRC és 

correcta. 

Els resultats també són satisfactoris pel que fa a la velocitat de transmissió obtinguda, 

que és pràcticament  la  calculada  idealment  (gairebé 700 bps). Això  fa que el  temps 
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necessari per rebre la informació, que és de l’ordre d’unitats de segon (òbviament depèn 

també de la longitud del missatge), sigui completament admissible per a l’usuari. 

També s’ha comprovat que la comunicació es pot realitzar fins i tot quan el nivell de llum 

està molt per sota del que hi hauria en una situació real. Per intensitats de llum com les 

que hi ha en  les cases (150  lux),  les oficines  (500  lux) o els supermercats  (750  lux) el 

sistema funcionaria amb la màxima velocitat.  

A més a més, en aquest projecte es va decidir que l’intercanvi d’informació fos a través 

de  textos,  ja  que  permetia  comprovar  fàcilment  si  el  missatge  s’havia  rebut 

correctament  o  no,  però  en  futures  aplicacions  la  informació  intercanviada  podria 

adoptar el format que més convingués. 

4. Treball futur 
A continuació es presenten en línies generals aquells aspectes que, després de realitzar 

tot l’estudi, es va creure que seria més interessant seguir investigant. 

4.1 Amb el sensor de llum 

Un  cop  comprovada amb el Matlab  la viabilitat de  la  tramissió, el  següent pas  seria 

dissenyar l’electrònica necessària per tal de poder fabricar un emissor capaç de realitzar 

les  funcions  detallades  en  l’apartat  2.  VLC  UTILITZANT  EL  SENSOR  DE  LLUM. 

Posteriorment, seria convenient fer un estudi empíric de  la robustesa  i de  l’eficiència 

dels sistemes dissenyats. 

Amb la utilització del sensor de llum es podrien aconseguir sistemes de localització en 

interiors amb un consum de menys d’1 mW, molt menor al consum de la càmera (més 

de 1500 mW). 

4.2 Amb la càmera 

Veient els  resultats obtinguts en  l’apartat 3.6.8,  a  continuació es  comenten  algunes 

millores que es creu que podrien perfeccionar el rendiment de l’aplicació programada: 

Utilització de Codis FEC (Forward Error Correction) 

Tenint en compte que en molts casos la velocitat assolida es redueix a la meitat degut a 

la  pèrdua  d’un  bloc  de  dades  i,  com  a  conseqüència,  s’ha  de  tronar  a  rebre  tot  el 

missatge  per  recuperar  el  bloc,  es  va  creure  que  podria  resultar  beneficiós  utilitzar 

Forward Error Correction a nivell de bloc. 

Per exemple, es vol enviar un missatge de 40 blocs. Mitjançant codis FEC es generen 5 

blocs redundants, de tal manera que el missatge complet té 45 blocs. En recepció, si 

d’aquests 45 blocs se’n reben 43 o més, gràcies als codis FEC es poden regenerar els 

blocs que falten de manera que no és necessari tornar a rebre tot el missatge. Aquest 
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disseny,  tot  i  que  provocaria  una  lleugera  disminució  de  la  velocitat  de  transmissió 

màxima, faria que el sistema fos més robust. 

Ajust dinàmic del nombre de bits dedicats al Sequence  Number 

Per tal d’eliminar el  límit de  la mida màxima del missatge (2976 bits)  i poder millorar 

l’eficiència del protocol, es podria adaptar el nombre de bits dedicats al Número de Bloc 

(o Sequence Number) dinàmicament, segons  la mida del missatge a transmetre. Una 

solució seria enviar el nombre de bits dedicats al Sequence Number al primer bloc (Bloc 

0). Com que cada bloc conté 31 bits d’informació (en el cas estudiat fins ara, 7 bits pel 

Sequence Number i 24 bits de dades), els bits dedicats al Sequence Number han de ser 

menys de 31. Per tant, amb 5 bits es podria determinar segur el nombre de bits (25=32). 

La resta de bits del Bloc 0 es podrien fer servir per reconèixer que és el Bloc 0 (és a dir, 

pel Sequence Number del Bloc 0), fent que siguin tots 0 (01 codificat en Manchester). 

L’estructura del Bloc 0 seria: 

 
Figura 4.0 Esquema de com seria l’estructura del Bloc 0 per tal que contingués el número de bits dedicats 

al Sequence Number. 

Utilitzant aquesta implementació, fins que no s’hagués rebut el Bloc 0 no seria possible 

descodificar  la resta de blocs,  ja que el receptor no sabria quins bits corresponent al 

Sequence Number  i quins bits són de dades. Com que  la mida màxima del Sequence 

Number és de 26 bits, la longitud del missatge màxima seria de 335.54432 Mbits. 

