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Resum 
 

El projecte consisteix en la implementació d'un sistema de vibradors electromecànics 
controlats des d'un computador emprant una connexió inalàmbrica. Té sentit en entorns de 
realitat virtual, on es fa necessari un dispositiu que permeti indicar a l'usuari el moment en què 
es produiria una col·lisió amb el model. Aquesta indicació es farà per mitjà d'avisadors per 
vibració que es distribuiran per sobre l'usuari. 

El sistema constarà d'un mòdul de radiofreqüència (RF) anomenat unitat central que actuarà 
com a element d’enllaç entre els nodes actuadors i el PC. Constarà també de dos tipus de 
nodes receptors: nodes amb un únic vibrador i nodes amb tres vibradors independents 
destinats als dits d'una mà. Cada node s'ha de trobar elèctricament aïllat de la resta del 
sistema.  

El projecte ha consistit en: 

��Estudi de l’entorn d’implementació del sistema. 

��Estudi de mercat de mòduls de RF. 

��Col·laboració en el disseny del hardware dels nodes actuadors d’un vibrador a nivell 
d’esquemàtics. 

��Disseny a nivell d’esquemàtics del hardware dels nodes actuadors de 3 vibradors. 

��Disseny a nivell d’esquemàtics del hardware de la unitat central. 

��Disseny a nivell d’esquemàtics del hardware de recolzament, com el mòdul per a la 
programació de les EEPROMs que consten en els nodes, i d’una placa de proves. 

��Disseny del software de control dels nodes actuadors. 

��Disseny del software de control de la unitat central. 

��Disseny de la llibreria de control del node a través del computador, i d’una interfície 
gràfica còmoda per a l’usuari, que ofereix màxima flexibilitat. 

El disseny del sistema ha estat realitzat minimitzant el volum dels components i el seu 
consum a fi d’aconseguir uns mòduls actuadors còmodes per a l’usuari. Aquests 
requeriments han condicionat l’elaboració dels altres mòduls, i el resultat final és adequat per 
a les aplicacions en realitat virtual en general, i per a l’aplicació per a la qual ha estat concebut 
el sistema en particular, com a sistema de realimentació tàctil. 

El sistema obtingut presenta unes característiques plenament satisfactòries en quant al 
consum, mida, comoditat per als usuaris i cost. Aquest projecte podria obrir una porta per al 
disseny d’altres sistemes wireless d’interacció implícita de baix cost, ja que s’ha aconseguit 
simular un contacte físic amb l’entorn virtual de manera molt còmoda, col·locant únicament 
petites capses sobre l’usuari sense cap tipus de cablejat. 
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1. Glossari de les principals abreviatures 
 

ADC Analog to Digital Converter 
API Application Programming Interface 
AR Augmented Reality 
AV Augmented Virtuality 
BR Baud Rate 
CD Carrier Detect 
CLK Clock 
CRC Cyclyc Redundancy Check 
CT2 Cordless Telephones 
CTS Clear To Send 
DCD Data Carrier Detect 
DR Data Ready 
DSR Data Set Ready 
DTR Data Terminal Ready 
ERC European Radiocommunication Committee 
ETSI European Telecommunications Standard Institute 
GFSK Gaussian Frequency Shift Keying 
GPIO General Purpose Input Output 
IRQ Interrupt Request 
ISM Industrial, Scientific and Medical Applications 
ISR Interrupt Service Routine 
LBT Listen Before Talk 
MAVE Maqueta d‘Anàlisi Virtual Ergonòmic 
MCU Micro Controller Unit 
MR Mixed Reality 
PWM Pulse-Width Modulation 
RAM Random Access Memory 
RI Ring Indicator 
RF Radiofreqüència 
ROM Read Only Memory 
RTC Real Time Clock 
RTS Request To Send 
RV Realitat Virtual 
RX Rebre 
RxD Receive Data 
SFR Special Function Register 
SG Signal Ground 
SPI Serial Programmable Interface 
SRD Short Range Devices 
STBY Standby 
TRX_EN Transmit/Receive Enable 
TX Transmetre 
TxD Transmit Data 
TX_EN Transmit Enable 
UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter 
XTAL Cristall 
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2. Introducció 
 

La realitat virtual requereix d’elements que permetin que l’usuari pugui interactuar amb 
l’entorn. Aquests elements s’anomenen sistemes d’interacció i, quan no requereixen d’un 
aprenentatge, la interacció és de tipus implícit. El present projecte té com a objectiu el disseny 
d’un sistema d’interacció implícita per a entorns de realitat virtual. 

El què es pretén aconseguir és un sistema de baix cost que permeti que l’usuari tingui una 
realimentació tàctil de la informació sobre l’entorn virtual. En cas que l’usuari es trobi situat en 
un punt de l’espai on hi hagi representat un objecte, es vol poder simular que s’ha produït un 
contacte entre el model i ell, involucrant el sentit del tacte en la simulació. Per tant, aquest 
projecte té sentit en entorns de realitat virtual capaços de conèixer la posició de l’usuari 
respecte del model.  

Originàriament s’ha dissenyat el sistema per al Centre Tècnic de SEAT a Martorell. En aquest 
centre hi ha implementat un sistema anomenat MAVE (Maqueta d‘Anàlisi Virtual Ergonòmic) 
que permet fer una avaluació de l’ergonomia dels vehicles a través de les sensacions que 
l’usuari experimenta mitjançant un programa de tecnologia 3D. El projecte permetria simular 
la sensació de contacte en cas que l’usuari col·lisioni amb el model virtual del cotxe, millorant 
la immersió en el model, el seu coneixement de l’entorn i obrint nous camps en 
l’experimentació. 

L’usuari es distribuiria per sobre de la seva indumentària elements actuadors que simularien 
el contacte. En conseqüència cal que el sistema sigui inalàmbric, a fi d’aconseguir llibertat de 
moviments, i cada element actuador haurà de disposar d’una alimentació pròpia. A més, la 
seva mida haurà de ser reduïda i permetre una fàcil col·locació.  

El sistema consistirà doncs en una unitat anomenada unitat central que es comunicarà amb 
un computador i que enviarà ordres a tots els elements actuadors per radiofreqüència. Les 
especificacions exactes acordades per al sistema s’adjuntaran en l’annex A, encara que el 
disseny final incorpora millores no descrites en les especificacions.  

Tanmateix, degut a la manca de recursos, per ara no s’han pogut elaborar els prototipus 
finals. S’han adaptat uns kits d’avaluació que s’han adquirit per a l’aplicació i s’ha realitzat una 
placa de proves a fi de poder simular el sistema tal i com funcionaria. 

En els següents apartats es detallarà el procés que s’ha seguit en l’elaboració del projecte i se 
n’exposaran els resultats finals. En els annexos es podrà trobar, a part de les especificacions 
del sistema, l’estudi d’impacte ambiental, un estudi de termini i el pressupost del sistema, amb 
les referències comercials, distribuïdors i preu de cadascun dels components que formen el 
sistema final per al client i els que formen l’entorn de disseny. 

Es podrà trobar també unes nocions bàsiques sobre  radiofreqüència, el càlcul de l’abast, la 
justificació de l’elecció dels components, els esquemàtics de tots els dissenys i els codis font 
implementats. Tots aquests apartats no són pas menys importants que els que consten en la 
memòria, però per qüestions d’extensió i legibilitat s’han inclòs en el volum d’annexos. 
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3. Alguns conceptes sobre realitat virtual 
3.1. Realitat virtual, realitat mixta i realitat augmentada 

La realitat virtual és un concepte que es podria definir com a un entorn generat per 
computador, tridimensional i interactiu en el qual una persona és immersa. Aquesta definició 
planteja tres idees clau que es comenten a continuació:  

En primer lloc, aquest entorn virtual és una escena tridimensional generada mitjançant un PC 
que requereix un gran esforç en gràfics a fi d’aconseguir un nivell adequat de realisme. En 
segon lloc, aquest món virtual ha de ser interactiu. Això significa que l’usuari requereix una 
resposta en temps real per part del sistema a fi de poder establir una interacció efectiva. 

Finalment l’usuari ha de trobar-se en immersió en l’entorn virtual; ha d’estar en connexió amb 
l’entorn mitjançant l’estimulació dels sentits i sentir que hi és present i en forma part. Un 
exemple d’immersió en són els HMD’s (head mounted displays) o cascos de realitat virtual; 
l’usuari se’l posa i bloqueja tot el món exterior, de manera que l’HMD li presenta una vista que 
es troba completament sota el control del PC i la immersió és completa. A fi de fer-la més 
realista, el sistema hauria de proporcionar un correcte seguiment dels moviments de l’usuari i 
dibuixar l’escena del visualitzador en coherència amb els moviments efectuats. 

La diferència principal entre la realitat virtual i la realitat augmentada és la immersivitat del 
sistema. La realitat virtual opta per una completa immersió en l’entorn, i els sentits es troben 
sota el control del sistema. En canvi, en realitat augmentada el que es pretén és augmentar 
l’escena del món real i l’usuari s’ha de sentir present en aquest món. Així, imatges virtuals són 
mesclades amb la vista real a fi de crear la visualització augmentada.  

Els objectes virtuals generats han d’estar enregistrats en el món real en totes dimensions de 
manera precisa, i aquesta precisió s’ha de mantenir mentre l’usuari es mou en l’entorn real. 
Un sistema immersiu en realitat virtual ha de mantenir un enregistrament de manera que els 
canvis en l’escena dibuixada estiguin vinculats a les percepcions de l’usuari. Milgram defineix 
tots aquests conceptes tal i com es mostra en la figura següent : 

Realitat mixta (MR) 

 
 
 

Entorn            Entorn 
real       Realitat augmentada (AR)      Virtualitat augmentada (AV)     virtual 

El món real i l’entorn virtual complet són els dos extrems d’aquest continu, i la regió central és 
el que s’anomena realitat mixta (mixed reality). La realitat augmentada es situa a prop de 
l’extrem del món real del continu, essent el món real augmentat per dades generades per 
computador. Virtualitat augmentada és el terme creat per Milgram per identificar els sistemes 
que són sintètics majoritàriament amb certes imatges reals afegides, com per exemple 

Fig. 3.1.1. Continu de Realitat-Virtualitat de Milgram 
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mapejats de textures de vídeo sobre d’objectes virtuals. Aquesta distinció però, a mesura que 
la tecnologia millora serà difícil de fer, ja que els elements de l’escena virtual cada cop seran 
menys distingibles dels reals. 

Aquest eix també és una mesura del nivell d’immersió de l’usuari en la imatge representada. 
Així, el concepte de realitat mixta es podria definir com la combinació de realitat virtual i 
referències en el món real que condicionen tant els moviments de l’usuari com la seva posició. 
Les referències en el món real afavoreixen que l’usuari tingui la sensació que alguns dels 
elements virtuals realment existeixen [16]. 

3.2. Dispositius d’interacció 

Tot dispositiu que permeti introduir dades en un sistema es considera dispositiu d’interacció. 
Els dispositius d’interacció implícita es diferencien dels d’interacció explícita en el fet que els 
primers es basen en els moviments naturals del cos humà, en accions intuïtives que no 
requeriran un entrenament previ. Un exemple d’aquest tipus d’interacció en són els guants de 
dades.  

En canvi la interacció explícita és aquella per la qual es requereix un entrenament, com en el 
cas dels teclats, ratolins, trackballs... on les operacions no són intuïtives. Uns dels sistemes 
d’interacció més destacables són els posicionadors, els quals es detallaran a continuació.  

Altres sistemes molt comuns són els guants de dades. Permeten detectar els angles de flexió 
de cadascun dels dits de la mà, i, en alguns casos, incorporen actuadors mecànics que poden 
arribar a proporcionar una realimentació tàctil. Com a dispositius de sortida, els més 
destacables són els cascos de realitat virtual (HMD), que permeten una visualització en 3D i 
que actualitzen les imatges generades segons l’orientació del cap de l’usuari.  

El què es pretén és recrear l’entorn incorporant el màxim nombre de sentits en la simulació. 

3.3. Posicionadors 

Els posicionadors tenen com a finalitat detectar la posició i/o orientació d’uns punts en l’espai i 
transmetre’ls en temps real a un ordinador. Aquesta operació s’anomena captura de 
moviment i és un aspecte molt important de la realitat virtual. 

Uns dels aspectes més importants que determinen la qualitat del posicionament són el 
sample rate, data rate, update rate i la latència. La freqüència de mostreig (sample rate) és la 
freqüència amb la qual es comproven els sensors en recerca de noves dades. El data rate és 
la freqüència de computerització de posicions (freqüència d’adquisició de dades). La 
freqüència d’actualització (update rate) és la freqüència amb què les dades són aportades a la 
simulació. Finalment, la latència és el temps de retard que es produeix entre un moviment i 
l’actualització de la posició en la simulació. La latència total suma el temps per a actualitzar la 
simulació i el temps a proveir una realimentació sensorial.  

Estudis sobre l’efecte de la latència en la immersivitat en un sistema de RV demostren que si 
la latència total és de més de 10ms contribueix a empitjorar la qualitat del simulador. Si és de 
50ms es redueix la presència en l’entorn virtual, i si la latència és superior a 0,5s es destrueix 
completament l’experiència en temps real [9]. 
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El posicionament es pot dur a terme mitjançant diferents tipus de tecnologies. Els principals 
tipus de tracking són el mecànic, el magnètic, l’acústic, l’inercial, l’òptic i el posicionament per 
visió. Tots ells s’explicaran a continuació. 

3.3.1. Posicionadors magnètics 

Es basen en l’ús d’un element emissor col·locat en una posició fixa i en un o més elements 
receptors col·locats sobre el punt al qual es vulgui realitzar el seguiment. Per obtenir la posició 
i orientació es basen en variacions de corrent induïdes per una font de camp magnètic. 
L’emissor genera camps magnètics en diferents direccions i els receptors determinen la 
intensitat i els angles dels camps magnètics. 

Respecte als avantatges que presenten es podrien ressaltar els següents: 

��No és necessària una visió directa entre els elements, per la qual cosa es poden 
interposar obstacles. 

��El seu preu és mig. Són uns dels tipus més comuns. 

��Permeten una gran llibertat de moviments. 

��Són fàcils d’utilitzar. 

��Presenten una precisió acceptable, i una latència correcta. 

Aquests dispositius, però, tot i ser d’us comú presenten també una sèrie d’inconvenients: 

��Davant la presència d’objectes metàl·lics es presenten interferències constructives o 
destructives degudes als camps magnètics generats sobre el metall; per reflexió 
magnètica el metall actua com a un segon emissor possiblement desfasat respecte 
del primer. Les interferències provoquen distorsions i errors en les dades. 

��L’entorn ha d’estar adaptat al tipus de posicionament, sense utilitzar objectes 
metàl·lics. 

��La majoria requereix un cablejat entre la unitat i l’emissor i el(s) receptor(s), la qual 
cosa representa una certa limitació, tot i que certes versions utilitzen transmissors per 
radiofreqüència per aconseguir eliminar el cablejat entre els receptors i la unitat.  

��La majoria permet un nombre limitat de receptors. 

��Tenen un abast de pocs metres. 

En cas que únicament es volgués usar una unitat central i pocs receptors aquest posicionador 
podria ser utilitzat, però hauria de ser de tipus wireless i que permetés un nombre elevat de 
receptors. Com que el mercat és força limitat no seria fàcil trobar un posicionador que 
acomplís amb aquestes característiques, i podria ser que no s’adaptés a les nostres 
necessitats. 

3.3.2. Posicionadors òptics 

Es basen en capturar imatges mitjançant l’ús de diverses càmeres situades en punts 
coneguts, i usen algorismes de visió per aconseguir la localització de les imatges capturades 
per les càmeres. Aquest tipus de sistema s’usa molt per al seguiment del moviment de 
l’home, mitjançant la col·locació de marcadors per sobre de l’usuari, de l’actor. 
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Avantatges: 

��En no ser necessari un cablejat permet un moviment en un entorn més ampli. 

��Comoditat. 

��Permet situar un major nombre d’elements que els posicionadors magnètics amb un 
únic dispositiu. 

��Alta precisió (0.2 mm lineals, 0.03 graus). 

��Baixa latència (aproximadament d’1ms). 

Inconvenients: 

��És necessari mantenir una visió directa entre les càmeres i els elements, no es poden 
permetre els obstacles. 

3.3.3. Posicionadors mecànics 

Consisteixen en un conjunt d’articulacions muntades sobre una estructura metàl·lica, de les 
quals se’n poden mesurar els girs mitjançant potenciòmetres. Connecten un punt conegut a 
l’objecte al qual es desitja realitzar el posicionament a través d’un conjunt d’elements d’unió i 
es mesura el seu moviment. 

Avantatges: 

��Poden presentar una gran precisió. 

��No s’hi introdueix cap tipus d’interferència, ni hi ha problemes de visió entre elements. 

��Tenen latències baixes. 

��Són força fàcils de construir. 

Inconvenients: 

��Gran volum. 

��Molt poca llibertat de moviments, de difícil maneig. 

��No existeixen gaires posicionadors mecànics en el mercat, i el seu preu és elevat. 

3.3.4. Posicionadors acústics 

Es basen en l’ús de micròfons que obtenen mesures a partir de fonts d’ultrasons. Múltiples 
fonts i micròfons permeten una computerització per triangulació i orientació. 

Avantatges: 

��Permeten un funcionament en distàncies majors que en el cas dels posicionadors de 
tipus magnètic. 

��Representen una solució de baix cost. 

Inconvenients: 

��El senyal sonor es distorsiona amb facilitat, ja que és molt sensible a les interferències 
amb soroll ambiental i amb ecos. 
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��No permeten la presència d’obstacles, cal tenir visibilitat entre les fonts i els micròfons. 

��Molts posicionadors d’aquest tipus permeten cobrir grans àrees (fins a 40x30 m) amb 
baixa precisió (1-2 cm). 

Per aquests motius aquest sistema de posicionament no s’usa gaire, especialment degut a 
les distorsions dels senyals.  

3.3.5. Posicionadors inercials 

Permeten detectar canvis d’orientació. Usen acceleròmetres, giroscopis i magnetòmetres 
passius. Els magnetòmetres passius detecten el camp magnètic ambiental (generalment el 
terrestre) i permet proporcionar algunes mesures angulars. Els giroscopis proporcionen unes 
mesures angulars millors, i els acceleròmetres proporcionen mesures lineals. Per software 
s’integren les lectures a fi d’obtenir els valors de velocitat i posició.  

Avantatges: 

��No es presenta cap tipus d’interferència. 

��Són més econòmics que altres tipus de tracking com ara els magnètics. 

Inconvenients: 

��Alguns d’ells només permeten detectar els girs, i no permeten detectar canvis en les 
posicions, per la qual cosa si es vol detectar el posicionament es fa necessari l’ús 
d’altres tipus de tracking. D’altres permeten trobar valors de posició. 

��Són sistemes que estan subjectes a una acumulació d’errors. 

3.3.6. Posicionament per visió 

El posicionament per visió basat en trets o característiques naturals encara es troba en 
desenvolupament; la visió en temps real encara és un dels camps de recerca.  
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4. Descripció de l’entorn d’aplicació: el sistema 
MAVE de SEAT 

4.1. Introducció al projecte MAVE 

El projecte MAVE ha estat desenvolupat i implantat per Gedas Iberia (del grup Volkswagen) 
conjuntament amb SEAT, i es troba en funcionament en l’actualitat en el Centre Tècnic de 
SEAT a Martorell. 

El sistema MAVE (Maqueta d‘Anàlisi Virtual Ergonòmic) permet fer una avaluació de manera 
simulada de l’ergonomia dels vehicles a través de les sensacions que l’usuari experimenta 
mitjançant un programa de tecnologia 3D. Es pretén doncs fer una avaluació en els prototipus 
virtuals dels vehicles a través d’usuaris reals. 

Mitjançant aquesta experimentació en l’entorn virtual es permet extreure un coneixement que 
permeti aplicar millores en el model abans de dur a terme la seva construcció, fent possible la 
detecció d’errors en el disseny i en la integració de peces que formen el prototipus. 

La imatge que es genera introdueix les restriccions físiques que té l’observador real en un 
prototipus físic, aconseguint que la validació virtual del model sigui objectiva i que atorgui 
prioritat als aspectes que són més importants per al futur comprador de l’automòbil. 

Aquest sistema representa un salt de la realitat virtual a la realitat mixta. S’utilitza a l’inici del 
disseny, sense necessitat de construir un prototipus físic per a poder fer anàlisis 
ergonòmiques des de les primeres línies d’estils, i des d’on es construeix el prototipus virtual i 
les simulacions. 

De cara a l’impacte del MAVE en el procés de producció, s’espera que el producte així creat 
estalviï temps de desenvolupament, la qual cosa suposaria un gran estalvi per l’empresa.  

Es calcula que el període de desenvolupament abans de l’aplicació d’aquest sistema, que era 
de 5 anys, es podria a reduir a 3 anys. Això és degut a què la construcció d’un prototipus físic 
suposa 2 mesos de treball, i en canvi la construcció d’un prototipus virtual entre 1 i 2 
setmanes. En un futur es pretén aplicar-ho no només en les primeres fases de la construcció 
del vehicle (valorant diverses alternatives de disseny de partida a partir només del CAD), sinó 
també al que s’anomena Virtual Manufacturing (anàlisi dels diversos processos de fabricació 
en la fàbrica virtual, als llocs de treball), a fi d’anticipar la fabricació posterior de les peces. 
També és extrapolable a l’anàlisi de muntabilitats (muntatge i desmuntatge dels diversos 
components del vehicle), tal i com es pot observar en la figura 4.1.1). 

La idea és doncs disminuir tot el procés de desenvolupament del producte en la part de 
disseny i en la part de fabricació, en temps i en cost de disseny i millorar la qualitat del 
producte, aconseguint un resultat més adaptat al client des del punt de vista ergonòmic. Un 
altre avantatge d’aquest projecte consisteix en el fet que el seu ús no requereix cap tipus 
d’inversió en capacitació del personal, ja que s’usa de la mateixa manera que s’usaria un 
prototipus físic. L’usuari es situa en la posició adequada i es col·loca els marcadors per al 
posicionament òptic per sobre (veure figura 4.2.2). L’equip d’informàtics recullen les dades 
generades i les introdueixen en el sistema. 
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4.2. Descripció física de l’entorn d’implementació 

El projecte es troba en funcionament en l’actualitat en el centre tècnic de Martorell. Aquest 
disposa d’una unitat Unix de Silicon Graphics d’última generació i d’una pantalla de 6 metres 
de longitud que s’usa per a anàlisis d’exteriors. 

El MAVE consisteix en un software i en diversos dispositius perifèrics (sistemes d’interacció 
implícita majoritàriament) com ara guants de dades, visualitzadors i altres terminals, que 
permeten simular les sensacions que experimentaria un usuari en l’interior d’un vehicle 
construït mitjançant un PC, aconseguint una sensació immersiva del model CAD. Una segona 
finalitat és poder analitzar la muntabilitat de les diferents peces. 

En el cas de l’avaluació ergonòmica el sentit del tacte s’ha implementat mitjançant la 
construcció d’una maqueta que consta d’un volant, un seient i una palanca de canvi. Així 
l’usuari té la sensació que es troba en l’habitacle i que pot tocar el que veu, avaluant així el 
prototipus virtual com si fos un prototipus físic. Tot i que encara no es pot tocar la porta ni la 
consola, es poden utilitzar els elements que consten en la maqueta, i aquestes parts físiques 
són les que capten els moviments a les zones de tacte com les mans, els braços o el tronc. 
Per al cas de l’anàlisi de muntabilitats, la maqueta és la representada en la figura 4.1.1. 

La maqueta, doncs, és la part que actua de nexe entre la realitat virtual i la física. 

Tots els elements que componen MAVE ja existien a SEAT i al mercat: 

��Ordinador. 

��Càmara de captura del moviment i marcadors per al posicionament òptic. 

��Guants de dades. 

Fig. 4.1.1. Exemple d’ús del sistema MAVE [7] 
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��Ulleres especials (veure figura 4.2.1). 

��Maqueta física. 

��Indumentària per a l’usuari del sistema (vestit especial per a la col·locació dels 
marcadors). 

La innovació consisteix en la combinació de tots aquests elements amb l’objectiu 
d’augmentar la sensació de realitat i poder millorar el procés de desenvolupament de 
productes. 

Una altra novetat que presenta el sistema és la representació de la persona: l’usuari es 
pot veure a sí mateix a través de les ulleres especials, podent observar una representació 
iconogràfica amb les mateixes dimensions que la persona que duu les ulleres. 

El sistema permet una gran llibertat de moviments. Quan la persona entra en el món 
virtual pot moure’s per un espai de 4 metres quadrats mentre les càmeres detecten i 
transmeten els seus moviments al món virtual, cosa que els posicionadors magnètics no 
permeten. 

Es disposa també d’una pantalla en la qual es mostra el recorregut virtual de 5,40 metres, 
de manera que els observadors passius poden apreciar amb un cert detall tots els 
elements mostrats. 

No es descarta incorporar el sentit de l’oïda, ara que el del tacte ja s’està implementant, 
de manera que es puguin percebre sorolls relacionats amb el model. La intenció és 
involucrar tots els sentits possibles per a reproduir fidelment la realitat aplicant el concepte 
de realitat mixta (figura 4.2.3): la maqueta i altres elements afavoreixen la sensació que 
alguns dels objectes virtuals en realitat existeixen.  

 

Fig. 4.2.1. Ulleres especials, també anomenades head mounted displays (HMD) [7] 



� �� �� � � �	 
�� �� ��   �� ��� � �� ��� �� � ��� � ���� ��� ���� � ���� � � � � � ��� ��� � ��� � ����� $ ��

 

 

4.3. Descripció de la metodologia aplicada 

El procés de treball del sistema MAVE es divideix principalment en tres fases. 

La primera part engloba el procés de captació del moviment. Aquest sistema també és usat 
en anàlisis en el camp de l’esport, captant el moviment d’esportistes. Consisteix en sis 
càmares que cobreixen tota l’àrea de captura, i en dos ordinadors que processen aquesta 
informació i extreuen les coordenades de l’esquelet de la persona que usa el sistema. Un cop 
obtingudes les dades s’introdueixen en l’ordinador i es passa a dur a terme la següent fase. 

En la segona fase, un cop introduïdes les coordenades anteriors, se sincronitzen amb els 

Fig. 4.2.2. Marcadors usats en el sistema de posicionament òptic [7] 

Fig. 4.2.3. Elements que componen MAVE. Concepte de realitat mixta [4] 
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moviments del maniquí virtual que representa els moviments de la persona que l’està 
utilitzant. 

La tercera i última fase és la de gràfics. Per a aquesta fase es treballa amb la unitat Unix 300, 
i permet representar gràficament la informació del prototipus virtual amb textures reals. I 
permet també moure el maniquí en temps real. 

Aquesta part és una de les més importants ja que permet tenir un sistema de captació en 
temps real; fins ara aquest tipus de sistemes eren només per a un post-procés de la 
informació. Es realitzava un moviment dins de l’àrea de captura, es gravava i s’analitzava. En 
canvi ara és en temps real. Una persona s’asseu en la maqueta del MAVE i transmet els seus 
moviments en temps real, de la mateixa manera com ho faria amb un prototipus físic. 

4.4. El projecte MAVE en el futur 

Aquest projecte també cobreix les mancances que presenta l’anàlisi mitjançant el software 
CAE, el qual permet avaluar com es comporten els vehicles davant d’un xoc, però no permet 
avaluar les sensacions de la persona. Aquesta part s’avalua a través de ninots que simulen 
els humans en proves de xocs reals. 

En un futur es pretén que la pròpia persona sigui capaç d’avaluar els danys i el comportament 
del vehicle davant d’un xoc mitjançant l’ús de tecnologies de simulació per ordinador en 
entorns de realitat virtual. Un cop transmeses les dades calculades a través del programa 
CAE es tindrà informació real sobre les sensacions que la persona ha experimentat en 
l’habitacle del vehicle. 

També es podran cobrir les mancances que presenten els ninots, simulant xocs en posicions 
que els humans adopten i que no s’han pogut aconseguir en els dummies. Alguns exemples 
són les posicions que mostra l’usuari quan el vehicle circula a velocitat creuer, amb les cames 
relaxades, creuades a sota del seient o fins i tot descalç. En canvi el ninot només permet 
l’adopció de posicions rígides, i no es poden simular les reals. 

En la fase inicial del projecte s’han usat tres models humans dins del sistema, una persona de 
complexió petita, una altra que pertany a la mitjana de la població i un tercer model una mica 
més gran, però en un futur els models usats seran digitalitzats, basats en persones reals, 
aplicant una digitalització exacta de les persones que provin el sistema. 

4.5. El paper del projecte en el sistema MAVE 

El projecte tindria com a finalitat ser un element de retroalimentació de les col·lisions entre 
l’usuari i l’entorn virtual. 

Mitjançant el posicionament òptic el sistema MAVE té una referència de posició de l’usuari, 
podent crear un model virtual de l’usuari i situar-lo en l’entorn virtual. Quan l’usuari col·lisiona 
amb el model virtual (“toca” l’objecte virtual), el mateix model disposa d’indicadors visuals i/o 
acústics que actuen com a retroalimentació d’aquesta interacció. 

Segons els usuaris d’aquest sistema, això els resulta insuficient. Tant les indicacions visuals 
com acústiques sovint els resulten confuses, de manera que mai se sap amb exactitud quina 
és la part del cos que ha topat i amb quina part del model; aquesta informació els és 
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imprescindible per a una millor immersió en el model i per a poder treure el màxim 
d’informació de les proves. 

És per això que els ha sorgit la necessitat d’un sistema que actuï com a una retroalimentació 
tàctil, que es pugui vincular a diferents parts del cos i que informi a l’usuari del sistema que 
està col·lisionant amb un objecte o part del cos concreta. També seria possible implementar 
aquest projecte en altres empreses del sector de la realitat virtual que disposin d’un 
posicionador adequat per al seu ús. 

En imatge següent es representa simbòlicament com s’usaria el projecte desenvolupat en el 
sistema MAVE de SEAT. 

 

Fig.4.5.1. Funcionament del MAVE amb el projecte ja implementat. L’usuari es 
distribueix els actuadors per les mans (nodes de 3 actuadors) i pel cos  (  ). 
També es col·loca els marcadors per al tracking. Actualment es disposa d’un 
vestuari especial per a facilitar la col·locació. Els nodes són independents 
entre sí i si es detecta una col·lisió amb el model virtual, el node on s’ha 
produït vibrarà per a indicar-ho. 
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5. Introducció al sistema 
El sistema d’interacció elaborat en el projecte consta dels següents elements: 

��Mòduls amb un únic vibrador. 

��Mòduls amb tres vibradors. 

��Unitat central de radiofreqüència. 

��Computador. 

El projecte consisteix bàsicament en un conjunt de fins a 31 actuadors controlats des d’un 
computador mitjançant una connexió inalàmbrica. El computador indicarà l’estat desitjat per a 
cada un dels vibradors que conforma el sistema. 

Els vibradors consten d’una càrrega excèntrica, i presentaran oscil·lacions de diferents 
freqüències. Les característiques de la vibració es defineixen doncs a través de dues 
coordenades: freqüència i cicle de treball (duty cicle), el qual serà menor al 60% a fi d’evitar 
que el motor es cremi. Es diferenciaran entre ells a través d’un codi identificador de 5 bits que 
serà únic. No podran existir 2 nodes en el sistema amb el mateix codi si es desitja que el seu 
funcionament sigui independent. Cada vibrador podrà presentar 4 estats o tipus de vibració, 
els quals es podran codificar mitjançant 2 bits: 

��00 – Mode 0: Motor parat. 

��01 – Mode 1: El motor vibra durant 100ms cada 500ms (duty=20%, f=2Hz). 

��10 – Mode 2: El motor vibra durant 100ms cada 200ms (duty=50%, f=5Hz). 

��11 – Mode 3: El motor vibra durant 20ms cada 40ms (duty=50%, f=25Hz). 

Donat que en el sistema es tindran com a màxim 31 actuadors, seran necessaris 62 bits per a 
codificar l’estat de tots els vibradors, que es distribuiran en nodes de vibradors de dos tipus: 

��Nodes d’un únic vibrador. 

��Nodes de tres vibradors amb funcionament independent. 

Els primers es distribuiran en general per sobre de l’usuari, mentre que els segons estan 
destinats a les mans, originàriament al dit gros, dit índex i cor de cada mà. Els codis d’aquests 
actuadors seran consecutius, el major dels quals corresponen al dit cor, i el menor al dit gros. 

Cadascun dels nodes es troba elèctricament aïllat de la resta, sense cap cablejat que l’uneixi 
als altres nodes o a altres elements del sistema. Això comporta que cada node ha d’alimentar-
se amb una bateria pròpia que formi part de la seva estructura i que presenti una autonomia 
acceptable. L’estat desitjat per als vibradors de cada node haurà de ser indicat per l’usuari (o 
per algun software de gestió del model virtual) al node corresponent a través del computador 
per via d’una connexió sense cables. 

Diferents tecnologies permetrien aquesta connexió (per infrarojos, ultrasons...). Però s’ha 
decidit dur-la a terme per radiofreqüència perquè no cal tenir visibilitat entre els elements.   

Dins de l’espectre de radiofreqüència es poden trobar certes bandes que són lliures per a la 



� �� �� � � �	 
�� �� ��   �� ��� � �� ��� �� � ��� � ���� ��� ���� � ���� � � � � � ��� ��� � ��� � ����� $ ��

 

utilització en aplicacions industrials, científiques i mèdiques, que s’anomenen bandes ISM 
(Industrial, Scientific and Medical). Existeixen un gran nombre de dispositius que permeten el 
disseny de sistemes utilitzant aquestes bandes. 

Respecte el rang d’utilització, en primer lloc cal dir que el sistema té lloc en aplicacions amb 
realitzat virtual, majoritàriament interiors i en sales tancades, no molt grans. Totes aquestes 
característiques han fet que la solució més adequada fos la utilització de les bandes ISM per a 
la comunicació. 

El sistema dissenyat consta doncs dels següents elements (veure figures 5.1 i 5.2) 

��Un conjunt de fins a 31 vibradors independents distribuïts en nodes d’un únic vibrador, 
o de 3 vibradors destinats als dits de la mà. Cadascun dels nodes estan formats per: 

�� Una bateria. 

�� Un transceptor de radiofreqüència . 

�� Una antena de tipus loop (espira). 

�� Un microcontrolador que interpreta la informació rebuda per RF i gestiona els 
ports d’entrada/sortida. 

�� Un o tres actuadors (vibradors).  

�� LEDs indicadors. 

 

 

 

 

 

                         

    

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Blocs que configuren els nodes d’un vibrador 

Fig. 5.2. Blocs que configuren els nodes de 3 vibradors 
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��Un computador que determina el nou estat de cada vibrador i envia l’ordre a través 
d’unes llibreries de control i d’una aplicació dissenyada amb aquesta finalitat. 

��Un element que es connecta al port sèrie del computador i que permet la transmissió 
de l’estat a cada node dels vibradors que aquest controla, utilitzant la radiofreqüència. 
Aquest element s’anomenarà Unitat Central de radiofreqüència i haurà de disposar 
d’una font d’alimentació que estigui connectada a la xarxa elèctrica i d’un transceptor 
de RF igual que el dels nodes actuadors. Ha de disposar de: (fig. 5.3)  

��Una connexió a un alimentador, i una connexió al port sèrie del PC. 

��Un transceptor de radiofreqüència. 

��Una antena de tipus loop (espira). 

��Un microcontrolador que interpreta la informació rebuda per RF i gestiona els 
ports d’entrada/sortida. 

��Un transceptor de RS232-C, pont entre el port sèrie del computador i la MCU. 

�� LEDs indicadors. 

 

 

 

 

 

 

 

Conseqüentment s’establiran dos tipus de comunicació: 

��Per radiofreqüència entre la unitat central i els nodes actuadors. 

��Per RS-232 entre el computador i la unitat central, a petició de l’usuari o aplicació. 

La transmissió de missatges per radiofreqüència es farà de manera periòdica. L’elecció del 
període de transmissió per RF dels missatges ha estat determinada per les pròpies 
característiques del sistema. En primer lloc, la informació que s’envia en el sistema no és 
crítica. És una realimentació tàctil d’un sistema de realitat virtual, de manera que un error 
en un cert instant no tindria conseqüències greus. En segon lloc, existeixen dues 
consideracions a tenir en compte: 

��Un increment en la freqüència d’actualització de l’estat dels nodes actuadors comporta 
un increment del temps durant el qual les unitats actuadores es troben en estat de 
recepció. Això a la vegada comporta un increment molt gran en el consum de bateria i 

Fig. 5.3. Blocs que configuren la unitat central 
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una conseqüent disminució en l’autonomia que s’ha d’evitar. 

��Si els períodes d’actualització del sistema són llargs, (freqüències de refresc de l’estat 
baixes), la sensació d’immersivitat empitjora. 

Per tant existeix un compromís clar en el qual s’ha hagut de trobar un equilibri. 

Aquesta realimentació no és la única que es produeix. Visualment es poden apreciar amb una 
baixa latència els canvis provocats pel moviment de l’usuari. Així, és senzillament un reforç 
per a augmentar la sensació d’immersivitat i implicar més sentits en la simulació; donat el 
compromís exposat s’ha decidit que un període de temps adequat per a actualitzar el sistema 
de vibradors podria ser de 100ms. D’aquesta forma s’aconsegueix mantenir una correcta 
immersivitat en el sistema sense tenir consums innecessaris que en disminueixin l’autonomia.  

Cal dir que si aquesta fos l’única informació que rebés l’usuari per a indicar-li la seva posició 
dins del sistema de realitat virtual aquesta freqüència seria insuficient, però com que té un 
control visual sobre els moviments que fa i la seva repercussió en el sistema aquesta 
freqüència s’ha considerat adequada. Tanmateix aquest projecte també es podria modificar 
per a entorns on fos necessària una freqüència de refresc major; únicament caldria tenir 
present l’increment en el consum en bateria dels nodes actuadors. 

Així, la unitat central envia de manera periòdica (cada 100ms) un missatge per broadcast a 
tots els nodes receptors. Es distingeixen 2 tipus principals de missatges: 

��Missatges d’estat (missatge enviat en la majoria de les ocasions).  

Acompleixen la finalitat principal del sistema: serveixen per a indicar a cadascun dels 
nodes el seu estat de vibració segons les comandes rebudes des del PC. 

��Missatges de comanda (missatges puntuals). 

Aquests missatges són auxiliars, i responen a necessitats que s’han detectat al llarg del 
disseny del sistema. Es diferencien dels missatges d’estat en què requereixen resposta 
per part d’un dels nodes del sistema. Poden ser de 3 tipus diferents: 

�� Missatge d’establiment d’un nou codi identificador. 

Va ser el primer missatge de comanda creat, i és indispensable per al correcte 
funcionament del sistema. Aquesta comanda imposa un nou codi a tots els nodes que es 
trobin en recepció en aquell moment, ja que inicialment no hi ha cap més manera de 
distingir els nodes entre sí. Per aquest motiu únicament es podrà tenir un node en 
funcionament. Quan s’hagi finalitzat la comanda el node retornarà el codi identificador 
emmagatzemat i no respondrà a cap més ordre en espera de ser apagat. 

�� Missatge de lectura de codi identificador. 

Permet conèixer la identitat d’un node en qualsevol moment. De la mateixa manera que 
en el cas anterior només té sentit amb un únic node en funcionament, i quan finalitzi 
tampoc respondrà a cap altre ordre. 

�� Missatge de lectura d’estat i bateria. 

En aquest  cas la comanda es pot efectuar durant el funcionament normal del sistema, ja 
que es pot especificar a quin node ens dirigim. La resposta obtinguda contindrà un valor 
proporcional a la bateria i l’estat de vibració del node en aquell moment. 
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Per tant, el sistema enviarà periòdicament un missatge d’estat als nodes actuadors que 
contindrà la informació rebuda per RS232. En el moment en què l’usuari introdueixi un 
missatge de comanda, en aquell període no s’enviarà el missatge d’actualització de l’estat 
dels nodes; enlloc d’aquest s’enviarà la comanda introduïda en espera d’obtenir resposta per 
part de les unitats actuadores. Es forçarà periòdicament una resincronització dels rellotges 
entre la unitat central i els nodes a fi de minimitzar la pèrdua de missatges.  

L’estructura que presenta el sistema és la mostrada en la figura següent:  

 

 

 

                  

 

Fig 5.4 Estructura del sistema 

Unitat central 

Computador 

Node d’1 vibrador Node de 3 vibradors 
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6. Elecció de components dels mòduls actuadors 
6.1. Elecció del mòdul de radiofreqüència 

La banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) acordada en les especificacions (veure 
l’annex A) és la de 868MHz. Aquesta banda és lliure, i és més que suficient per a la magnitud 
de les dades que s’han de transmetre.  

El mòdul de RF escollit ha de ser comú per a tots els elements del sistema. Un dels requisits 
més crítics de cara als mòduls actuadors és el de mínim volum, per tant, l’encapsulat és un 
factor decisiu per a la seva elecció. A fi d’aconseguir minimitzar la mida del mòdul actuador, 
s’han buscat mòduls que integressin un microcontrolador i un receptor o transceptor de RF en 
un únic encapsulat, varietat de productes encara molt escassa en el mercat. 

Un altre requisit que també ha resultat crític per a l’elecció del mòdul és el de mínim consum 
de corrent, ja que els actuadors han de ser autònoms i la duració de la bateria és 
indispensable per a la qualitat del sistema. 

Respecte al rang de temperatures de funcionament del mòdul no hi ha requeriments 
específics, doncs aquest sistema funcionaria a temperatura ambient en l’interior de locals de 
climatologia mediterrània. 

Finalment les característiques relatives a la sensibilitat, capacitat d’enviament d’informació, i el 
seu preu també han ajudat en l’elecció del mòdul de RF. 