Desenvolupament de hardward propi 

En aquest treball s’ha utilitzat una Raspberry Pi per controlar el LED, però en un futur 

seria adient desenvolupar un hardware fet a mida. D’aquesta manera, hi hauria total 

llibertat a l’hora d’escollir una velocitat de bit i no caldria enviar un bit d’start i un bit 

d’stop per cada caràcter, entre d’altres. A més, es podria aconseguir una rebaixa en el 

preu del sistema. 

Estudi d’altres dispositius mòbils 

Finalment, un altra aspecte  interessant seria estudiar el comportament de  la càmera 

d’altres  terminals,  per  saber  si  seria  possible  també  controlar  els  paràmetres  de  la 

càmera necessaris per establir la comunicació. 
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5. Estat de l’art 
Tal i com s’explica a la introducció del treball, les VLC amb telèfons mòbils han despertat 

l’interès d’un gran nombre d’empreses i institucions de recerca. En aquest treball, s’ha 

trobat convenient nombrar‐ne les més interessants i mostrar què estan fent per tal de 

demostrar l’expectació que hi ha actualment en aquest sector. 

 Emart Sale Navigation: Aplicació per millorar la navegació en supermercats. Els 

carrets de la compra porten incorporat un sensor que capta la llum. El carro té 

una ranura per connectar‐hi l’smartphone, i depenent de l’identificador que ha 

rebut  el  sensor,  s’envien  diferents  ofertes  i  cupons.  Més  informació  a 

https://sites.google.com/site/heavenlydesigner/works/salenavigation 

 Commulight: Han  creat un  sistema de  localització mitjançant VLC. Per  al  seu 

funcionament és necessari la connexió al smartphone d’un dispositiu creat per 

ells que actua com a receptor. Al següent link es pot veure un vídeo demostració: 

https://www.youtube.com/watch?v=5NAhn0Pb2iQ 

 ByteLight: Han desenvolupat un sistema de localització en interiors mitjançant 

Bluetooth Low Energy i VLC. No especifiquen exactament què fan amb BLE i què 

fan amb VLC. Han recaptat més de 4.25 milions de dollars en finançament41. Més 

informació: http://www.bytelight.com/ 

 Lab 11: Aquest grup de recerca de la Universitat de Michigan ha desenvolupat 

un sistema de localització en interiors precís mitjançant la llum visible. Tal i com 

s’explica a l’apartat 3.6, el receptor és la càmera d’un telèfon mòbil amb sistema 

operatiu Windows.  

Més informació: http://lab11.eecs.umich.edu/projects/vlc_localization/ 

 Philips: Han desenvolupat un sistema de  localització en  interiors42 mitjançant 

VLC. Els detalls i demos no s’han trobat. 

 Disney: Tenen un departament de recerca tecnològica on un dels seus principals 

projectes és sobre VLC. Pretenen, entre d’altres, crear joguines que mitjançant 

VLC es comuniquin amb smartphones. Les característiques de la comunicació no 

s’han trobat.  

Més  informació  a:  http://www.disneyresearch.com/project/visible‐light‐

communication/ 

 PureVLC: han desenvolupat una aplicació en Android semblan a la realitzada en 

aquest  treball  per  la  càmera  del mòbil.  Segons  el  seu  paper  “Using  a  CMOS 

Camera Sensor for Visible Light Communication”43, per una distància de 35 cm 

entre el LED i la paret il∙luminada i 9 cm entre la paret i el mòbil, aconsegueixen 

enviar 16 caràcters en una mitja de 2.5s aproximadament, el que resulta en una 

velocitat de 51 bps. En un altre set up, tenint el mòbil a 8 cm de  la superfície 

                                                            
41 http://www.bizjournals.com/boston/print‐edition/2014/09/19/boston‐builds‐a‐better‐
bulb.html?ana=sm_bost_ucp51&b=1410986891%5E15473031 
42 http://www.stuff.tv/apple/so‐long‐ibeacons‐why‐philips‐genius‐lights‐could‐win‐indoor‐gps‐war/news 
43 Danakis, C.; Afgani, M.; Povey, G.; Underwood, I.; Haas, H., Using a CMOS camera sensor for visible light communication, 
Globecom Workshops (GC Wkshps), 2012 IEEE , vol., no., pp.1244,1248, 3‐7 Dec. 2012 
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il∙luminada i 12 cm entre el LED i la pared, aconsegueixen enviar 72 caràcters en 

un  temps mig de 3.9s. Al  següent enllaç  s’hi  troba un  vídeo on es mostra el 

funcionament de l’aplicació: https://www.youtube.com/watch?v=IaxD4SF3jsA 

Actualment, l’empresa s’ha focalitzat en temes de Li‐Fi.  