Partint d’aquestes valoracions s’ha realitzat un estudi de mercat a fi d’escollir l’element de RF 
més adequat a les necessitats del sistema. Les dades més significatives obtingudes en 
aquest estudi de mercat es mostren en l’annex en les taules B.1.1. i B.1.2. El mòdul que 
presenta millors característiques per a la incorporació en el sistema és el transceptor de RF 
fabricat per NordIC model nRF9E5, per la qual cosa ha estat elegit com a mòdul base del 
sistema. Aquest, a més d’incorporar una unitat central, ocupar 5x5mm, i permetre una 
alimentació entre 1,9-3,6V, consumeix uns 11mA en transmissió a –10dBm i 12,5mA en 
recepció. Moltes de les característiques del mòdul es poden controlar a través d’un conjunt de 
registres d’especial funcionalitat anomenats SFR. 

La seva potència màxima és de 10dBm, i la seva sensibilitat de –100dBm. Altres 
característiques interessants són: 

��Presenta un microcontrolador compatible amb l’estàndard 8051, amb RAM de 256 
bytes, i memòria de programa de 4kbytes. La memòria de programa és de tipus RAM, 
per la qual cosa el programa ha de ser carregat des d’una EEPROM externa amb 
connexió sèrie. Aquesta peculiaritat és un inconvenient en quant a volum, però permet 
escriure dades de forma permanent (encara que es retiri la bateria).  

��El clock de la CPU és generat a través d’un cristall, i pot ser configurat a 0.5MHz, 
1MHz, 2MHz o 4MHz. També pot ser configurat a la freqüència del propi cristall. 

��El transceptor inclou Shockburst, el qual afegeix automàticament preàmbul, adreça i 
CRC als missatges, i usa la codificació Manchester. 

��El circuit incorpora també reguladors de voltatge, aconseguint més immunitat davant 
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del soroll, i permet operar entre 1,9 i 3,6 V de subministrament.  

��El nRF9E5 disposa d’un conversor A/D de 4 entrades a 80kbps que pot ser usat en 
mode diferencial. Ofereix també la possibilitat de monitorització del voltatge que rep. 
Es configura amb el registre ADC_CONFIG_REG (veure taula 6.1.1). 

 

 On: 

 

La conversió resultant es guarda en el registre mostrat en la taula 6.1.3: 

 

 Les taxes de mostrejat corresponents al nombre de bits de conversió són: 

Taula  6.1.1. ADC_CONFIG_REG [18] 

Taula  6.1.2. Paràmetres de configuració del conversor A/D[18] 

Taula  6.1.3. Registre ADC_DATA_REG [18] 
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��Presenta diferents modes de baix consum, i el seu consum en general és baix 
respecte als altres mòduls, tant en mode de recepció com en mode de transmissió: 

 

 

��Permet configurar un rellotge en temps real anomenat real time clock a partir dels 
registres presentats en la taula 6.1.7: 

 

A més de les interrupcions representades en la taula 6.1.8:  

Taula  6.1.4. Taxes de mostrejat segons la resolució [18] 

Taula  6.1.5. Pas a diferents modes i consum associat [18] 

Taula  6.1.6. Pas a mode idle i stop [18] 

Taula  6.1.7. Registres de control del TICK [18] 
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��El nRF9E5 presenta els ports d’entrada/sortida representats en la taula 6.1.9: 

 

El registre P0_DRV serveix per establir si es desitja que els pins parells absorbeixin una 
corrent elevada o que els  pins senars subministrin una corrent elevada: 
 

Taula  6.1.8. Fonts d’interrupció [18] 

Taula  6.1.9. Configuració dels pins de P0 [18] 
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��Disposa d’una UART. El registre associat al seu control és: 

 

��És compatible amb l’estàndard FCC CFR47 part ‘5 i amb ETSI EN 300 220-1 
(normatives americana i europea respectivament). La configuració de la comunicació 
es realitza de la següent manera en aquest mòdul:  

 

Taula  6.1.10. Funcionalitat dels registres relacionats amb P0 [18] 

Taula  6.1.11. Registre SCON per a la configuració del port sèrie [18] 

Taula 6.1.12. Estructura del RF Config Register [18] 



��� � � � � � ���  

 

��El seu preu és reduït, doncs costen uns 4 �/u (IVA no inclòs) al proveïdor Endrich 
Bauelemente. 

Així, el microcontrolador del nRF9E5 consta d’una RAM de 256 bytes de dades, d’una ROM 
de 512 bytes que conté un carregador de programa (que s’executa automàticament després 
d’engegada, de reset, o bé després d’una petició per software), i d’una memòria RAM de 
programa de 4Kbytes. El programa de l’usuari es carrega via un enllaç SPI a la RAM de 
4kbytes des d’una EEPROM externa, que es troba connectada en sèrie usant el carregador. 
Una part d’aquesta memòria RAM pot ser utilitzada per a emmagatzemar dades. 

El codi del programa per al mòdul nRF9E5 s’ha de carregar des d’una memòria no volàtil, és 
a dir, que conservi la informació també en cas que no estigui alimentada. Per defecte, el 
carregador espera que sigui una EEPROM del tipus 25320 amb una interfície SPI. Aquesta 
utilitza els pins MISO, SCK, MOSI i EECSN dels mòdul nRF9E5 per a connectar-los 
respectivament als pins SDO, SCK, SDI i CSN. Un cop s’ha completat la càrrega del 
programa, els pins MISO, MOSI i SCK s’utilitzen per a comunicació amb altres mòduls SPI 
(Serial Programmable Interface) o com a GPIO (General Purpose Input Output). 

6.2. Elecció del motor vibrador 

El primer motor amb el qual es van fer proves va ser l’avisador per vibració Cebek C-6070. 
Entre les característiques que presenta [2], les primordials són el seu petit volum i el seu 
voltatge de funcionament (1,3 V).  

Per experimentació s’ha determinat que la freqüència que produeix un major efecte sobre 
l’usuari oscil·la entorn els 5Hz. I un cicle de treball que podria ser un bon compromís entre 
consum i efecte sobre l’usuari es trobaria en el rang del 40-50%. 

Tanmateix per al sistema final s’ha escollit un vibrador diferent al de les primeres proves, en 
concret el corresponent al model 6SH-1708B de KOTL (firma representada per Endrich 
Bauelemente), el qual, presentant unes característiques semblants al model de Cebek, 
presenta certs trets diferenciadors que ens afavoreixen [10] (veure figura 11.1.1): 

��Voltatge de funcionament de 2-3.8V. 

��Major radi (2,9mm) i longitud de la càrrega excèntrica (4,2 mm), presentant una 
velocitat de rotació de 9000 rpm. 

��El consum màxim de corrent és de 70mA, molt menor al C-6070 de Cebek. 

��Preu molt menor (de 0,5 �/u sense IVA). 

6.3.  Elecció de la bateria 

Degut a la necessitat d’aconseguir el mínim volum ocupat possible es van buscar fonts 
d’alimentació que subministressin 3V, amb la màxima capacitat, inicialment de botó. 

A fi de poder estudiar el funcionament dels vibradors i les característiques de consum que 
presenten es van portar a terme unes primeres proves detallades en l’annex B.3, segons les 
quals les piles de botó, que són les que presenten menor volum tenien una capacitat 
insuficient (230mAh). Veient aquesta problemàtica s’ha escollit finalment una bateria del tipus 



� �� �� � � �	 
�� �� ��   �� ��� � �� ��� �� � ��� � ���� ��� ���� � ���� � � � � � ��� ��� � ��� � ����� ���

 

CR2. Aquest tipus de bateries és de liti i s’usen especialment en fotografia, subministrant 
també 3V. Les seves dimensions poden variar lleugerament, però oscil·len entorn dels 
15,6mm de diàmetre, amb una alçada d’uns 27mm. El seu pes oscil·la entorn dels 11g i la 
seva capacitat nominal entorn els 850mAh. 

Aquestes piles presenten un volum molt més elevat que les de botó, però permeten un millor 
acompliment de les especificacions relatives a l’autonomia. 

6.4. Elecció de l’EEPROM 

Els criteris bàsics per a l’elecció de la memòria EEPROM són el seu encapsulat, que interessa 
amb mínim volum, la seva alimentació, preu i disponibilitat. El tipus d’EEPROM ve marcat pel 
fabricant del mòdul de RF, el qual especifica que sigui del tipus 25320 amb interfície SPI. 

L’EEPROM escollida finalment és del tipus 25AA320, ja que el rang de voltatge de 
funcionament és de 1,8V a 5,5V (l’alimentació ve determinada pel mòdul transceptor i és de 
3V). Treballa amb una freqüència de rellotge màxima de 1MHz.  

L’encapsulat escollit és el que ocupa menor superfície dels ofertats: TTSOP de 8 pins, que 
presenta unes mesures nominals de 3x6,38mm.  

6.5. Elecció d’altres components 

Es pot observar l’elecció de petits components de caràcter resistiu, capacitiu, LEDs, 
transistors i altres elements reguladors amb la corresponent justificació en l’annex B. 

Només remarcar que alguns d’aquests components vénen directament recomanats pel 
fabricant del mòdul de radiofreqüència en el cas que d’una antena de tipus espira, treballant a 
868MHz. S’ha escollit aquesta antena ja que permet una total integració en un receptacle, a 
diferència de les antenes unipolars, les quals suposarien la col·locació d’una antena exterior. 

Les antenes de tipus espira queden integrades en el propi circuit imprès. L’únic requeriment 
que imposen és que la zona ocupada per l’antena no s’usi com a base de cap altre 
component i ha de restar lliure. El disseny final es mostra en l’annex H. 

6.6. Elecció de l’encapsulat 

El sistema es presenta recobert per una estructura de plàstic que té diferents finalitats: 

��Suport i protecció del circuit imprès i de la bateria. 

��Protecció del motor. Si la càrrega excèntrica trobés un obstacle, aquest provocaria 
l’aturament del motor i es cremaria. 

��Permetre una fàcil col·locació dels nodes sobre l’usuari. 

��Millora la presentació del sistema. 

S’ha buscat una caixa contenidora amb les mínimes dimensions possibles (50x37x20 mm) i 
recolzament per circuit imprès. Per evitar que les vibracions provoquin males connexions amb 
la font d’alimentació s’han unit a la caixa uns clips per a subjectar amb força la bateria. 
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7. Elecció dels components de la unitat central 
La unitat central té una certa quantitat d’elements comuns amb els mòduls actuadors, de 
manera que no es tornarà a justificar la seva elecció: 

��L’EEPROM escollida és la mateixa que per al cas de les unitats actuadores. 

��El cristall de quars també coincideix, a 16MHz, 42SMX, i de precisió +/-30ppm. 

��El transceptor també és el mateix, ja que això és un requisit indispensable per a la 
comunicació entre els mòduls. 

��L’antena en espira es configura de la mateixa manera: la freqüència de treball ha de 
ser la mateixa. 

��La majoria dels components coincideix, excepte els destinats als ports P0.  

Per veure els components utilitzats finalment i el disseny es pot recórrer als annexos C i H. 

En el cas de la unitat central, l’espai no és un requeriment crític. És per això que no fa falta 
especificar el tipus d’encapsulat del component, hi ha flexibilitat. L’elecció del format es podrà 
realitzar segons la disponibilitat de components i/o segons el preu. Respecte a l’alimentació 
del mòdul,  una possible opció és la utilització de regletes de connexió de 2 contactes i un 
alimentador de corrent estabilitzada a 3V i de corrent màxima subministrada per exemple de 
100mA. Les proves s’han realitzat amb un alimentador a 3V i de corrent màxima de 350mA. 

Un LED actuarà com a indicador de què el mòdul es troba alimentat, i dos LEDs més 
informaran sobre el tipus de missatge que està enviant la unitat central. En cas que s’estigui 
enviant un missatge de comanda s’il·luminarà el LED D2, i en cas que el missatge sigui 
d’actualització d’estat s’il·luminarà el LED D3. 

Finalment, l’element que actua com a enllaç entre el connector del port sèrie i el mòdul 
nRF9E5 és un transceptor MAXIM MAX3218CAP. Aquest permet una alimentació entre 1,8V 
i 4,25V i garanteix un data rate de 120kbps, de manera que és compatible amb softwares 
comuns i permet la comunicació amb el computador. Si el mòdul no percep un senyal 
d’entrada de nivell vàlid s’entra en mode shut down i el seu consum es redueix a 1µA. El 
sistema s’engega de nou quan es rep un nivell vàlid de senyal a l’entrada RS-232. Cal 
recordar que en general es considera en RS232 un nivell lògic alt entre –3 i –15V. Un nivell 
lògic baix es donarà entre +3 i –15V. En general, els voltatges usats són +12V i –12V. 
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8. Elecció dels components del mòdul de 
programació de l’EEPROM 

Aquest hardware té com a finalitat permetre la programació de l’EEPROM escollida 
(25AA320). 

Els components utilitzats per a l’elaboració d’aquest mòdul són els recollits en l’annex D. El 
circuit resultant és el mostrat en la figura següent: 
 
 

 

Cal dir que entre tots els components, el més important i que suposa el major cost és el sòcol 
de pressió d’inserció nul·la. Aquest haurà de ser compatible amb l’encapsulat de l’EEPROM. 

 

Fig. 8.1. Disseny del mòdul programador 
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9. Format dels missatges 
9.1. Format de les dades a enviar per RF 

Tal i com s’ha dit, el sistema consisteix en un conjunt de mòduls receptors controlats des d’un 
computador mitjançant una connexió wireless. Es distingeixen dos tipus de mòduls receptors: 

��Mòduls amb un únic vibrador destinats al tronc i a les extremitats, exceptuant els dits 
de la mà.  

��Mòduls amb tres vibradors independents entre sí, destinats als dits de la mà (amb una 
unió mitjançant cable entre cada un dels tres vibradors i el mòdul receptor). En total 2 
mòduls de 3 vibradors cadascun, que se situen inicialment sobre les ungles del dit 
gros, índex i cor. 

Una de les especificacions de SEAT era que es desitjaven 15 mòduls d’un únic vibrador i 2 
mòduls de 3 vibradors (annex A). El sistema estaria compost per 21 mòduls actuadors; la 
informació que s’envia sobre aquests és el mode de vibració en el qual es desitja treballar. Es 
disposa de 4 modes de vibració que es diferencien pel cicle de treball  i la freqüència: 

�� 00-motors aturats (mode 0). 

�� 01-mode 1. 

�� 10-mode 2. 

�� 11-mode 3. 

És per això que es necessitaran 2 bits per a codificar l’estat desitjat per a cadascun dels 
vibradors. 

El transceptor de NordIC utilitzat, el nRF9E5, permetria controlar fins a 127 nodes actuadors, 
ja que és capaç d’enviar enviar fins a 32 bytes de dades, i calen 2 bits per a codificar l’estat de 
cada node. 

En aquesta aplicació es desitja enviar la informació referent a 21 nodes, però s’ha de 
preveure la possibilitat d’ampliació, de manera que s’ha preferit afegir la codificació per a 10 
elements més com a mesura de precaució. 

Per tant, els bits necessaris per a enviar l’estat de tots els nodes del sistema són: 

# Bits = (21+10) *2 = 62 bits  (Eq. 9.1.1.) 

Així, per a enviar l’estat dels vibradors són necessaris 8 bytes de dades (64 bits). Els 2 bits 
restants serviran per indicar que el tipus de missatge que s’envia és d’actualització d’estat.  

Cada actuador disposa d’un codi identificador de cinc bits que permet una identificació 
unívoca (són 31 nodes). Així s’ha aconseguit que l’estat de vibració de cadascun dels motors 
vibradors sigui independent. 

La unitat central enviarà de manera periòdica (cada 100ms) un missatge. Per les 
característiques del mòdul de radiofreqüència, es treballarà amb trames de longitud constant 
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igual a 8 bytes i l’enviament serà de tipus broadcast a tots els nodes receptors. A continuació 
es detallarà el format de tots els missatges que s’envien. 

9.1.1. Elecció del tipus d’empaquetament dels missatges 

La unitat central del nRF9E5 realitza el següent empaquetament dels missatges abans 
d’enviar-los per radiofreqüència:  

��Encapçalament (o preamble).  

��CRC (codi de redundància cíclica o cyclic redundancy check) per 
aconseguir més robustesa en la transmissió.  

��Informació a enviar codificada en codi Manchester, i formada per : 

��Adreça. 

��Dades. 

L’empaquetament és realitzat automàticament pel mòdul. El preàmbul és afegit 
automàticament i el codi de redundància cíclica calculat. Les dades es transmeten 
posteriorment a 100kpbs en codi Manchester (50kbps efectius) i un cop s’ha realitzat la 
transmissió el bit de Data Ready passa a valor alt.  

La codificació Manchester consisteix en la transmissió de 2 bits complementaris per cada bit 
transmès. És per això que la transmissió efectiva es redueix a la meitat de la teòrica, degut a 
aquesta redundància.  

Amb aquesta codificació les dades es transmeten aconseguint el màxim nombre de 
transicions entre 0 i 1, ja que si es vol enviar un 0 s’envia una seqüència 0-1 i si es vol un 1, 1-
0. Així hi ha almenys una transició per a cada bit transmès i s’augmenta la sensibilitat de 
l’aparell, ja que és més fàcil discriminar els 0 i 1 transmesos. Els transceptors de versions 
anteriors a l’usat no implementaven la generació d’aquest codi automàticament i l’usuari 
l’imposava per software. 

En el cas que es rebi una adreça vàlida, el pin AM passa a estar en valor alt. Quan un 
missatge s’ha rebut bé (amb un CRC correcte), el mòdul nRF9E5 retira automàticament el 
preàmbul, i els bits d’adreça i CRC, i DR passa a valor alt. 

El transceptor ofereix la possibilitat de configurar aquests missatges segons les preferències 
de l’usuari, com es mostra a continuació. 

9.1.1.1. Configuració de l’encapçalament 

L’encapçalament és automàticament afegit pel MCU (microcontrolador) del nRF9E5 i no és 
configurable mitjançant registres interns al mòdul. 

9.1.1.2. Configuració del CRC 

El CRC és configurable mitjançant el registre RF-Configuration register [18]. En aquest cas 2 
paràmetres permeten aquesta personalització: 

��CRC_EN: mitjançant un 1 s’activa la comprovació de redundància cíclica. En el nostre 
cas ens interessa a 1 (per defecte val 1). 
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��CRC_MODE: en cas de valdre 0 es té una comprovació de CRC de 8 bits, i si val 1 de 
16 bit (per defecte val 1). Les dades a transmetre són poc crítiques, però igualment 
interessa minimitzar la quantitat d’errors en l’estat dels nodes del sistema, per la qual 
cosa s’ha optat per una comprovació de 16 bits (2 bytes). 

9.1.1.3. Configuració de l’adreça 

El mòdul de radiofreqüència ofereix la possibilitat d’escollir el nombre de bits per l’adreça. Els 
bits que permeten la seva configuració són el RX_AFW i el TX_AFW del RF Configuration 
Register. Aquests defineixen el nombre de bits d’adreça per al receptor i per a l’emissor 
respectivament, que poden oscil·lar entre 001 (1 byte) i 100 (4 bytes d’adreça).  

A fi d’aconseguir la màxima seguretat, i limitar en la mesura del possible l’existència de 2 
codis iguals en la mateixa zona s’ha preferit usar els 4 bytes. Actualment no es troben molts 
sistemes de radiofreqüència en una mateixa zona, especialment en l’àmbit d’un laboratori o 
centre de realitat virtual, però s’ha de preveure la possibilitat d’extensió en el futur d’aquest 
tipus de sistemes.  

La identitat del sistema (adeça) a la qual respondran totes les unitats és continguda al 
paràmetre RX_ADDRESS de 32 bits. El nombre de bytes usats dependrà del valor de 
RX_AFW. La identitat que s’usarà serà la direcció hexadecimal DEE6EDA5. 

9.1.1.4. Configuració dels bytes de payload 

El payload es pot configurar mitjançant els paràmetres RX_PW i TX_PW del  registre RF 
Config. Register. Pot oscil·lar entre 1 byte (000001) i 32 bytes (100000), valor per defecte. Els 
missatges que enviarà la unitat central tal i com s’ha dit tindran una longitud fixa de 8 bytes, 
independentment del tipus de missatge a enviar aquesta longitud es mantindrà invariant. 

La majoria dels missatges que s’enviaran no requeriran resposta per part dels nodes 
actuadors, però hi ha alguns missatges que, tal i com s’explicarà a continuació, sí que 
requeriran resposta per part d’aquests nodes. Les respostes que es rebran tindran una 
longitud fixa d’un byte. 

Així doncs, en el cas de la unitat central, la configuració que s’ha fixat és la següent: 

��Payload de transmissió (TX_PW): 8 bytes (es transmeten 8 bytes de dades). 

��Payload de recepció (RX_PW): 1 byte (es rebrà 1 byte de dades com a resposta). 

En conclusió, els missatges enviats per la unitat central tindran la següent configuració: 

 

Preamble Adreça Dades (Payload) CRC 

                      4 bytes                            8 bytes                        2 bytes 

 

Fig. 9.1.1.4.1. Format dels missatges enviats per la Unitat Central 
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I els  missatges rebuts per la unitat central: 

Preamble Adreça Dades (Payload) CRC 

                                         4 bytes                         1 byte                         2 bytes 

9.1.2. Elecció del canal de transmissió 

La freqüència escollida finalment per a efectuar les transmissions de radiofreqüència és la de 
869,6MHz. En la fase d’especificacions del sistema es va acordar treballar en la banda dels 
868MHz, i dins d’aquesta banda s’ha escollit el canal que sembla més adequat per a 
l’aplicació. 

Un requisit d’aquest sistema és la inexistència d’altres sistemes de radiofreqüència en 
aquesta freqüència, i així es va acordar en la fase d’especificació. Tot i així, a fi de disminuir 
riscos de col·lisions, s’ha decidit treballar a una freqüència superior a 868,5MHz per evitar 
estar en la mateixa banda que els CT2 (cordless telephones). És per aquest motiu que s’ha 
decidit treballar a 869,6MHz, ja que a més, el cicle de treball màxim permès és del 10%, molt 
superior a les nostres necessitats, ja que això equivaldria a transmetre dades durant 10ms al 
llarg de cada període de 100ms. L’ample de banda de la transmissió és de 100kHz. 

Aquest canal s’ha escollit respectant les recomanacions ERC (European 
Radiocommunications Committee) 70-03 E relatives a l’ús de non-specific Short Range 
Devices (SRD), d’octubre del 2004, que es poden observar en la taula 9.1.2.1. 

Una altra recomanació que fa l’ERC per a bandes inferiors a 868MHz és l’ús de protocols LBT 
(Listen before talk). Aquest no és el cas del sistema dissenyat, però el mòdul de 
radiofreqüència nRF9E5 permet l’opció d’utilitzar l’anomenat Shockburst. Aquest protocol 
consisteix en la utilització d’un flag abans de transmetre que indica si el canal es troba lliure o 
ocupat. Això permetria evitar les col·lisions amb altres missatges. 

Pels requeriments en quant al consum del sistema, la utilització del protocol LBT en aquest 
cas no és recomanable ja que suposaria retards i podria comportar una pèrdua de missatges. 
Això obligaria a augmentar el temps en el qual els nodes es troben en recepció i el consum 
s’incrementaria notablement. Aquesta opció no podria ser usada en el cas de les 
transmissions de la unitat central, però en el cas puntual que els nodes actuadors haguessin 
de transmetre sí que es podria utilitzar. S’ha optat per no fer-ho per qüestions de consum, 
malgrat que hauria estat una opció interessant en un sistema amb requeriments de consum 
menys estrictes. 

L’enllaç de radiofreqüència es realitza a la banda ISM de 868MHz, amb una freqüència 
central de 869,6MHz i un ample de banda de 100kHz. El tipus de modulació que s’usa és el 
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying), amb una velocitat de transmissió teòrica de 
100kbit/s i efectiva de 50kbits/s. 

 

 

Fig. 9.1.1.4.2. Format dels missatges rebuts per la Unitat Central 
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9.1.3. Els missatges d’estat 

Aquests són els missatges predominants en temps d’ús, els que representen la funcionalitat 
principal de la unitat central. 

Tal i com s’ha dit, la unitat central transmet una trama de tipus broadcast rebuda per tots els 
nodes actuadors. La trama és la següent: 

    Byte 7               Byte 6           Byte 0 

 

X X X X X X X X  X X X X X X X X  ...  X X X X X X 0 0 

 

  #31 #30      #29       #28              #27        #26        #25        #24                             #3          #2          #1   Tipus de missatge 

On s’envia l’estat de cadascun dels nodes del sistema (1 a 31) codificats per 2 bits: 

��00: Mode 0. 

��01: Mode 1. 

��10: Mode 2. 

Taula 9.1.2.1 Paràmetres de regulació [4] 

Fig. 9.1.3.1. Format dels missatges d’estat enviats per la Unitat Central 



� �� �� � � �	 
�� �� ��   �� ��� � �� ��� �� � ��� � ���� ��� ���� � ���� � � � � � ��� ��� � ��� � ����� ���

 

��11: Mode 3. 

Cada 100ms els nodes actuadors actualitzaran el seu estat d’acord amb el contingut d’aquest 
missatge, i no es rebrà cap resposta per radiofreqüència per part de les unitats actuadores. 
La confirmació de què el missatge s’ha rebut correctament consisteix en l’actualització de 
l’estat dels nodes. 

No obstant, en certs casos sorgeix la necessitat d’altres tipus de missatges. Aquests 
missatges s’enviaran en lloc dels missatges d’estat, ja que els nodes actuadors esperen un 
missatge cada 100ms, de manera que si cal enviar un missatge de comanda en aquell 
període no s’enviarà cap missatge d’estat. 

9.1.4. Els missatges de comanda 

Aquests missatges sorgeixen de la necessitat d’obtenir confirmació d’algun tipus per part de 
les unitats actuadores. Es diferencien dels missatges d’estat en el fet que, en cas de rebre un 
missatge de comanda, la unitat central esperarà una resposta per part de les unitats 
actuadores. En esperar resposta de les unitats actuadores només una d’elles ha de retornar 
resposta. Si no fos així es produiria una col·lisió. Recordem els tipus de comanda detallats al 
punt 5 (introducció al sistema): 

��Missatge de lectura d’estat i bateria. 

��Missatge d’establiment d’un nou codi identificador. 

��Missatge de lectura de codi identificador. 

Els missatges de comanda es diferencien dels missatges d’estat en què el bit de menor pes 
del byte 0 d’un missatge d’estat és 0, i en cas que el missatge sigui de comanda val 1. A més, 
el contingut del missatge varia. Tal i com s’ha dit el missatge que s’envia segueix essent de 8 
bytes, però la codificació és la següent: 

    Byte 7                 Byte 6           Byte 0 

 

A B C D E F G 1  A B C D E F G 1  ...  A B C D E F G 1 

 
           Codi           Tipus de missatge               Codi          Tipus de missatge                             Codi          Tipus de missatge 

En aquest cas, s’envia el mateix byte repetit 8 cops. Només és significativa la informació 
continguda en un dels bytes però el node actuador espera un missatge de longitud 8 bytes 
constant, de manera que s’ha optat per aquesta solució. Els missatges de comanda estan 
formats per 2 camps: 

��Tipus de missatge: 

�� 001: lectura d’identificador. 

�� 011: nou codi. 

�� 101: lectura d’estat i bateria. 

�� 111: reservat com a indicació d’error. 

Fig. 9.1.4.1. Format dels missatges de comanda enviats per la Unitat Central 
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��Codi del node actuador al qual es refereix (en cas que l’operació necessiti aquesta 
dada). 

Es tenen 31 nodes actuadors, per tant la seva codificació es farà amb 5 bits. El primer és 
ABCDE=00001 (node 1), el darrer ABCDE=11111 (node 31); no existeix cap node de codi 0. 

9.1.4.1. Missatge de lectura d’identificador 

    Byte 7               Byte 6           Byte 0 

 

X X X X X 0 0 1  X X X X X 0 0 1  ...  X X X X X 0 0 1 

            
                          Tipus de missatge                                  Tipus de missatge                                      Tipus de missatge 

Només un node pot respondre als missatges de comanda. En aquesta operació el què es 
pretén és conèixer quin és l’identificador d’un cert node, per la qual cosa no podem especificar 
a quin node ens dirigim. Aquesta operació per tant requereix que únicament un node es trobi 
en funcionament i que tots els altres estiguin desconnectats, altrament no es podrà dur a 
terme l’operació correctament per l’efecte de les col·lisions entre les respostes. 

El format del missatge en aquest cas és amb els 3 bits de menor pes com a 001 i els 5 bits de 
major per amb qualsevol valor (figura 9.1.4.1.1) , funciona sigui quin sigui el contingut del 
camp. La unitat central enviarà aquest missatge fins que obtingui la resposta esperada per 
part del node actuador. Tot i així, a fi que el sistema no es quedi permanentment esperant 
una resposta, s’ha decidit que si no s’ha respost durant 20 enviaments de la comanda (uns 2 
segons d’espera) es deixa d’enviar el missatge i es continua en l’estat normal del sistema. La 
resposta esperada per part del node receptor tindrà el següent format: 

A B C  D E 0 0 1 

                                                                                   Codi        Tipus de missatge 

En el cas dels nodes de 3 vibradors, l’identificador retornat és el menor dels 3, el corresponent 
al del dit gros. Els altres identificadors són consecutius amb ell. 

Tal i com s’ha especificat, el missatge que s’espera té un payload d’un byte que conté el 
mateix camp de tipus de missatge rebut (001) i el codi del node. Un cop rebut el missatge 
s’envia per port sèrie la resposta cap al PC sense modificar-lo. 

 

 

 

 

Fig. 9.1.4.1.1. Missatge de lectura d’identificador enviat per la Unitat Central 

Fig. 9.1.4.1.2. Missatge resposta de lectura d’identificador esperat 
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9.1.4.2. Missatge de nou codi 

   Byte 7               Byte 6           Byte 0 

 

A B C D E 0 1 1  A B C D E 0 1 1  ...  A B C D E 0 1 1 

 
          Codi          Tipus de missatge             Codi           Tipus de missatge                        Codi           Tipus de missatge 

És imprescindible disposar d’una comanda que permeti canviar l’identificador d’un node, ja 
que per diverses raons es pot desitjar efectuar una substitució o introduir un codi abans del 
seu primer ús. Per tant, cal tenir un únic node en funcionament, ja que en cas contrari tots els 
nodes que estiguessin en aquell moment en connexió (en mode de recepció) adoptarien el 
mateix codi, sobreescrivint el codi que tenien emmagatzemat. Així, com en el cas d’abans, 
abans de dur a terme l’operació cal tenir apagats tots els nodes excepte el que ens interessa. 

El format del missatge enviat per la unitat central en aquest cas és amb els 3 bits de menor 
pes com a 011 i els 5 bits de major pes amb el nou identificador que es desitja per al node, 
essent aquest valor no nul (Fig. 9.1.4.2.1). De la mateixa manera com en el cas de la 
comanda de lectura d’identificador, la unitat central enviarà aquest missatge fins que obtingui 
la resposta esperada per part dels nodes actuadors, sense excedir els 20 enviaments, que 
tindrà el següent format: 

A B C  D E 0 1 1 

                                                                  
                                                                                            Codi        Tipus de missatge 

El missatge que s’espera té un payload d’un byte, i conté el mateix camp de tipus de missatge 
i el mateix codi de node (és un eco del missatge rebut des de la unitat central). Un cop rebut 
el missatge s’envia per port sèrie la resposta cap al PC també sense modificar-lo. En cas que 
el nou codi no s’hagi pogut establir, el missatge que obté la unitat com a resposta del node és 
el que correspon al valor hexadecimal 0xDF. Això s’ha dissenyat d’aquesta manera ja que 
aquesta operació és crítica per al funcionament del sistema, de manera que en cas que el 
codi no s’emmagatzemi en el node de forma correcta es pugui fer saber a l’usuari: 

 

1 1 1  0 1 1 1 1 

                                                                  
                                                   Tipus d’error    Tipus de missatge 
 

Fig. 9.1.4.2.1. Missatge de nou codi enviat per la Unitat Central 

Fig. 9.1.4.2.2. Missatge resposta de nou identificador esperat 

Fig. 9.1.4.2.3. Missatge resposta de nou identificador esperat 
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9.1.4.3. Missatge de lectura d’estat i bateria 

    Byte 7               Byte 6           Byte 0 

 

A B C D E 1 0 1  A B C D E 1 0 1  ...  A B C D E 1 0 1 

 
 
      Codi             Tipus de missatge         Codi         Tipus de missatge                        Codi Tipus de missatge 

En aquest cas, a diferència dels missatges de comanda anteriors, el sistema es pot trobar en 
funcionament normal amb tots els nodes en connexió. Per tant, s’haurà d’especificar a quin 
dels nodes l’usuari es dirigeix a fi d’evitar col·lisió entre les respostes dels nodes actuadors.  

Mitjançant aquest missatge es realitza una petició del nivell de bateria i del mode de vibració 
(estat actual) del node. El codi del node del qual es vol conèixer la bateria i estat s’indica en el 
camp format pels 5 bits de major pes del missatge (Fig. 9.1.4.3.1). L’altre camp indica el tipus 
de missatge que s’està enviant. La unitat central enviarà aquest missatge fins que obtingui la 
resposta esperada per part del node actuador. Si no s’ha respost durant 20 enviaments de la 
comanda (2 segons d’espera) es deixa d’enviar i es continua en l’estat normal del sistema. La 
resposta esperada per part de la unitat central presenta el següent format: 

A B C  D E F G H 
                
                                                                 

������������	
��� ������������������ ��

En aquest cas el missatge esperat està format per dos camps: 

��Un primer camp (els 2 bits de major pes) conté l’estat del node, el qual és: 

�� 00: Mode 0. 

�� 01: Mode 1. 

�� 10: Mode 2. 

�� 11: Mode 3. 

��Un segon camp (els 6 bits de menor pes) conté un valor proporcional a la bateria del 
node. Si anomenem B al valor decimal representat pels bits ABCDEF, la bateria val: 

62
66,3*

2
66,3* BB

Bateria
N

==  (Eq. 9.1.4.3.1.) 

On N és el nombre de bits usat per a codificar la bateria, que en aquest cas és de 6. 

Fig. 9.1.4.3.1. Missatge de lectura d’estat i bateria enviat per la Unitat Central 

Fig. 9.1.4.3.2. Missatge resposta de lectura d’estat i bateria esperat 
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9.2. Format dels missatges a enviar per RS232 

Tant l’ordinador com la unitat central RF s’hauran de configurar amb el mateix protocol. 
Respecte al format dels missatges, s’enviaran 8 bits de dades, seguint la següent estructura: 

 

A B C  D E F G H 

                                                                  
                       

� ����������������������
���������������������������

��#mòdul receptor (*): podrà prendre valors entre 1 i 31. 

��Tipus de missatge: oscil·larà entre 0 i 7. Les operacions que es podran efectuar seran: 

�� 000: el mòdul receptor indicat  per (*) passarà a mode 0 (motor aturat). 

�� 010: el mòdul receptor indicat  per (*) passarà a mode 1. 

�� 100: el mòdul receptor indicat  per (*) passarà a mode 2. 

�� 110: el mòdul receptor indicat  per (*) passarà a mode 3. 

�� 001: operació per a obtenir la identificació d’un node en concret com a 
resposta, en la qual el valor de (*) no s’usa. Per a poder efectuar aquesta 
operació s’haurà de trobar en estat de funcionament un únic mòdul. Aquesta 
operació però requereix una resposta per part del mòdul receptor, la qual 
contindrà en el camp (*) l’identificador del node. 

�� 101: permet llegir l’estat actual de l’actuador indicat per (*) i el seu nivell de 
bateria. Així, també es requereix resposta per part de l’element receptor. Els 2 
bits de major pes indicaran l’estat, i els 6 bits restants indicaran un valor 
proporcional al voltatge de la bateria. 

�� 011: operació per a fixar un nou codi identificador. Per a poder efectuar 
aquesta operació s’haurà de trobar en estat de funcionament un únic mòdul. 
El contingut de (*) indicarà el nou codi del mòdul. Aquesta operació requereix 
una resposta per part de l’element emissor cap al PC, que consisteix en un 
eco del codi imposat. 

�� 111: reservada com a indicació d’error. 

 

Fig. 9.2.1. Missatge enviat del computador a la unitat central 
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10. La unitat central 
10.1.  Descripció física 

La unitat central es connecta al computador i permet la transmissió de missatges als nodes 
actuadors per via de radiofreqüència. La comunicació és de tipus broadcast, és a dir, tots els 
nodes actuadors rebran el mateix missatge.  

Aquesta unitat es basa en un microcontrolador que actua com a pont entre el port sèrie  
RS232C del PC i un transceptor a 868MHz. La connexió es realitza a través d’un port sèrie 
d’estàndard RS232C treballant a 19200baudis amb paritat parell. L’enllaç s’efectua a través 
d’un cable no creuat que suporti l’estàndard especificat.  

Disposa d’un interruptor que permet la seva posada en funcionament i d’un LED que indica 
que el mòdul està correctament alimentat. Dos LEDs complementaris indicaran quan s’estan 
enviant trames per radiofreqüència i de quin tipus. Un d’ells s’il·lumina cada cop que s’envia 
un missatge d’estat, i l’altre quan s’efectua un enviament d’un missatge de comanda: 

 

10.2.  Disseny del software 

La unitat central utilitza un Real Time Clock (RTC) del qual disposa el mòdul de NordIC a fi de 
generar una interrupció periòdica. Durant aquest servei d’interrupció s’empaqueten les dades 

Fig. 10.1. Esquemàtic de la unitat central 
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que s'han anat rebent per UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), formant el 
missatge que la unitat haurà d'enviar als mòduls actuadors tal i com l'esperen. Aquest 
enviament es farà cada 100ms. 

L'estat dels nodes es mantindrà a l'últim valor mentre no arribi per UART una comanda d'estat 
que indiqui una variació en algun dels nodes del sistema. Si no n’arriba cap, la unitat central 
continuarà enviant el missatge anterior. Aquest enviament del missatge d'estat dels actuadors 
no es realitzarà en cas que es rebi pel port sèrie una de les següents comandes: 

��una comanda de petició d’identificació (amb un únic receptor en funcionament). 

��una comanda per a fixar un nou codi identificador (un únic receptor en funcionament). 

��una comanda de petició d'estat i nivell de bateria d'un node. 

En ser aquestes comandes molt puntuals, s'ha decidit que un cop se'n rebi una per UART 
s'esperarà a la següent interrupció del RTC a enviar-la (cada 100ms) i en aquesta interrupció 
no s'actualitzarà l'estat dels actuadors. Així no és necessari augmentar el temps de recepció 
dels nodes, per la qual cosa es té un estalvi en bateria. En els tres casos s'esperarà un byte 
de resposta per part del mòdul actuador, el qual contindrà informació diferent segons la 
comanda. L'espera de la resposta de l'actuador s'ha implementat a fi que no sigui activa, sinó 
mitjançant l’ús d’interrupcions, i un cop rebuda, la unitat central enviarà el byte de resposta al 
PC sense cap modificació. Aquest byte es tractarà al PC un cop li hagi arribat pel port sèrie.  

En cas que el missatge rebut per la UART sigui d'actualització de l'estat d'un node, es fa un 
eco immediat de la comanda, sense espera de resposta per part del receptor. 

El codi corresponent a la unitat central s’adjuntarà en l’annex H. 

10.2.1. Serveis d’interrupció 

El sistema dissenyat consisteix en una aplicació en temps real que requereix una resposta 
ràpida davant d’esdeveniments generats per l’usuari o per l’aplicació on s’utilitza. 

A fi de detectar aquests esdeveniments existeixen diferents mecanismes. Un primer 
mecanisme és l’espera activa, que consisteix en mantenir el programa executant un llaç 
tancat d’instruccions fins que es produeixi l’esdeveniment. Un segon mecanisme és 
l’anomenat pooling (o mecanisme d’enquesta), que consisteix en la consulta periòdica dels 
senyals d’entrada. Aquest mecanisme té un greu inconvenient: és molt ineficient ja que 
consumeix molt temps de CPU, però és més eficient que l’espera activa. 

Molts microprocessadors incorporen les interrupcions, que són indicacions d’esdeveniments 
que comporten una ruptura de la seqüència d’instruccions que s’estava executant, passant a 
realitzar un servei d’interrupció (una seqüència diferent). Un cop s’ha servit la interrupció es 
torna al punt de programa on s’ha produït la ruptura de la seqüència. 

La unitat de control consulta si s’ha produït algun esdeveniment després de completar 
l’execució de cada instrucció. Si ha estat així, es produeix una ruptura de seqüència i el 
microprocessador emmagatzema l’adreça a la qual haurà de retornar a la pila. Al comptador 
de programa passarà a l’adreça corresponent a l’inici del servei d’interrupció associat al 
senyal. En el cas del microprocessador del nRF9E5 es té un vector d’interrupcions associat a 
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cada interrupció, de manera que l’adreça d’inici de la rutina es troba emmagatzemada en la 
posició que indica el vector. En altres microprocessadors es carrega directament al comptador 
de programa una adreça preestablerta associada a la interrupció [11].  

Un cop finalitzada la rutina d’interrupció (ISR), es recupera l’adreça de retorn de la pila i es 
continua amb l’execució del programa. A fi d’evitar la pèrdua de dades en aquest procés en el 
microprocessador del nRF9E5 es tenen dues opcions: 

��Fer un push (emmagatzemar en la pila) de l’acumulador i altres registres abans de 
començar a servir la interrupció per recuperar-los de la pila al final de la interrupció 
mitjançant un pop. Aquest és el mecanisme que s’ha usat en el sistema. 

��Fer un canvi de banc de registres. Alguns microprocessadors (entre ells l’incorporat en 
el nRF9E5) permeten fer canvis de banc de registres. El mòdul proporciona 4 bancs 
de registres, que es poden seleccionar configurant el registre PSW. 