6. Conclusions del treball 
Arribats a aquest punt, es pot assegurar que els objectius d’aquest treball proposats en 

un principi s’han assolit amb escreix, ja que s’ha realitzat un estudi detallat i a fons de 

les dues opcions que es tenien per establir la comunicació; el sensor de llum i la càmera. 

Tant  en  el primer  cas  com  en el  segon  s’han  tingut  en  compte un  gran nombre de 

paràmetres i variables fins a arribar a la millor opció. Gràcies a això, tot i les dificultats 

evidents que han anat sorgint durant la realització del projecte, en ambdós casos s’ha 

aconseguit trobar solucions competents  i eficaces, que han sigut validades en un cas 

mitjançant les simulacions de Matlab, i en l’altre empíricament. 

Un altre punt molt positiu a  l’hora de valorar els resultats obtinguts és que, fent una 

cerca del que s’està fent actualment amb VLC i smartphones, es pot assegurar que els 

resultats obtinguts, sobretot pel que fa a l’estudi amb la càmera, són molt satisfactoris i 

al nivell del que s’està fent arreu del món. A dia d’avui, encara no s’ha trobat cap altra 

institució que hagi desenvolupat per a Android un sistema capaç d’enviar una quantitat 

de dades tan gran com s’ha fet en aquest treball, sense incorporar cap dispositiu extra 

al mòbil. 

Respecte a la viabilitat de les comunicacions per llum visible utilitzant smartphones, ha 

quedat demostrat que és possible  i que  això obre  les portes  a  tot un món nou per 

descobrir. A més, cal tenir en compte que ara per ara cap telèfon ha estat dissenyat per 

actuar  com  a  receptor.  En  un  futur,  les  prestacions  de  les  VLC  es  podrien  veure 

considerablement millorades si en el disseny del hardware i del software del telèfon es 

contemplés  la possibilitat de soportar aquestes comunicacions. Un exemple clar és el 

cas del sensor de llum; només caldria que aquest tingués una freqüència de mostreig de 

l’ordre del  centenar d’Hertz  i,  tal  i com es mostra a  l’apartat 2.3.2 Simulació 10, els 

resultats obtinguts serien més satisfactoris tant pel que fa a velocitat com pel que fa a 

probabilitat d’error. 

7. Valoració personal 
En un principi, el que em va fer decidir‐me a escollir aquest tema per al meu Treball de 

Final de Carrera va  ser que vaig  trobar que era una  idea  innovadora  i original, molt 

diferent al que havia vist i havia estudiat fins aleshores. Sabia que el repte era gran, ja 

que es tractava de crear un sistema de comunicació pràcticament des de zero, però això 

també m’obria  les portes a poder viure en primera persona com era participar en un 

projecte d’enginyeria en tots els seus àmbits; estudiar la part més teòrica, pensar com 
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es podria sincronitzar un receptor que no té manera de comunicar‐se amb  l’emissor, 

inventar un  sistema per extreure els  símbols/bits, pensar un protocol que permetés 

detectar errors  i  reordenar els paquets,  implementar  i  fer  la programació necessaria 

perquè emissor  i receptor realitzessin  les seves funcionalitats  i, finalment, comprovar 

que tot el sistema funciona correctament. En resum, gràcies a aquest treball he pogut 

experimentar  les  4  fases  necessaries  per  al  desenvolupament  d’un  projecte: 

documentar‐se, pensar i crear, implementar i comprovar. 

Tot i ser concient que no seria fàcil, al llarg de la realització del treball m’he anat trobant 

moltes més dificultats de  les que  esperava;  la  imprecisió del  sensor de  llum  i de  la 

captura  de  frames,  o  el  fet  que  des  de  l’Android  SDK  4  no  es  poguessin  captar  les 

variacions de llum amb la càmera en són un bon exemple, a més dels petits handicaps 

que  sortien  pràcticament  en  cada  secció.  Aquest  fet,  però,  també m’ha  servit  per 

aprendre que per passar de la idea teòrica a la realització d’un sistema que funcioni hi 

ha un pas molt més gran del que pensava. Per exemple, quan en un inici se’m va explicar 

que mitjançant  l’efecte  Rolling  Shutter  es  podrien  arribar  a  extreure  bits,  no  n’era 

concient de tota la feina que això podria comportar i de tots els problemes que s’haurien 

de resoldre. 

Tots aquests esforços es veuen compensats pels bons resultats obtinguts. El fet de que, 

mitjançant  les  simulacions  amb  el  Matlab  i,  sobretot,  la  aplicació  programada  en 

l’apartat 3, pugui comprovar el correcte funcionament dels sistemes dissenyats fan que 

tot aquest treball hagi valgut la pena i me’n senti orgullosa i satisfeta. 
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