El nRF9E5 suporta les interrupcions(associades a un vector) mostrades en la taula 6.1.8. 
Mitjançant el bit EA (activació de totes les interrupcions) del registre IE s’emmascaren 
globalment totes. Quan aquest bit val 1 cada interrupció és activada o emmascarada segons 
el seu propi bit d’activació. El registre IE permet també activar les interrupcions dels timers 0, 
1 i 2, les interrupcions externes 0 i 1 i les interrupcions generades pel port sèrie posant a 1 el 
bit ES del registre. 

Mitjançant el registre IP es configura la prioritat de les interrupcions del timer 0, 1 i 2, externes 
0 i 1 i del port sèrie. La prioritat de cada interrupció pot ser configurada com a alta (si el bit val 
1) o baixa. 

El registre EXIF conté un flag en cadascun dels seus bits, i indica quan es produeixen certs 
esdeveniments. El registre EIE permet activar altres interrupcions, entre elles la interrupció 
generada pel RTC (Real Time Clock). El seu corresponent flag es troba en el registre EICON, 
en el bit WDTI. I la seva prioritat s’estableix mitjançant el bit PWDI del registre EIP. 

Una ISR pot ser únicament truncada per una altra de prioritat més alta. Hi ha 2 nivells 
d’assignació de prioritat: configurant el nivell mitjançant els registres anteriors o per la seva 
prioritat natural. El nivell té preferència sobre la prioritat natural. Així, entre dues interrupcions 
del mateix nivell la seva prioritat es resol mitjançant la prioritat natural, indicada en la taula 
6.1.8. Les interrupcions que s’han utilitzat per al disseny del software de la unitat central són: 

��Interrupció generada pel Real Time Clock (RTC), amb el vector 0x63. 

��Interrupció generada pel port sèrie, amb el vector 0x23. 

��Interrupcions degudes al transceptor de radiofreqüència, amb el vector 0x53. 

10.2.2. Configuració dels ports d’entrada/sortida 

El port P0 s’ha de configurar a fi que permeti utilitzar el pin P01 en connexió amb el pin RXD 
del port sèrie per a rebre les dades, i el pin P02 en connexió amb el TXD.  

Per a controlar la funcionalitat de cadascun dels pins del port P0 s’utilitzen els registres 
P0_ALT i P0_DIR. Les funcions desitjades per a cada pin es seleccionen mitjançant el 
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registre P0_ALT, i la direcció que pren (entrada o sortida) s’escull per mitjà del registre 
P0_DIR. Si P0_DIR=1 es tindrà entrada de dades, i en cas contrari sortida, excepte en el cas 
del RXD, la direcció del qual depèn del bit P0_DIR.1, tal i com es veu en la taula 6.1.9. 

El port P0 es configura mitjançant els registres P0_ALT, P0_DIR i P0_DRV. El registre 
P0_DRV (taula 6.1.10) estableix si es desitja que els pins parells (P00, P02, P04 i P06) 
absorbeixin una corrent elevada quan el corresponent bit val 1, i en els  pins senars (P01, 
P03, P05, P07) que subministrin una corrent elevada en cas que el corresponent bit valgui 1. 

Al port P0 s’hi accedeix mitjançant la direcció de memòria 0x80. 

En el nostre cas, interessa que la configuració d’aquests registres sigui la següent: 

��P0_ALT = 0x06. Configura el port com a E/S generals. P01 com a RXD, P02 a TXD. 

��P0_DIR = 0xAA. P00, P04, P06 configurats com a sortides. P03, P05, P07 configurats 
com a entrades. P01 com a entrada RXD, P02 com a sortida TXD, de manera que 
s’usarà comunicació full duplex (en ambdues direccions). 

��P0_DRV = 0xAA. Els bits parells de P0 podran absorbir corrents elevats. 

��P0 = 0xFF. En la inicialització els LEDs estan apagats. 

10.2.3. Inicialització dels paràmetres relacionats amb el RTC 

El RTC (Real Time Clock) és un comptador de 24 bits que produeix una interrupció si així es 
configura i es torna a carregar automàticament quan el comptador arriba a 0. Això permet 
configurar una crida a un wakeup en el futur. Si per exemple s’escriu N en el comptador, la 
primera activació (wakeup) es produirà entre la N+1 i la N+2 vegada que s’ha comptat un cert 
TICK, és a dir, comptat un cert temps. 

A més, es pot usar aquest timer per a una resincronització entre la unitat central i les unitats 
actuadores. Per a configurar el timer s’utilitzen els registres CKLFCON i TICK_DV tal i com 
s’indica en la taula 6.1.7. 

En primer lloc es configura el mòdul mitjançant el registre 9 de configuració, el qual permet 
escollir la freqüència del cristall (fXTAL) utilitzat, 16MHz, i fer que la freqüència de treball de la 
CPU (CPU_CLK) sigui igual a la del cristall. 

Un cop establerta la freqüència del cristall es pot configurar el registre CKLFCON. En aquest 
cas, interessa fXTAL a 16MHz (XOF=011) i que el CPU_CLK sigui el propi cristall 
(UP_CLK_EN=1). Finalment, posant UP_CLK_FREQ=00 s’aconsegueix un CKLF de 4kHz, 
que és el rellotge intern de baixa freqüència del nRF9E5 i sempre es troba en funcionament. 

Quan l’oscil·lador del cristall actua com a rellotge del circuit, el CKLF és un rellotge de 4kHz 
derivat del cristall. El timer del wakeup del RTC utilitza el CKLF a fi que si el sistema entra en 
un mode de baix consum continuï funcionant. El RTC wakeup timer, tal i com s’ha dit, és un 
comptador de 24 bits; la seva resolució és programable mitjançant el preescalador TICK_DV. 
Per tant, si es configura TICK_DV=0x01, queda garantit un TICK de 0,5ms. 

sfDVTICKTICK CKLF 0005,04000/)11(/)_1( =+=+=   (Eq. 10.2.3.1.) 
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La unitat de comptat ara està configurada a 0,5ms. A fi de definir la periodicitat en l’engega de 
100ms cal configurar el registre REGX_CTRL en el programa principal: 

llac0:                         mov       a,REGX_CTRL             ;a=REGX_CTRL 
                                  jb           ACC.4,llac0                   ;espera fins que REGX_CTRL.4 sigui 0 
                                 mov        REGX_MSB,#0 
                                 mov        REGX_LSB,#200-1 
                                 mov        REGX_CTRL,#0x0a     ;defineix periodicitat RTC a 100 ms i l'engega 
                                                                         ;nomes cal definir 16 LSB (8 MSB a 0 per defecte) 
                                 setb        EWDI                             ;habilita interrupcio wakeup (RTC) 
                                 setb        EX4                                ;habilita la interrupció del transceiver RF 
                                 setb        EA                                  ;habilita interrupcions (global) 
llac1:                        mov        a,REGX_CTRL             ;a=REGX_CTRL 
   jb   ACC.4,llac1         ;espera fins que REGX_CTRL.4 sigui 0,interfaç lliure 

Un cop inicialitzats tots els paràmetres, el programa principal consisteix en mantenir el mòdul 
de radiofreqüència en el mode de menor consum que permeti l’activació dels serveis 
d’interrupció corresponents al RTC, al port sèrie i al transceptor. 

El mode que s’usarà en aquest cas és l’idle. Per tant, el programa principal forçarà el mode 
desitjat un cop hagi finalitzat les inicialitzacions de la següent manera: 

llac2:                        mov         PCON,#0xB1           ;força el mode idle 
                                 sjmp        llac2                           ;pas a mode idle: la MCU es podrà despertar per                            
                                                                                    ;qualsevol de les interrupcions actives o per  watchdog reset      

El programa doncs està permanentment en espera de l’activació de serveis d’interrupció. En 
cas que es produeixi un enviament o una rebuda d’un missatge per RF s’activarà el servei 
associat, de la mateixa manera que si es tracta d’una comanda pel port sèrie.  

Però un cop cada 100ms s’activa la interrupció corresponent al RTC, i s’executa el servei 
d’interrupció corresponent. Aquest consisteix únicament en enviar als nodes actuadors la 
trama de 8 bytes que conté el missatge d’estat o de comanda descrits anteriorment. En cas 
que s’enviï una comanda s’activarà un flag que indica que s’espera una resposta; si no es rep 
resposta es torna a enviar la mateixa comanda durant el següent servei d’interrupció del RTC. 

En cas que el missatge enviat sigui de nou codi, de lectura de bateria o de lectura de codi, si 
en enviar 20 cops el missatge no s’ha rebut resposta es deixarà d’enviar. Un cop acabada la 
rutina es retorna a la instrucció següent del programa principal. Així, es retorna al mode idle. 

10.2.4. Configuració de les comunicacions per port sèrie 

El protocol que s’ha escollit per a la comunicació amb el port sèrie consisteix en una trama de 
8 bits de dades, 1 bit de stop i 1 bit de paritat amb paritat parell. El baud rate (velocitat de 
transmissió) serà de 19.200bits/s. En l’apartat corresponent a la connexió amb el computador 
es donaran més detalls sobre el protocol escollit. El mòdul nRF9E5 té 2 modes que podrien 
presentar aquest protocol de missatges amb transmissió asíncrona: el mode 2 i el mode 3. 

Aquests modes però presenten una diferència en la configuració de les velocitats: 

��Mode 2: comunicació asíncrona, full-duplex usant 11 bits: 1 bit de start, 8 bits de 
dades, un novè bit programable i un bit de stop. Aquests bits són transmesos 
començant pel LSB. Per la transmissió, el novè bit és fixat pel valor de TB8. A fi de 
configurar-lo com a bit de paritat caldrà moure el valor del bit P (SFR PSW.0) a TB8. 
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El baud rate d’aquest mode dependrà del bit SMOD, i només podrà valer CPU_clk/32 
or CPU_clk/64. És per aquest motiu que finalment s’ha optat per usar el mode 3. 

��Mode 3: presenta les mateixes peculiaritats que el mode 2, amb una única diferència: 
el baud rate. Aquest serà diferent segons si s’usa com a timer el timer 1 o el 2, i 
segons els valors de SMOD i de TH1: 

 

 

El mode 0 no és adequat ja que està destinat a transmissions síncrones, i el mode 1 tampoc 
perquè no es contempla la possibilitat d’afegir un bit de paritat. 

Per a aquest sistema no és crítica la quantitat d’informació a enviar i, de fet, només 
s’actualitza l’estat dels motors un cop cada 100ms. Per tant, no seria necessària una gran 
velocitat de transmissió. Tot i així s’optarà per escollir un baud rate de 19,2kb/s ja que això no 
suposa un augment de consum significatiu per al nostre sistema. 

Cal apuntar que el timer clock del mòdul emissor s’ha de mantenir amb el valor per defecte, a 
dotze cicles de rellotge de la CPU per increment (el mateix que el de l’estàndard 8051). 
Aquesta configuració permet la possibilitat que el codi de l’aplicació tingui dependències en 
temps real, com ara el baud rate. Així haurem de mantenir el valor inicial de CKCON.4 a 0 a fi 
que el timer clock 1 usi com a rellotge CPU_CLK/12. Per tant, el valor per defecte de 
CKCON=0x01 és adequat per a la nostra aplicació [18]. Els SFR (Special Function Registers) 
del nRF9E5 associats al control del port sèrie són: 

��SCON (SFR 0x98): control del port sèrie.  

��SBUFF (SFR 0x99): buffer del port sèrie.  

A fi de configurar el mòdul en mode 3, usant tant per a l’emissió com per a la recepció un bit 
de paritat, ens interessa que SCON 1101 P000, on P és el valor del bit 0 del SFR anomenat 
PSW (Program Status Word). Imposant que el bit TB8 del registre SCON (veure taula 6.1.11) 
valgui P s’aconsegueix que el novè bit actuï com a bit de paritat. 

Taula  10.2.4.1. Baud rates per al port sèrie en mode 3, per al timer 1 [18] 

Taula  10.2.4.2. Baud rates per al port sèrie en mode 3, per al timer 2 [18] 
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En cas de recepció, a fi de comprovar que no s’hagi produït l’error en un bit durant la 
transmissió del missatge des del PC cap a la unitat central es comprova que P tingui el mateix 
valor que el bit de paritat del byte rebut i emmagatzemat en RB8. En cas que aquests 2 bits 
no coincidissin, la unitat central no realitzaria cap acció i retornaria un error per port sèrie al 
PC, l’error 0xFF. 

En cas que es rebés del PC una comanda amb els bits de menor pes a 111 (que és l’operació 
reservada com a indicació d’error, comanda no vàlida) es retornaria com a error 0x07 sigui 
quin sigui el valor dels 5 bits de major pes. No s’efectuarà cap altra operació: 

X X X  X X 1 1 1 

                                                                  
                                                                                                             Tipus de missatge 

Finalment, en cas que es rebés pel port sèrie qualsevol dada que fes referència al node 0, 
sigui un missatge d’estat o un missatge de comanda, es retorna un error 0xEF com a 
indicació de que s’ha rebut una comanda referent a un actuador no existent de codi nul).  

Per tant, quan es rep alguna interrupció pel port sèrie, en primer lloc es comprova si la 
interrupció és deguda a l’enviament d’una dada per part de la unitat central o bé si s’ha rebut 
alguna dada. Si es tracta d’un enviament d’una dada per part de la unitat central únicament es 
posa a 0 un flag i s’acaba la interrupció.  En cas que s’hagi rebut dada, es duen a terme els 
següents passos: 

��Es comprova que la paritat del missatge sigui correcta. Si és així es continua, 
altrament es retorna per port sèrie un 0xFF. 

��Es comprova que l’operació existeixi (bits de menor pes diferents a 111). Si existeix es 
continua amb la rutina. Si no és així es retorna un 0x07 al PC i es finalitza el servei. 

��Es comprova que el codi del node sigui no nul. Si és nul es retorna 0xEF i es finalitza 
el servei. 

��En cas que el missatge sigui d’assignació de l’estat d’un node, s’actualitza una 
variable de 8 bytes que conté l’estat dels 31 vibradors amb el nou valor de l’estat en la 
posició corresponent. Aquest serà el missatge d’estat que s’enviarà en la següent 
interrupció del RTC, i el missatge de comanda valdrà 0x00, ja que no s’ha rebut 
indicació de comanda a enviar. 

��En cas que el missatge sigui de lectura d’estat i bateria, s’activarà un flag que indica 
que s’espera resposta i un segon que indica que la resposta esperada és una lectura 
de bateria (ja que té un format diferent). Un comptador s’inicialitzarà a 20, a fi d’enviar 
aquesta comanda com a màxim 20 cops en cas que no es rebi resposta 
immediatament. En ser el missatge de comanda no nul, en el següent període del 
RTC s’enviarà aquest enlloc d’un missatge d’estat. 

��En cas que el missatge sigui de lectura d’identificador, s’activarà també el flag 
d’espera resposta. El comptador s’inicialitzarà a 20 i en el següent període del RTC 
s’enviarà aquest enlloc de l’estat del sistema. 

Fig. 10.2.4.1 Missatge reservat com a indicació d’error 
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��En cas que el missatge sigui de nou codi identificador, el procediment que es seguirà 
és exactament igual al cas de lectura d’identificador. 

10.2.5. Configuració de la comunicació per radiofreqüència 

La configuració dels paràmetres relatius a les transmissions per RF es fa a través d’un 
registre de configuració anomenat RF Configuration Register presentat en la taula 6.1.12. 

Segons les especificacions, la banda de treball és la corresponent a 868/915MHz. Així, cal 
HFREQ_PLL=1. Un cop especificada la banda, el canal es selecciona mitjançant CH_NO. 

Es vol treballar a 869,6MHz, per tant, el canal corresponent és el 124 decimal (001111100 
binari-veure la taula 10.5.2). 

fRF=(422,4+CH_NOd/10)*(1+HFREQ_PLLd)=(422,4+124/10)*(1+1)=869,6MHz (Eq. 10.2.5.1.) 

La potència de transmissió es selecciona amb el paràmetre PA_PWR. Interessa treballar a 
màxima potència (+10 dBm). Així, PA_PWR=11. No es vol autoretransmissió mentre el 
transceptor estigui en mode de transmissor, per tant AUTO_RETRAN=0. Es vol treballar en 
mode normal (RX_RED_PWR=0) ja que en mode de baix consum es redueix la sensibilitat de 
recepció. 

En el byte 2 del registre es configura el nombre de bytes de les adreces. En aquest cas, 
TX_AFW=RX_AFW=4 bytes. En el tercer byte es configura el payload com a receptor. Ja 
s’ha comentat abans que RX_PW=1 en el cas de la unitat central. En el quart es configura el 
payload com a emissor. TX_PW=8 bytes. 

Els bytes 5, 6, 7 i 8 conformen l’adreça com a receptor, que ja s’ha dit es vol com a 
0xDEE6EDA5h. El registre de configuració 9 s’inicialitza a 0xDF. Així es configura el codi de 
redundància cíclica a 2 bytes, el cristall a 16MHz i el rellotge de la CPU serà el propi cristall. 

Finalment s’escriu el registre TX_ADDRESS, on es posarà l’adreça desitjada des del byte 0. 
L’adreça tal és DEE6EDA5. 

Un cop inicialitzada la transmissió, s’ha de fer que la rebuda d’un missatge per RF generi una 
interrupció. S’ha establert un flag que indica si s’ha rebut una resposta correcta. En cas que 
aquest flag valgui 0, no s’ha produït cap resposta o bé aquesta era incorrecta, i la unitat 
central seguirà enviant el missatge per RF. La resposta rebuda s’enviarà igualment per port 
sèrie encara que no sigui l’esperada. Això té sentit especialment en el cas del missatge de 
comanda de nou codi, el qual si no s’ha pogut emmagatzemar bé la informació es retorna un 
error, i permet que l’usuari sigui conscient de què el codi no s’ha emmagatzemat bé. 

Si la resposta rebuda és l’esperada, el flag es posarà a nivell alt, i el missatge s’enviarà al PC 
per port sèrie sense modificació.  
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11. Els nodes actuadors 
11.1.  Descripció física dels mòduls amb un sol vibrador 

Recordem que aquesta tipologia de mòdul està destinada al tronc i a les extremitats de 
l’usuari. En total, per especificació del client, un sistema consta de 15 elements d’aquest tipus, 
però podria constar de fins a 25 nodes amb un vibrador si es desitgés. 

Cadascun d’aquests mòduls és independent dels altres i elèctricament aïllat de la resta del 
sistema. Per tant no presenta cap tipus de cablejat ni per a l’obtenció d’energia ni per al seu 
control. L’alimentació s’efectua a través d’una pila de liti de 3V situada a l’interior del mòdul, 
del tipus CR2 (especialment usades en fotografia). Les seves dimensions poden variar 
lleugerament, però oscil·len entorn dels 15,6mm de diàmetre, amb una alçada d’uns 27mm. 
El seu pes oscil·la entorn dels 11g i la seva capacitat nominal entorn els 850mAh, més que 
suficient per a les nostres necessitats. Cada mòdul inclou un únic vibrador de les dimensions 
mostrades en la figura 11.1.1, que està vinculat a un codi identificador de cinc bits que permet 
una identificació unívoca, de manera que l’estat de vibració dels motors és independent.  

 

Tal i com es pot observar, els motors consten d’una càrrega excèntrica que converteix la 
rotació de l’eix en una vibració. Mitjançant una excitació de freqüència f i cicle de treball c es té 
un determinat mode de vibració. El cicle de treball que s’ha determinat com a òptim per 
experimentació oscil·la entre un 40 i un 50%. En aquest rang el motor presenta un consum 
acceptable, un correcte grau de dissipació tèrmica i maximitza l’efecte de la vibració. S’ofereix 
la possibilitat de fins a 3 modes de vibració a més del repòs, que podrien variar segons les 
preferències del client. Així es permet discernir entre diferents col·lisions amb el model virtual. 

Cada mòdul disposa també d’amplificador, antena i transceptor de RF compatible amb 
l’incorporat a la unitat central. Un microcontrolador reconeix els codis de cadascun dels 
vibradors que controla i un microinterruptor permet connectar l’alimentació, fàcilment 
accessible per l’usuari. Es disposa d’un LED bicolor que presenta les següents funcionalitats: 

��Indica l’estat de la bateria del mòdul. 

��Indica si el motor del node es troba en mode de vibració (modes 1, 2, o 3) o parat. 

��Indica el tipus de missatge de comanda rebut pel node. 
El conjunt descrit s’ubica en una petita capsa de plàstic negre de dimensions 50x37x20 mm, 
que es pot observar en la figura 11.1.2; l’esquemàtic es pot veure en la figura 11.1.6. 

Fig.  11.1.1. Croquis del motor vibrador [10] 
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Únicament són accessibles des de l’exterior del receptacle el LED i l’interruptor. El receptacle 
no es troba segellat a fi de permetre un fàcil canvi de bateria, obrint la capsa i extraient la pila 
situada entre els clips fixadors. Aquests clips a més de permetre una col·locació senzilla, 
eviten que la vibració afecti el subministrament de la pila; la mantenen correctament 
subjectada evitant que el moviment li faci perdre contacte. Això s’il·lustra en 11.1.3 a 11.1.5; 
aquestes fotos no corresponen al disseny final, únicament és un prototipus amb les 
dimensions reals de la bateria, vibrador i de l’antena, a fi de veure les restriccions del PCB.  

 

 

 

Fig. 11.1.2. Caixa contenidora 

Fig. 11.1.3. Subjecció de la pila. Pila 

Fig. 11.1.4. Disseny interior de la caixa contenidora 

Fig. 11.1.5. Disseny interior de la caixa contenidora. Col·locació de la pila 
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Respecte la seva col·locació, aquests mòduls es podrien situar amb precisió en la posició que 
es requereixi mitjançant un velcro fixat en la cara inferior del receptacle. Això permet l’ús en 
vestits de realitat virtual (molts d’ells estan recoberts de velcro per a fixar els marcadors de 
posicionament òptic) o bé sobre l’usuari si incorpora tires de velcro en la seva indumentària. 

Una altra opció per a fixar-los és mitjançant un tancament a pressió, unint permanentment un 
mascle en la indumentària de l’usuari i una femella en la cara inferior de la capsa. Una tercera 
alternativa d’unió, en aquest cas no permanent, seria mitjançant una agulla imperdible 
segellada en la cara inferior de la capsa. Es pot escollir el mecanisme d’unió més adequat. 

 

11.2.  Descripció dels mòduls amb tres vibradors 

Aquests mòduls estan destinats als dits de la mà, situant-se inicialment sobre les ungles del 
dit gros, índex i cor. Per tant, segons els requeriments inicials cada sistema inclourà 2 mòduls 
de 3 vibradors. Els 3 vibradors són independents entre sí respecte a control, però cada un 
dels tres vibradors s’uneix al mòdul actuador mitjançant un cable. Tot i així, cada mòdul és 
també independent i elèctricament aïllat de la resta del sistema, i cada vibrador segueix 
disposant d’un codi que permet una identificació unívoca (veure esquemàtic fig. 11.2.4). 

El disseny físic dels nodes amb tres vibradors és doncs lleugerament diferent al dels mòduls 
amb un únic vibrador. El receptacle no incorpora el vibrador. Ha de presentar tres cables que 
l’uneixen a les tres plaques que suporten els vibradors, tal i com s’observa en la figura 11.2.1. 
El LED bicolor informa sobre l’estat de la pila i indica si algun dels vibradors es troba en mode 

Fig.11.1.6. Disseny complet en Orcad® dels mòduls actuadors d’un únic vibrador 
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de vibració no nul. Ho fa a través d’intermitències de característiques diferents, doncs 
il·luminar permanentment el LED suposa un consum innecessari que disminueix l’autonomia.  

 

L’última peculiaritat d’aquests mòduls que els diferencia dels anteriors és l’encapsulat de 
metacrilat. Cadascun dels encapsulats suporta un circuit imprès d’uns 15x21mm que 
incorpora un dels 3 vibradors i permet ubicar-lo individualment en diferents dits de la mà, o 
sobre el mateix si fos necessari, tal i com es pot observar en les figures de 11.2.1 a 11.2.3. 

La forma adoptada té com a finalitat principal donar completa protecció al vibrador davant de 
topaments amb obstacles que provoquessin l’aturament del motor i la conseqüent 
sobrecàrrega. Finalment, tal i com s’ha dit, el vibrador resta connectat mitjançant un cable al 
mòdul que en controla l’estat. La seva longitud és menor a 20 cm. També s’han plantejat 
diferents alternatives de disseny de la unió entre el dit i l’encapsulat segons l’aplicació; per 
exemple, mitjançant velcro, una goma elàstica, una brida o un tancament a pressió. 

 

Fig. 11.2.1. Disseny dels mòduls amb els 3 vibradors  

Fig. 11.2.2. Detall de l’encapsulat del vibrador 
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11.3. Disseny del software dels nodes actuadors 

En els següents apartats es descriurà de manera general el funcionament dels nodes 
actuadors, tant els d’un vibrador com els de 3 vibradors. El codi font corresponent a cada 
mòdul s’adjuntarà en l’annex J en el cas dels nodes d’un vibrador, i K en el cas de 3 motors. 
El software de les unitats actuadores consta de: 

��Un programa principal. 

��Una interrupció periòdica RTC. 

��Una interrupció per RF. 

Fig. 11.2.3. Referència de mida de l’encapsulat 

Fig. 11.2.4. Disseny complet en Orcad® dels mòduls actuadors de 3 vibradors 
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11.3.1.  Estructura del programa principal 

El programa principal consta d’un conjunt d’inicialitzacions i d’un pas a diferents modes de 
baix consum.  

Un cop finalitzats els serveis d’interrupció es torna a l’execució del programa principal, que 
consistirà de nou a un pas a un mode de baix consum o a un altre segons si s’espera un 
missatge per RF o no. Les inicialitzacions que es duen a terme s’explicaran a continuació. 

11.3.1.1. Inicialització del codi identificador 

A l’inici del programa, es connecta el bus SPI a la memòria EEPROM (al port P1 o boot). En 
la posició de memòria corresponent a l’adreça hexadecimal FFFFh es troba emmagatzemat 
el codi del node actuador. Aquest codi presenta un valor entre 1 i 31 i s’haurà d’inicialitzar en 
el primer ús del mòdul. Un cop s’ha llegit aquesta posició de la memòria EEPROM, el codi del 
node s’emmagatzema a la memòria de codi. 

S’ha definit una variable de treball en la memòria de dades que s’ha anomenat node i que 
conté els següents camps: 

A B C D  E F G H 
                                                                  
                                       Bateria                Codi                Estat actual 

Aquesta variable indica en tot moment si la bateria és o no correcta (segons si V>2,1V o no), 
el codi identificador del node i l’estat actual. En el moment d’inici del programa, un cop s’ha 
llegit el codi de l’EEPROM aquesta variable val: 

0 B C D  E F 0 0 

                                                                  
                                       Bateria                Codi                Estat actual 

Un cop efectuada la lectura de l’EEPROM el bus SPI es pot connectar al transceptor de RF.  

11.3.1.2. Inicialització dels paràmetres relacionats amb el RTC 

Aquests paràmetres s’inicialitzen de la mateixa manera que en el cas de la unitat central; per 
aquest motiu, si es volen detalls, es pot recórrer a l’apartat 10.2.3. 

Es pot usar el timer RTC per a una resincronització entre la unitat central i les unitats 
actuadores (veure punt 11.3.2.5), i com a wakeup o interrupció periòdica. El seu procés de 
configuració en les unitats actuadores és el mateix que en la unitat central; per obtenir més 
detalls es pot retornar a l’apartat 10.2.3. 

S’imposa que la freqüència del cristall sigui de16 MHz (XOF=011) i que el CPU_CLK sigui el 
propi cristall (UP_CLK_EN=1). Amb UP_CLK_FREQ=00 s’aconsegueix un CKLF de 4 kHz. 

Amb TICK_DV=0x01 el TICK és de 0,5ms. 

Fig. 11.3.1.1.1 Definició de la variable node 

Fig. 11.3.1.1.2 Inicialització de la variable node 
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Fins ara la configuració del RTC és igual a la que tenia la unitat central, però aquí enlloc de 
definir un període de RTC de 100ms s’ha definit de 10ms. A fi de definir la periodicitat en 
l’engegada s’ha configurat el registre REGX_CTRL en el programa principal així: 

llac0:                         mov       a,REGX_CTRL             ;a=REGX_CTRL 
                                  jb           ACC.4,llac0                   ;espera fins que REGX_CTRL.4 sigui 0 
                                 mov        REGX_MSB,#0 
                                 mov        REGX_LSB,#20-1        ;defineix periodicitat RTC a 10 ms 
                                 mov        REGX_CTRL,#0x0a     ;i l'engega.Nomes cal definir 16 LSB (8 MSB a 0 per defecte) 

11.3.1.3. Inicialització dels ports E/S (de P0) 

Cal recordar que, per a controlar la funcionalitat de cadascun dels pins del port P0, s’utilitzen 
els registres P0_ALT i P0_DIR (veure 10.2.2). Si P0_DIR=1 es té entrada de dades, sinó 
sortida, excepte en el cas del RXD, la direcció del qual depèn del bit P0_DIR.1. El registre 
P0_DRV serveix per configurar si es desitja que els pins parells absorveixin corrent elevada 
quan el corresponent bit val 1, i en els  pins senars que subministrin corrent elevada en cas 
que el corresponent bit valgui 1. En el cas dels nodes actuadors, la configuració adoptada és: 

��P0_ALT = 0x00. Configura el port com a E/S generals.  

��P0_DIR = 0x00. Tant els bits senars com els parells es configuraran com a sortides. 
Els bits P00, P01, P02, P03, P05, P07 funcionaran amb lògica positiva (s’activaran 
davant d’un valor alt del bit corresponent), i els P04 i P06 amb lògica negativa degut a 
la configuració del hardware de la placa de proves, dels nodes de 3 vibradors i dels 
nodes d’un únic vibrador. 

��P0_DRV = 0xFF. Els bits parells de P0 podran absorbir corrents elevats, i els senars 
podran subministrar corrents elevats. 

��P0 = 0x50. En la inicialització els LEDs i motors estan parats. 

11.3.1.4. Inicialització dels paràmetres de la comunicació per RF 

La configuració dels paràmetres relatius a les transmissions per RF es fa a través del registre 
de configuració anomenat RF Configuration Register. La configuració de la comunicació per 
RF dels nodes actuadors és exactament igual a la de la unitat central, ja que, per tal que hi 
hagi comunicació és necessari que totes les unitats treballin sempre en el mateix canal. 
Només hi ha una diferència: el nombre de bytes de dades enviats i rebuts. En els nodes 
actuadors el payload d’emissió val TX_PW = 1 byte,  i el de recepció RX_PW = 8 bytes. 
També s’utilitzen flags, però tenen una interpretació diferent als usats en la unitat central. 

Un primer flag anomenat tramaRF indica si s’ha rebut una nova trama (si val 1). En cas que 
tramaRF = 0 no s’ha rebut cap trama. Un segon flag anomenat consum indica el mode de 
baix consum utilitzat. Si val 1 el mode és idle. En cas contrari és moderate power down.  
Finalment dos flags indiquen si s’està processant un missatge de comanda. FlagCom indica 
que s’està processant qualsevol dels 3 tipus de missatges de comanda quan té per valor 1. 
FlagLectEst indica que s’està processant un missatge de lectura d’estat i bateria si val 1. 

Altres variables relatives a la transmissió per RF són tempsRF (comptador de temps), resincr 
(comptador per a resincronització amb la unitat central) i misRF (conté el missatge rebut pel 
node), misResp (la resposta a retornar, en cas que calgui), contRF (compatdor), nByte, nBit 
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(conté la posició relativa al node dins del missatge) i tipusMis (camp del tipus de missatge), 
totes elles variables usades en la transmissió i/o recepció de missatges de RF. 

11.3.1.5. Inicialització del conversor AD. Paràmetres per a la lectura de bateria 

El conversor A/D del mòdul de NordIC permet fins a 12 bits de resolució en senyals de baixa 
freqüència. El senyal usable com a referència per al conversor A/D es pot escollir entre 
l’entrada AREF del mòdul i una referència interna de 1,22V. També es pot utilitzar en mode 
diferencial usant AIN0 com a entrada invertida i alguna de les altres 3 com a entrada no 
invertida. Dos registres permeten la comunicació i configuració del conversor : 

��ADC_CONFIG_REG. 

��ADC_DATA_REG. 

El bit de status del conversor es troba al registre STATUS_REGISTER. 

El registre ADC_CONFIG_REG consta de 2 bytes. En el primer byte es configura el canal que 
es desitja monitoritzar, si es vol tenir el conversor en funcionament o no i la referència usada 
per a la conversió. En el segon es configura la justificació de les dades, si es volen realitzar 
mesures diferencials o no i el nombre de bits per la conversió (veure taules 6.1.1 i 6.1.2). 

El paràmetre CHSEL val entre 0 i 3, i permet seleccionar respectivament senyals des de AIN0 
fins a AIN3. Si es configura CHSEL a 1XXX es produeix una monitorització del voltatge 
subministrat al mòdul: es fa la conversió d’un senyal intern que és VDD/3 prenent com a 
referència el senyal intern de 1,22V. Els temps de mostrejat es mostren en la taula 11.3.1.5.4. 

En acabar, el resultat de la conversió s’emmagatzema al camp ADCDATA del registre 
ADC_DATA_REG. En el nostre cas, ADCDATA serà un valor directament proporcional al 
voltatge VDD. L’emmagatzematge es fa segons el paràmetre ADC_RL_JUST i segons 
RESCTRL, tal i com s’indica en la taula 6.1.3. Per tant, en el cas de la monitorització del 
voltatge d’alimentació del mòdul, si s’anomena com a VDD el voltatge que rep: 

N
V ADCDATAV

DD
2/·66,3=   (Eq. 9.2.5.1), On N és el nombre de bits escollit en RESCTRL. 

La configuració queda de la següent manera: 

inibateria:          clr          SBCSN    ;comença comanda en bus SPI 
                          mov       a,#0x44     ;a=comanda d'escriptura del register ADC configuration, el qual són 2 bytes 
                          acall      spi_wr       ;tramet comanda 
                          mov       a,#0x85    ;a=monitorització de VDD/3, PWR_UP=1,VFSEL=0 
                          acall       spi_wr      ;tramet registre de configuració 
                          mov        a,#0x08   ;a=ADC_RL_JUST=1 justificació a dreta, DIFFMODE=0, 
                                                         ;RESCTRL=0->6 bits. Així, ADCDATA[5:0] 
                          acall        spi_wr     ;tramet registre de configuració 
                          setb         SBCSN  ;fi comanda en bus SPI 
                          ret 

Cal dir que aquesta inicialització s’ha explicat en aquest punt a fi d’organitzar conceptes, però 
en realitat aquesta no es troba en el programa principal, sinó en una crida a una subrutina. 
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11.3.1.6. Pas a modes de menor consum. Activació dels serveis d’interrupció 

Un cop inicialitzats els paràmetres, el programa principal consisteix en mantenir el mòdul de 
radiofreqüència en el mode de menor consum que permeti que el mòdul activi els serveis 
d’interrupció corresponents al RTC i al transceptor. S’han utilitzat 2 modes de baix consum: 

��Moderate power down. 

��Idle mode. 

El primer permet seguir tenint interrupcions degudes al RTC, però no permet  les interrupcions 
degudes al transceptor de RF. És per això que ha sorgit la necessitat del segon mode, ja que 
permet seguir tenint aquesta interrupció però només reduint lleugerament el consum. 

A fi de seleccionar el mode es disposa d’una variable anomenada consum. Si consum = 1 el 
mode usat serà l’idle; si consum = 0 el mode serà el de baix consum moderat. Així, mentre 
s’espera la recepció d’un missatge el mode al qual es forçarà la unitat serà el mode idle, i un 
cop ja no s’espera cap missatge el mode de treball serà el mode de baix consum moderat. El 
mecanisme de pas a cadascun d’aquests nodes es pot observar en les taules 6.1.5 i 6.1.6. 

Per tant, després de les inicialitzacions s’activen les interrupcions que es desitja tenir: la 
interrupció deguda al RTC i la del transceptor. Finalment es passa a modes de menor 
consum. Així el programa està permanentment en espera de l’activació de serveis 
d’interrupció, i un cop servida la corresponent rutina es retorna a la instrucció següent del 
programa principal, de manera que es força de nou el pas a un mode de consum més baix. El 
codi que apareix després de les inicialitzacions és el següent: 

                                                setb        EWDI                       ;habilita interrupció wakeup (RTC) 
                                                setb        EX4                          ;habilita la interrupció del transceiver RF 
                                                setb        EA                            ;habilita interrupcions (global) 
llac1:                                        mov        a,REGX_CTRL        ;a=REGX_CTRL 
                                                 jb           ACC.4,llac1              ;espera fins que REGX_CTRL.4 sigui 0,interfaç lliure 
llac2:                                         jb           minCons,ebc_mpd ;mode deep power down 
                                                 jb            consum,ebc_idle    ;mode baix consum a idle 
ebc_mpd:                                 mov        CK_CTRL,#0x02    ;força power down moderat 
                                                 sjmp       llac2                         ;pas a power down moderat 
ebc_idle:                                  mov        PCON,#0x01           ;força idle 
                                                 sjmp       llac2                          ;pas a idle 

11.3.2. La interrupció per RF 

Tal i com s’havia argumentat per al cas de les interrupcions de la unitat central, en primer lloc 
es fa un push cap a la pila dels principals registres (acumulador, registre b, program status 
word). Seguidament  s’esborra la interrupció generada pel transceptor, ja que tal i com 
s’especifica en el document [18] cal que el flag corresponent a aquesta interrupció es posi a 0 
per software. El corresponent pop es durà a terme abans de finalitzar la interrupció. 

Un cop actualitzat el flag d’interrupció s’envia a través del bus SPI una comanda de lectura de 
les dades del missatge rebut. El missatge constarà de 8 bytes i s’emmagatzemarà en una 
variable de 8 bytes que s’ha anomenat misRF. Un cop llegit es deshabilitarà el transceptor del 
node actuador fent TRX_CE = 0. El tipus de missatge que s’ha rebut es determina accedint al 
bit de menor pes del byte de menor pes del missatge. Si aquest byte és nul es tracta d’un 
missatge d’estat, si val 1 el missatge és de comanda, i el tipus de comanda vindrà determinat 
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pels següents 2 bits seguint la codificació que s’ha explicat en apartats anteriors. 

11.3.2.1. Cas de recepció d’un missatge d’estat 

En cas que el missatge sigui d’estat, la variable tipusMis que indica el tipus de missatge que 
s’està tractant valdrà 0x00h. El que es farà és emmagatzemar en els 2 bits de menor pes de 
la variable node el valor de l’estat indicat en els 2 bits del missatge rebut que contenen el nou 
estat del vibrador corresponent. Exemple: 

    Byte 7               Byte 6           Byte 0 

 

X X X X X X X X  X X X X 0 1 X X  ...  X X X X X X 0 0 

 
  #31 #30      #29       #28              #27        #26        #25        #24                             #3          #2          #1   Tipus de missatge 

En cas que el node en qüestió fos el 25 (11001 en binari), la variable node adoptaria el 
següent valor després de rebre un missatge d’estat: 

X 1 1 0  0 1 0 1 

                                                                  
                                       Bateria                Codi                Estat actual 

Aquesta operació es realitza cada cop que es rep un missatge d’estat. Totes les unitats 
receptores que estiguin en connexió en aquell moment actualitzaran la seva variable node 
segons el valor corresponent al seu estat. L’actualització en aquesta rutina no té més efecte 
que un canvi en una variable. El canvi real en l’estat del vibrador es durà a terme durant la 
següent interrupció del RTC, tal i com s’explicarà més endavant. 

11.3.2.2. Cas de recepció d’un missatge de nou codi 

En cas que el missatge rebut per RF sigui de nou codi, flagCom indica que s’està processant 
un missatge de comanda prenent com a valor 1.  

A continuació, s’emmagatzema en la direcció de memòria FFFFh de l’EEPROM el nou codi 
rebut. Per a assegurar-nos que el codi estigui correctament fixat es realitza (havent deixat els 
terminis de temps necessaris per a l’escriptura de l’EEPROM) una lectura d’aquesta posició 
de memòria. En cas que el valor llegit correspongui al valor enviat com a nou identificador, es 
retorna per RF un missatge d’un byte consistent en un eco de la comanda rebuda. En cas 
contrari s’envia un missatge d’error igual a 0xDF. El nou codi rebut s’emmagatzema també en 
la memòria de codi i en la variable node descrita, situada en la memòria de dades. 

11.3.2.3. Cas de recepció d’un missatge de lectura de codi 

Es posa a valor alt el flag flagCom i es retorna com el codi identificador guardat en la variable 
node. S’ha optat per no llegir el valor contingut en l’EEPROM ja que els dos valors són iguals i 
la lectura de l’EEPROM requereix més temps, comporta més consum i un retràs que és 
desfavorable per a la sincronització entre unitat central i node actuador. Seguidament 
s’enviarà per RF el missatge de resposta amb el format esperat per la unitat central. 

Fig. 11.3.2.1.1. Format dels missatges d’estat enviats per la Unitat Central 

Fig. 11.3.2.1.2 Nou valor de node 
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11.3.2.4. Cas de recepció d’un missatge de lectura d’estat i bateria 

Tal i com es detallarà a continuació, un cop cada 10 segons es realitza una lectura de bateria 
que s’emmagatzema en una variable que s’ha anomenat bateria. L’operació de lectura de 
bateria s’ha configurat a fi que es retornin 6 bits de resultat alineats a la dreta. La resposta 
que s’enviarà a la unitat central tindrà el format esperat, amb els 6 bits de menor pes que 
contindran el valor de l’última lectura de bateria i els 2 bits de major pes amb l’estat. 

11.3.2.5. Resincronització de les unitats actuadores amb la unitat central 

Aquesta operació es duu a terme a continuació d’haver enviat una resposta per RF a la unitat 
central (en cas que així es requereixi), just abans de finalitzar l’ISR (Interrupt Service Routine). 
La resincronització es fa únicament en 2 casos: 

��En  cas que no s’hagi rebut cap trama. 

��Un cop cada 256 missatges. 

En cas que no s’hagi de fer resincronització es decrementa el comptador resincr, es fa un pop 
dels registres i es finalitza l’ISR, retornant al programa principal. El codi implementat és: 

resin:        clr         consum                         ;actualitza mode baix consum a moderat 
                 jnb        tramaRF,resin1            ;trama anterior no rebuda, cal resincronitzar 
                 mov      tempsRF,#10               ;trama anterior rebuda. Inicia tempsRF=10*10ms (100ms) 
                 djnz      resincr,resin5                ;no fi temps resincronització, encara no cal resincronitzar   
resin1:      mov      REGX_CTRL,#0x0b    ;atura RTC (cal resincronitzar per trama no rebuda) 
                 setb      tramaRF                       ;inicia trama anterior rebuda 
                 mov      tempsRF,#9                    ;resincronització per temps. Inicia tempsRF=9*10ms(90 ms+10ms perduts) 
resin2:      mov      a,REGX_CTRL            ;fi temps resincronització, a=REGX_CTRL 
                  jb         ACC.4,resin2                 ;espera fins que REGX_CTRL.4 sigui 0 
                 mov      b,#14                             ;espera uns 0,25*B=3,5ms 
                 clr         a 
resin3:      djnz      ACC,resin3                    ;aquesta operació tarda 4 cicles de rellotge i es repeteix 14 vegades 
                 djnz      B,resin3 
                 mov      REGX_MSB,#0 
                 mov      REGX_LSB,#20-1         ;defineix periodicitat RTC a 10ms 
                 mov      REGX_CTRL,#0x0a     ; i l'engega. Només cal definir 16 LSB (8 MSB a 0 per defecte)                     
 resin4:      mov      a,REGX_CTRL             ;a=REGX_CTRL 
                  jb         acc.4,resin4          ;espera fins que REGX_CTRL.4=0  
resin5:      pop       psw 
                 pop       b 
                 pop       acc 
                 reti 

11.3.3. La interrupció pel RTC 

En primer lloc es posa a zero el flag corresponent a la interrupció del RTC (el WDTI) per evitar 
que la interrupció es repeteixi, i es fa el push dels registres principals per mantenir-ne el valor. 

11.3.3.1. Actualització dels paràmetres de RF 

Seguidament es mira si ha arribat a zero la variable tempsRF. Si ha arribat a zero es 
comprova el flag que indica l’estat. Si l’estat és idle cal indicar que no s’ha rebut trama posant 
a 0 el bit tramaRF. Si l’estat és moderate power down significa que ara s’ha d’actualitzar 
l’estat a idle i habilitar el transceptor a fi de permetre la recepció d’un missatge, i iniciar la 
variable tempsRF a 10ms (una interrupció RTC).  
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Durant el període de temps en què el transceptor es troba en mode idle i en recepció s’hauria 
de rebre la següent trama i produir-se la interrupció de RF. En aquesta interrupció s’actualitza 
de nou el mode de baix consum a baix consum moderat (moderate power down) i el tempsRF 
a 90ms (9 interrupcions RTC). durant el qual no es rebrà cap nou missatge. En cas que no 
s’hagués rebut cap trama, durant el següent RTC es detectarà que el mode segueix sent idle, 
i s’indicarà que no s’ha rebut trama mitjançant el bit tramaRF. 

11.3.3.2. Crida a la subrutina de lectura de bateria 

Tant si s’ha rebut algun missatge per RF com si no s’ha rebut es passa a cridar una rutina 
que llegeix la bateria, que actualitza el valor de la variable bateria un cop cada 10 segons. No 
és necessària una gran freqüència de refresc, és suficient amb un període de 10s. 

En primer lloc s’inicia a 1 el bit de PWR_UP del conversor A/D explicat en l’apartat 11.3.1.5. El 
conversor està correctament inicialitzat per a monitoritzar el voltatge VDD/3. 

Seguidament es tramet a través del bus SPI una comanda d’inici de conversió ADC de 
l’entrada VDD/3, i s’espera que la conversió sigui completa per mecanisme d’enquesta, 
consultant periòdicament el bit EOC (End of Convertion). Un cop finalitzada la conversió 
s’inicia la comanda del registre ADCDATA a partir del byte 0, i es guarda el resultat en el 
format determinat en la inicialització (6 bits alineats a la dreta) a la variable bateria. Finalment 
PWR_UP es torna a posar a 0. 

A continuació es comprova si la tensió llegida de la bateria és superior o inferior a 2,1V, i 
s’emmagatzema el resultat al bit de major pes de la variable node. Si la bateria és correcta 
(superior a 2,1V), node.7 = 0; en cas contrari, node.7 = 1. Tot seguit s’actualitzarà l’estat dels 
LEDs segons la comanda que s’ha rebut i segons l’estat de bateria i de vibració dels motors. 

11.3.3.3. Actualització de l’estat dels LEDs 

Es disposa d’una variable, tipusMis, que indica el tipus de l’últim missatge rebut, i de diferents 
flags que indiquen si s’està processant algun missatge que sigui de comanda i de quin tipus, 
a fi de poder efectuar les intermitències corresponents. 

��Si no s’està processant cap missatge de comanda, sinó d’estat: 

Es distingeixen dos tipus d’intermitència dels LEDs: 

�� Si tots els vibradors del node estan en mode 0 (parats): 

La intermitència mostrada és de 0,1s amb el LED verd engegat (en cas que la 
bateria sigui correcta) o amb el LED vermell si és incorrecta, i 9,9s amb 
ambdós LEDs parats. Això equival a una freqüència de 0,1Hz amb un cicle de 
treball d’un 1%. Cal recordar que, tal i com s’ha vist en el punt anterior, el bit 7 
de la variable node és el que indica si la bateria és o no correcta. 

�� Si algun dels vibradors està en mode de vibració (estat no nul): 

La intermitència mostrada és de 0,1s amb el LED verd engegat (si la bateria 
sigui correcta) o amb el LED vermell si és incorrecta, i 0,4s amb ambdós LEDs 
parats. Això equival a una freqüència de 2Hz amb un cicle de treball del 20%. 

��Si s’està processant un missatge de comanda de nou codi. 
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Una vegada el node ha rebut una comanda de nou codi, tant si l’emmagatzematge ha 
tingut èxit com si no, el node es quedarà permanentment mostrant una intermitència 
amb els LEDs vermell i verd encesos a la vegada. Això equival a un color carabassa 
que es podrà veure durant 0,1s, i durant 9,9s els LEDs estaran parats. La freqüència 
d’aquest senyal és doncs de 0,1Hz amb un duty d’1%.  

Un cop rebut aquest missatge, el node passarà a mode moderate power down 
realitzant permanentment aquesta intermitència, ignorant tots els missatges que la 
unitat central enviï, i restant a l’espera que algú l’apagui. Si el node es trobava en estat 
de vibració passarà a estat de no vibració. 

��Si s’està processant un missatge de comanda de lectura de codi. 

El comportament davant aquest tipus de missatge de comanda és exactament el 
mateix que en cas de la comanda de nou codi. Un cop rebut aquest missatge, el node 
passarà a mode de baix consum moderat realitzant permanentment una intermitència 
carbassa de 0,1s cada 10s, ignorant tots els missatges que la unitat central enviï, i 
restant a l’espera que algú l’apagui. Si el node es trobava en estat de vibració passarà 
a estat de no vibració. 

��Si s’està processant un missatge de lectura de bateria i estat. 

La intermitència en aquest cas tindrà característiques diferents a les anteriors. Un cop 
es rebi una comanda de lectura d’estat i bateria es realitzarà una única intermitència 
amb els LEDs verd i vermell encesos a la vegada durant 0,1s i apagats durant 9,9s. El 
funcionament del sistema però continuarà amb normalitat, de manera que la següent 
intermitència serà segons el missatge que es rebi, que si es té més d’un node 
connectat hauria de ser d’estat. En cas que el node es trobi en estat de vibració 
diferent del mode 0 continuarà amb la vibració corresponent. 

11.3.3.4. Actualització de l’estat dels motors 

L’actualització dels motors s’ha realitzat en una subrutina anomenada motor. Aquesta 
subrutina no es crida en cas que el missatge rebut sigui de comanda de nou codi o de 
comanda de lectura de codi. En tots els altres casos es crida (en cas de missatge d’estat i 
també en cas de missatge de lectura de bateria). 

La funcionalitat que realitza la subrutina motor consisteix en l’actualització de l’estat de tots els 
motors del node (1 motor en cas dels nodes d’un vibrador i 3 motors en cas dels mòduls de la 
mà). L’actualització de cada vibrador es fa segons el valor dels 2 bits de menor pes de la 
variable node. En cas dels nodes de 3 vibradors aquesta variable és una taula de 3 posicions. 
Aquest valor s’actualitza cada vegada que es rep un missatge d’estat, de manera que els 2 
bits sempre mostren l’últim estat rebut corresponent al node. Aquests bits poden codificar 4 
estats diferents, que es tradueixen en 4 tipus diferents de vibració: 

��00 – Mode 0: Motor parat. 

��01 – Mode 1: El motor vibra durant 100ms cada 500ms (duty=20%, f=2Hz). 

��10 – Mode 2: El motor vibra durant 100ms cada 200ms (duty=50%, f=5Hz). 

��11 – Mode 3: El motor vibra durant 20ms cada 40ms (duty=50%, f=25Hz). 
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12. La connexió amb el computador 
El computador és l’element que assigna un estat a cadascun dels vibradors dels mòduls.En el 
context d’aquest projecte s’ha desenvolupat el software necessari per a controlar el sistema. 

En primer lloc s’ha dissenyat una interfície gràfica per a controlar de forma còmoda l’estat de 
cadascun dels actuadors individualment, així com per a accedir a altres funcions com la 
lectura de l’estat dels nodes, del codi identificador o la imposició d’un nou codi. Aquesta 
interfície es basa per al seu funcionament en un conjunt de llibreries (API) de baix nivell que 
s’han desenvolupat per a gestionar la tramesa de les comandes de control des del PC. 

12.1.  Elecció del tipus de transmissió per port sèrie 

Per a poder especificar com es configurarà la transmissió dels missatges en el computador en 
primer lloc s’explicarà breument el funcionament del port que s’usarà: el port sèrie. 

L’ordinador controla el port sèrie mitjançant un circuit integrat específic anomenat UART 
(transmissor receptor asíncron universal). Per al control del port sèrie la CPU usa direccions 
de ports d’E/S i línies d’interrupció. En concret per al COM1 s’usa la direcció 0x3F8 i la línia 
IRQ4. Per al COM2 s’usa la direcció 0x2F8 i la interrupció IRQ3, segons l’estàndard AT-286. 
L’estàndard de PC però no especifica les IRQ per a posteriors ports. En afegir els ports 
COM3 i COM4 es van escollir les direccions 0x3E8 i 0x2E8 respectivament [5]. Cada usuari 
doncs haurà d’escollir les IRQ segons les que tingui lliures o l’ús que es farà dels ports. En el 
cas que 2 ports no s’usin mai a la vegada poden compartir una única interrupció. Caldrà 
escollir el port en el qual s’implementarà el sistema segons l’ús que s’estigui fent de 
l’ordinador. La interfície permet utilitzar COM1, COM2 o COM3. 

Els ports d’E/S permeten l’intercanvi de dades, i les línies IRQ (interrupt request) permeten 
indicar a la CPU que s’ha produït un event, i aquesta ha de respondre amb rapidesa abans 
que el següent el sobreescrigui. Altres UART (les UART 16550A) inclouen uns buffers de 
tipus FIFO de 16 bytes per a recepció i transmissió que permeten l’emmagatzematge de més 
d’una dada abans que la CPU les reculli. Aquesta peculiaritat permet també una disminució 
de les interrupcions per segon generades pel port sèrie. 

El port sèrie pot transmetre les dades en grups de 5, 6, 7 o 8 bits, a unes velocitats 
determinades, i començant pel bit de menor pes. Després de la transmissió de les dades 
existeix la possibilitat d’enviar un bit de paritat. Aquest té com a finalitat indicar si el nombre de 
bits transmesos és parell o senar, detectant-se errors en la transmissió d’un nombre imparell 
de bits. Si es produeix un nombre parell d’errors no es detectarà pel bit de paritat. Finalment 
es transmeten 1 o 2 bits de stop. 

El protocol més usat és el 8N1 (8 bits de dades, sense paritat i un bit de stop).  

En el nostre sistema, es disposa de com a màxim 31 actuadors a controlar (5 bits). Per la qual 
cosa podria ser adequat reservar 3 bits per a possibles operacions a realitzar (8 operacions 
com a màxim), i realitzar enviaments de 8 bits de dades (com s’ha justificat al punt 9.2). A fi 
de minimitzar la possibilitat d’errors, s’ha optat per incorporar en la transmissió el bit de paritat, 
en concret de paritat de tipus parell. S’usarà 1 bit de stop. Així, el protocol usat serà el 8E1: 
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            repòs  start   8 bits de dades     paritat stop�repòs 

                        

Una vegada iniciada la transmissió d’una dada els bits hauran d’arribar un darrera l’altre a 
velocitat constant i en determinats instants de temps. Els pins de dades són RXD (rep dades) 
i TXD (transmet dades). Els altres presenten les següents funcionalitats (taula 12.1.1): 

��El DTR indica que l’ordinador està encés, el RTS que l’ordinador està en 
disposició de rebre dades (no està ocupat). 

��DSR indica que la unitat central està correctament connectada al port i encesa. 

��RTS indica que l’ordinador està en disposició de rebre dades (no està ocupat). 

��CTS indica que la unitat central de RF està en disposició de rebre dades. 

��DCD detecta que existeix una comunicació, és a dir, indica la presència de dades. 

# de pin 
en DB-9 

# de pin 
en DB-25 E/S Senyal Descripció 

1 1 - - Masa chasis 
3 2 S TxD  Transmit Data 
2 3 E RxD Receive Data 
7 4 S RTS Request To Send 
8 5 E CTS Clear To Send 
6 6 E DSR Data Set Ready 
5 7 - SG Signal Ground 
1 8 E CD/DCD (Data) Carrier Detect 
- 15 S TxC Transmit Clock 
- 17 E RxC Receive Clock 
4 20 S DTR Data Terminal Ready 
9 22 E RI Ring Indicator 
- 24 S RTxC Transmit/Receive Clock 

12.2. Llibreria de control del sistema 

A fi de facilitar la integració del sistema en  l’entorn d’ús s’ha elaborat una llibreria que faciliti la 
configuració del port sèrie a fi d’establir comunicació amb el node en diferents versions de 
Windows®. L’únic requeriment és que es disposi del software Visual Studio.  

La llibreria dissenyada es basa en la utilització d’un controlador del port, d’una llibreria 
anomenada MSComm32 que s’instal·la quan s’instal·len els controls ActiveX inclosos en 

Fig. 12.1.1. Format dels missatges transmesos per RS232 

Taula 12.1.1. Descripció dels pins dels ports sèrie RS232 
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aquest software. Aquesta llibreria s’ha anomenat RFControlAPI. 

El llenguatge de programació escollit per a la seva elaboració ha estat el Visual Basic 6.0, dins 
del software Visual Studio 6.0. En primer lloc s’havia optat per l’ús del Visual C++ 6.0,  però 
davant de la dificultat que oferia per fer interfícies gràfiques es va elaborar de nou la llibreria i 
es va utilitzar el software Visual Basic 6.0. L’avantatge principal d’aquest software és la gran 
flexibilitat que presenta de cara al disseny d’una interfície gràfica. Presenta una gran quantitat 
d’objectes i d’opcions a implementar en la interfície, de manera que el disseny final és 
fàcilment personalitzable segons les necessitats de l’usuari per cada aplicació; és un entorn 
d’ús senzill que permet aconseguir bons resultats. 

Per a elaborar la llibreria, en primer lloc s’ha definit un objecte del tipus MSComm (per aquest 
motiu és necessària la llibreria que s’ha esmentat). 

Seguidament s’han dissenyat 7 rutines públiques (s’hi podrà accedir des de fora de la llibreria) 
i dues de privades (a les quals només s’hi podrà accedir dins de la pròpia llibreria), les quals 
s’explicaran a continuació. El codi d’aquesta llibreria s’adjunta en l’annex L. 

12.2.1. Funció InitCom 

Aquesta funció  és pública i té com a paràmetre d’entrada un enter (nport) que indica el port 
sèrie que es desitja obrir, i com a sortida un objecte del tipus MSComm inicialitzat. 

En primer lloc es crea un objecte del tipus MSComm,  que s’ha anomenat ComPort. 
Seguidament s’inicialiltzen els diferents camps de l’objecte ComPort d’acord amb la 
configuració que es té a la unitat central, i d’acord amb les necessitats del programa: 

��El nombre de port que es vol obrir serà l’indicat per la variable d’entrada nport. 

��La mida dels buffers tant d’entrada com de sortida s’inicialitza a 4096 bits. 

��Es buiden les cues d’emissió i de recepció. 

��S’inicialitzen els paràmetres relatius al tipus de transmissió. S’imposa que el baud rate 
(velocitat de transmissió de dades) sigui de 19.200 bits/s, que hi hagi un bit de paritat i 
que la paritat sigui parell, i finalment que s’utilitzin 8 bits de dades i 1 únic bit de stop. 

��S’obliga a què les dades es llegeixin en format binari (en bytes) en comptes de llegir 
cadenes de caràcters (strings). 

��Si el port no es pot obrir es genera un error que es visualitza mitjançant una finestra 
que apareix a l’usuari.  

12.2.2. Acció SendChar 

Aquesta acció és privada i té com a paràmetre d’entrada un byte, que és la comanda que es 
pretén enviar per port sèrie des del computador cap a la unitat central. Fa falta haver pogut 
inicialitzar correctament l’objecte ComPort a fi de poder-la cridar. 

Per a realitzar aquest enviament cal accedir al camp Output de l’objecte ComPort. Aquest 
camp permet l’enviament de variables de tipus string (cadena de caràcters) de manera que 
abans cal haver fet la conversió de la comanda que es desitja enviar (de tipus byte) a string. 
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12.2.3. Funció ReadChar 

Aquesta funció és també privada, i retorna  un byte, que és el valor llegit. Per altra banda la 
funció retorna també un booleà que indica si la lectura s’ha pogut efectuar correctament o no. 

A fi de realitzar la lectura s’accedeix al camp Input  de l’objecte ComPort. El resultat d’aquesta 
operació és una variable de tipus string que s’haurà de convertir a tipus byte que és el desitjat. 
Finalment, si la lectura s’ha pogut efectuar correctament es retorna un booleà amb valor cert. 
En cas contrari es retorna un valor fals. 

12.2.4. Funció EndConnection 

Aquesta funció és també pública i no té cap paràmetre d’entrada. Té un únic paràmetre de 
sortida que és una variable de tipus booleà que indica si s’ha pogut tancar el port o no. Des 
del moment en què es crida aquesta funció es permeten 5 segons d’espera durant els quals 
es processen els missatges pendents (en cas que en el buffer de sortida hi hagi alguna dada). 
En cas que no es tingui temps de processar aquesta dada apareixerà un missatge que indica 
que les dades del buffer no han pogut ser enviades.  

Posteriorment es tanca la connexió amb el port. En cas que aquesta connexió s’hagi pogut 
finalitzar correcament la funció EndConnection retorna un booleà amb valor cert. Un booleà 
amb valor fals indicaria que la connexió amb el port sèrie no s’ha pogut tancar. 

12.2.5. Funció SetNewState 

Aquesta funció és pública i té com a paràmetres d’entrada un byte que indica un identificador 
d’un node que podrà prendre valors de 1 a 31, i un segon byte que indica un mode de 
vibració, i que podrà valer entre 0 i 3. La funció retorna un byte. 

SetNewState té com a finalitat enviar una comanda a la unitat central a través del port sèrie 
que comporti l’enviament d’un missatge per radiofreqüència d’actualització de l’estat d’un 
vibrador. Donat un número que indiqui un actuador i un estat desitjat s’elabora la comanda en 
el format utilitzat per a les comunicacions amb la unitat central, que és el següent: 

A B C  D E F G 0 
                                                                  
                                                    #node actuador   mode de vibració 

Així, el byte que s’enviarà serà: Byte = node * 8 + 2 * mode de vibració (Eq. 12.2.5.1.) 

L’enviament es durà a terme a través de la funció privada SendChar. Finalment es llegirà el 
byte rebut a través del port sèrie des de la unitat central. Cal recordar que un cop la unitat 
central rep una comanda d’actualització d’estat es retorna a través del port sèrie un eco de la 
comanda rebuda. Aquest eco serà el valor que la funció SetNewState retornarà.   

12.2.6. Acció Wait 

Aquesta acció és també pública i té com a entrada un enter que indica el nombre de ms que 
es vol esperar. 

Fig. 12.2.5.1. Missatge enviat del computador a la unitat central 
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12.2.7. Acció ReadNodeBatAndState 

Aquesta acció és pública, i rep com a paràmetres d’entrada un byte que indica un codi 
identificador d’un node, i un booleà segons si es vol o no que en cas que no es pogués 
executar la comanda aparegui un missatge d’error. 

Com a paràmetres de sortida es té un double que indica el nivell de bateria en V, i un byte que 
indica l’estat de vibració del node que respon al codi identificador donat. 

L’acció ReadNodeBatAndState té com a objectiu doncs, donat un cert identificador, obtenir la 
lectura de la bateria d’aquell node i el seu estat de vibració. Aquesta rutina comença per un 
buidat de la cua de recepció, de manera que no hi pugui haver casos en què es doni com a 
resposta un valor erroni corresponent a un missatge anterior. 

Un cop efectuat aquest buidat, s’envia el missatge en el format esperat per la unitat central. 

A B C  D E 1 0 1 

                                                                  
                                                    #node actuador   tipus de missatge 

En els 5 bits de major pes hi consta el codi del node del qual es vol saber la bateria i l’estat, i 
en els 3 bits de menor pes el tipus de missatge que s’està enviant a la unitat central. 

Així, el byte que s’enviarà mitjançant SendChar serà: Byte = node * 8 +  5 (Eq. 12.2.7.1.) 

Aquest missatge requereix una resposta per part dels nodes actuadors cap a la unitat central, 
que posteriorment s’enviarà cap al computador tal i com s’obté. Un cop enviat el missatge a 
través de l’acció SendChar, es crida l’acció Wait definida anteriorment a fi de realitzar una 
espera de 200ms, a fi que els receptors tinguin temps suficient per rebre la comanda. 

Una segona finalitat d’aquesta espera és per al cas que es vulgui llegir la bateria de diversos 
nodes de forma consecutiva. Mitjançant l’espera s’aconsegueix esglaonar l’enviament de la 
comanda als diferents nodes, cosa que és imprescindible perquè únicament es pot enviar una 
comanda cada 100ms. Així també s’eviten les col·lisions ja que només un node enviarà per 
RF la seva resposta. 

Un cop acabada l’espera es procedeix a la lectura del buffer d’entrada. La lectura es realitza 
mitjançant una crida a la funció ReadChar, que retorna un booleà que indica si la lectura s’ha 
pogut fer o no i el byte llegit. 

En cas que la lectura no s’hagi pogut efectuar, si el booleà d’entrada de la funció té com a 
valor cert es mostrarà en pantalla un missatge que indica que no s’ha pogut establir connexió 
amb el node. En cas que aquest booleà sigui fals no es mostrarà aquest missatge. 

Si la unitat central ha obtingut resposta per part del node actuador i el PC ha rebut l’eco 
d’aquesta resposta per part de la unitat central, el missatge obtingut és: 

A B C  D E F G H 
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Fig. 12.2.7.1. Missatge enviat del computador a la unitat central 

Fig. 12.2.7.2. Missatge resposta de lectura d’estat i bateria esperat 
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El missatge està format per dos camps: 

��Un primer camp (es 2 bits de major pes) conté l’estat del node, el qual és: 

�� 00: Mode 0. 

�� 01: Mode 1. 

�� 10: Mode 2. 

�� 11: Mode 3. 

��Un segon camp (els 6 bits de menor pes) conté un valor proporcional a la bateria del 
node, de manera que si anomenem B al valor decimal representat pels bits CDEFGH i 
N al nombre de bits usat per a codificar la bateria (N=6),  la bateria val:  

64
66,3*

2
66,3* BB

Bateria
N

==  (Eq. 12.2.7.2.) 

Un cop rebut el missatge de resposta s’envia per port sèrie la resposta cap al PC sense 
modificar-la, i és la interfície qui realitzarà el seu tractament. Si s’anomena Value al valor 
obtingut com a resposta dels nodes actuadors, s’aconsegueix passar la bateria a tipus double 
de la següent manera:    Bateria = ( ( Value MOD 64 ) * 3,66 / 64 (Eq. 12.2.7.3.) 

En primer lloc s’obté el residu de la divisió entera per 64, que és la part del missatge que 
correspon al valor de la bateria (els 6 bits de menor pes), i es multiplica per 3,66. Finalment es 
divideix el resultat per 26. L’estat s’aconsegueix obtenint el quocient de la divisió entera per 64, 
de manera que s’aïllen els 2 bits de major pes:  Estat = ( Value DIV 64 ) (Eq. 12.2.7.4.) 

12.2.8. Funció SetNewCode 

Aquesta funció és també pública, i té com a paràmetre d’entrada un byte que té com a valor 
l’identificador que es desitja per al node que estigui en connexió. La funció retorna una 
variable de tipus byte. 

En primer lloc es realitza un buidat del buffer de recepció. 

Seguidament s’envia per port sèrie el missatge amb el format que la unitat central espera 
mitjançant l’acció SendChar. El format del missatge enviat serà: 

A B C  D E 0 1 1 

                                                                  
                                                     Nou codi        Tipus de missatge 

Així, el byte a enviar serà:   Byte = Nou codi * 8 + 3 (Eq.12.2.8.1.) 

Posteriorment mitjançant la rutina Wait es realitzarà una espera de 200ms degut a què la 
unitat central envia un missatge cada 100ms. Així es pot assegurar que els nodes receptors 
han tingut temps suficient per rebre la comanda. 

Fig. 12.2.8.1. Missatge enviat del computador a la unitat central 
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Ja s’ha dit anteriorment que aquesta operació imposa un nou codi a totes les unitats que 
estiguin en connexió i en mode de recepció en aquell instant, perdent el codi antic. És per això 
que únicament s’ha de trobar en funcionament un únic node. 

Aquesta funció requereix una resposta per part dels nodes actuadors que s’envia a la unitat 
central en forma d’eco de la comanda en cas que l’operació s’hagi efectuat correctament, o 
en forma d’error en cas contrari. El missatge que rep la unitat central per RF s’envia 
immediatament per port sèrie sense tractar-lo. 

Un cop finalitzada l’espera es llegeix el port sèrie mitjançant la funció ReadChar definida 
anteriorment. Si no hi consta cap resposta significa que no s’ha pogut establir comunicació 
amb el node. El valor que retorna la funció SetNewCode correspon a la part de la resposta 
rebuda corresponent al codi identificador. 

12.2.9. Funció ReadCode 

ReadCode és una funció pública que té com a finalitat retornar una variable de tipus byte que 
contingui el valor del node identificador de l’únic actuador que es trobi en funcionament en 
aquell instant. Per tant es necessita un únic node en connexió per a poder efectuar aquesta 
operació amb correcció. En cas contrari es produiria una col·lisió entre les respostes dels 
diferents nodes, i a més no es sabria de quin node procedeix la resposta. 

Com en els dos casos anteriors, en primer lloc es buida la cua d’entrada i es crida l’acció 
SendChar amb el byte a enviar. En aquest cas, el missatge enviat és directament el següent : 

0 0 0  0 0 0 0 1 

                                                                  
                                                     Nou codi        Tipus de missatge 

I s’espera 200ms com en els casos anteriors a fi d’assegurar que la unitat central ha pogut 
enviar el missatge. La unitat central espera com a resposta del node actuador el missatge: 

A B C  D E 0 0 1 

                                                                  
                                                         Codi        Tipus de missatge 

I el remet al PC per port sèrie en el mateix format. Així, mitjançant la funció ReadChar es 
llegeix el missatge rebut. En cas que no s’hagi rebut cap resposta un missatge indica a 
l’usuari que no s’ha pogut establir comunicació amb el node. 

El valor que es retorna a l’usuari és l’indicat pels 5 bits de major pes del missatge que 
corresponen al quocient de la divisió entera del valor retornat entre 8. 

12.3.  Interfície de control del sistema 

La interfície gràfica s’ha elaborat mitjançant el software Visual Basic 6.0 en base a la llibreria 
descrita. Aquest mòdul s’ha anomenat RFControl, i es presenta sota la següent icona:  

Fig. 12.2.9.1. Missatge enviat del computador a la unitat central 

Fig. 12.2.9.2. Missatge esperat per la unitat central 
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La pantalla principal consta dels següents elements: 

��La barra de menú. Presenta els següents menús: 
��Connexió. 

• Connectar:  - COM 1. 
- COM 2. 
- COM 3. 

• Desconnectar. 
��Configuració. 

• Nou identificador. 
• Idioma:  - Català (per ara l’única opció implementada). 

- Español. 
- English. 

�� Informació:   - Estat global de bateria. 
- Llegir identificador. 

��Ajuda:    - Recomanacions. 
- Quant a... 

��Una zona de control de l’estat del sistema que permet canviar l’estat dels nodes 
actuadors. S’introdueix en la casella corresponent l’estat desitjat, (enter entre 0 i 3): 

 

��Una zona que permet la lectura de l’estat i de la bateria del node que s’esculli (Fig. 
12.3.4). El node introduït pot valer entre 1 i 31. La resposta obtinguda es mostrarà en 

Fig. 12.3.1. Icona de l’aplicació 

Fig. 12.3.3. Zona de control d’actuadors de la pantalla principal 
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les caselles adjacents indicant l’estat de vibració i la bateria en V. En cas que no es 
pugui aconseguir resposta del node apareix el missatge representat a Fig. 12.3.5. 

 

 

En cas que el codi introduït no sigui enter entre 1 i 31, apareix el següent missatge d’error: 

 

��La barra d’estat. Indica l’estat de la connexió del port sèrie, si es troba en desconnexió 
o bé si es troba en connexió i quin és el port que s’està utilitzant: 

  

 

L’aparença global de la pantalla principal de la interfície és la mostrada en la figura: 

Fig. 12.3.4. Zona de comanda de lectura de bateria de la pantalla principal 

Fig. 12.3.5. Error en la lectura de bateria 

Fig. 12.3.6. Introducció d’un codi no vàlid 

Fig. 12.3.7. Barra d’estat indicant desconnexió 

Fig. 12.3.8. Barra d’estat indicant connexió 
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12.3.1. Menú Connexió 

En aquest menú es pot escollir entre dues opcions principals: connexió i desconnexió. Per 
defecte, en carregar el programa el port sèrie està desconnectat, i no es permet l’accés a cap 
de les operacions que requereixin connexió amb el port. En el cas que s’esculli l’opció de 
connexió es pot escollir seguidament quin és el port que es desitja obrir, COM1, COM2 o 
COM3. Un cop escollit el port que es desitja utilitzar la comunicació s’intenta iniciar des del 
primer moment. En cas que no es pugui establir connexió apareix un missatge d’error que 
indica que no s’ha pogut establir connexió amb el port.  

Aquest error pot ser degut per exemple a la inexistència del port, o bé també a la manca de 
les llibreries incloses en el software Visual Studio (veure la figura 12.3.1.1). 

Per a finalitzar la connexió s’ha d’accedir a la opció desconnectar. 

Fig. 12.3.9. Estructura de la pantalla principal de RFControl 
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12.3.2. Menú Configuració 

Aquest menú permet escollir entre dues opcions: Nou identificador o Idioma 

Únicament es permet l’accés a l’opció de nou identificador quan s’ha establert connexió 
mitjançant l’opció connectar del menú anterior. Aquesta opció permet establir un nou 
identificador al node que estigui en connexió. Cal tenir un únic node en connexió abans 
d’escollir aquesta comanda, ja que sinó TOTS els nodes que es trobin alimentats en aquell 
moment adoptaran el nou codi. És per això que s’han creat diferents missatges per a 
recordar-ho i evitar que se sobreescriguin els identificadors del sistema de accidentalment. En 
escollir la opció de nou identificador, en primer lloc apareix el següent missatge d’avís: 

 

Si es desitja continuar s’ha de prémer acceptar. La següent pantalla que es mostra és: 

 

En aquesta finestra en cas que es desitgi imposar un nou codi a les unitats receptores s’ha 
d’escriure un codi entre 1 i 31 i acceptar. Si no es vol continuar, es pot prémer cancel·lar i el 
codi identificador no haurà canviat. En cas que s’introdueixi una xifra que no es trobi entre 1 i 
31, o bé un caràcter no numèric, apareix el següent missatge d’error: 

Fig. 12.3.1.1. Missatge d’error que indica que no s’ha establert connexió 

Fig. 12.3.2.1. Primer missatge d’avís abans d’executar la comanda de nou codi 

Fig. 12.3.2.2. Finestra on s’introdueix el nou codi 
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Abans de l’enviament de la comanda apareix un últim missatge per si l’usuari ha introduït per 
error un codi no desitjat, i per recordar que es sobreescriuran els codis dels nodes encesos: 

 

Si es segueix amb la comanda i el node actuador retorna resposta un missatge confirma el 
nou codi que s’ha enviat:   

 

 
Respecte a la segona opció que presenta el menú de Configuració, l’opció de l’idioma,  cal dir 
que per ara únicament s’ha implantat com a idioma el català, però es deixa la porta oberta a 
la implantació en el software RFControl del castellà i de l’anglès. I en cas que fos necessari 
sempre s’és a temps d’implantar altres idiomes. 

12.3.3. Menú Informació 

En aquest menú s’ofereixen dues opcions: Estat global de bateria i Llegir identificador. 

Si s’accedeix a la primera opció apareix la pantalla de la figura 12.3.3.1. En prémer el botó 
d’actualitzar la interfície actualitza un a un l’estat de bateria de tots els nodes del sistema, 
indicant el valor exacte de la seva bateria numèricament i gràficament (12.3.3.3), de manera 
que l’usuari a simple vista veurà a quins nodes cal canviar la bateria i quins no. La comanda 
tarda un temps a executar-se, de l’ordre de 5 segons, durant els quals l’usuari no pot enviar 

Fig. 12.3.2.3. Error en la introducció del nou codi 

Fig. 12.3.2.4. Últim missatge abans de l’enviament de la comanda de nou codi 

Fig. 12.3.2.5. Confirmació del codi enviat 
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cap altra comanda. Un cop s’ha finalitzat la comanda apareix el missatge de la fig. 12.3.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.3.3.1. Pantalla d’estat global de bateria 

Fig. 12.3.3.2. Missatge de confirmació de finalització de la comanda 

Fig. 12.3.3.3. Exemple de resposta d’estat global de bateria  
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Un cop s’accepta apareix una pantalla amb l’estat global de bateria actualitzat. S’ha forçat que 
l’opció d’actualitzar la bateria estigués en aquest punt desactivada per evitar que l’usuari 
demani de nou l’estat de bateria, ja que és un gran consum de bateria en els nodes el fet 
d’enviar missatges de resposta i en aquest cas no està justificat. Per a efectuar un altre cop 
aquesta comanda cal tancar la pantalla de lectura de bateria i entrar de nou en l’opció d’Estat 
global de bateria del menú Informació. 

La segona opció que ofereix el menú Informació és la de lectura de codi. 

Igual que en el cas de la comanda de nou codi del menú de configuració, cal tenir un únic 
node engegat per a efectuar l’operació (figura 12.3.3.4). En aquest cas però, el motiu és 
diferent. Si es tingués més d’un node alimentat ambdós enviarien com a missatge de resposta 
el seu codi i es podria produir una col·lisió entre els 2 missatges. En cas que no hi hagués 
col·lisió, no se sabria a quin dels nodes pertany el codi retornat. 

 

En cas que no s’hagi pogut aconseguir resposta del node, sigui perquè el node estigui 
desconnectat o bé perquè hagi fallat la comunicació, apareix el següent missatge: 

 

Si s’ha obtingut com a resposta del node un missatge que conté el seu codi, aquesta es 
mostrarà a l’usuari en el següent missatge: 

 

Fig. 12.3.3.4. Missatge d’advertència abans d’efectuar l’operació de lectura 

Fig. 12.3.3.5. Missatge que indica que no s’ha obtingut resposta 

Fig. 12.3.3.6. Codi del node en connexió 
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12.3.4. Menú Ajuda 

El menú ajuda consta de dues pantalles: Recomanacions  i Quant a... 

En la primera s’inclouen unes indicacions bàsiques per a l’usuari del sistema (fig.12.3.4.1). En 
un futur aquestes indicacions es podrien arribar a convertir en un menú d’ajuda. En la segona 
pantalla s’indica que el programa s’ha elaborat en un PFC i l’autora del mateix (fig. 12.3.4.2). 

 

 

 

 

Fig. 12.3.4.1. Pantalla de recomanacions 

Fig. 12.3.4.2. Pantalla de quant a... 



 �� � � � � � ���  

 

13. Descripció física del sistema presentat en el 
projecte 

Degut a les implicacions econòmiques que suposa la confecció de tot el hardware del 
sistema, per ara no s’ha pogut construir el sistema final pròpiament dit per a mostrar-lo. No 
obstant es tenen els dissenys a nivell d’esquemàtics de tots els elements (dels nodes d’un 
actuador, de 3 actuadors, de la unitat central i del mòdul de programació de l’EEPROM). 

El que sí que es pot presentar és tot el software tal i com s’implementaria en la versió final: 

��Programa dels nodes d’un actuador. 

��Programa dels nodes de 3 actuadors. 

��Programa de la unitat central. 

��Llibreria (API) per al control des del computador. 

��Interfície gràfica per al control des del computador. 

A fi de poder realitzar totes les proves necessàries en la fase de disseny es va comprar un 
hardware d’avaluació que els propis distribuïdors del mòdul de radiofreqüència utilitzat 
subministraven. En concret es va adquirir el kit d’avaluació nRF9E5-evaluation board.  

Aquest kit se subministra amb un software que permet l’emulació dels programes traduïts a 
codi màquina i la programació de l’EEPROM per a fer les proves amb independència del PC. 
Sense aquests elements no hagués estat possible provar el programa final, i no s’hagués 
pogut veure quins elements no funcionaven o s’havien de polir, de manera que la versió final 
hagués pogut presentar alguns inconvenients. 

També ha estat de gran ajuda per a l’elaboració del software final el macroassembler RIDE 
IDE, del Raisonance kit 6. Ha permès l’edició, compilació, edició d’enllaços i posada a punt 
per simulació de tots els programes dels mòduls. Es tracta d’un macroassembler per a 8051 
que s’adapta als diferents microcontroladors basats en una CPU de tipus 8051. L’inconvenient 
que presenta aquest software és que no reconeix la CPU del mòdul nRF9E5, de manera que 
no es pot provar completament el seu funcionament. No es poden realitzar proves del RTC, ni 
del transceptor de RF,etc. Es poden fer proves de parts de rutines però no del resultat final. 

Així, hi havia certes rutines que no s’haguessin pogut provar si no s’hagués disposat del kit 
d’avaluació. Aquest kit és el hardware a través del qual es presentarà el funcionament del 
projecte, i està format pels següents elements: 

��2 nRF9E5 evaluation boards. Són dues plaques d’avaluació que permeten l’emulació 
dels programes sobre un mòdul nRF9R5 de NordIC, idèntic al que s’usarà en el circuit 
final. Ambdues són iguals, de manera que es pot utilitzar indistintament una o l’altra 
com a unitat central o com a node actuador, i totes dues permeten configurar la 
comunicació per port sèrie amb un computador.  

En la figura següent es pot observar la seva estructura. Les entrades i sortides del 
port P0 són accessibles per al seu anàlisi o per a la utilització en emulacions que 
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l’usuari vulgui fer d’entrades i sortides de l’aplicació final. També estan connectades a 
un conjunt de LEDs i polsadors muntats sobre la pròpia placa. Les diferències 
principals que presenta amb l’aplicació final és l’alimentació, que prové d’una font 
lineal regulada (constituïda per un transformador, un rectificador i un regulador), 
mentre que els nodes actuadors s’alimentaran per bateria; i l’antena, que és de tipus 
unipolar, mentre que en l’aplicació es tindrà una antena de tipus espira. 

 

��2 elements que permeten la comunicació per USB entre el computador i  cadascuna 
de les 2 plaques, permetent l’emulació dels programes a través del software nRFProg 
subministrat pel propi fabricant. Aquests elements s’anomenen Emulation Dongle. La 
figura 13.2 mostra els blocs que formen la placa d’avaluació.  Consta d’un conjunt de 
LEDs i polsadors que permeten visualitzar o forçar els valors del port P0. 

 

Mitjançant l’ús aquestes plaques s’hagués pogut mostrar el funcionament complet dels nodes 
actuadors, però a fi de facilitar la comprensió del sistema s’ha optat per dissenyar i elaborar 
una placa de baix cost amb el mateix funcionament que tindrien els nodes d’1 i 3 vibradors. 

Amb la mateixa placa es pot veure el comportament dels nodes tant d’un actuador com de 3, 
disposant fins i tot de vibradors i del LED bicolor tal i com es tindria en el disseny final. També 

Fig. 13.1. Estructura de la placa d’avaluació dels nRF9E5 [19] 

Fig. 13.2. Estructura de la placa d’avaluació dels nRF9E5. Emulation dongle [19] 
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es disposa d’alguns indicadors lluminosos addicionals que serviran per a fer comprovacions 
del correcte funcionament dels programes, que no formen part del disseny per al client. 

A fi de malmetre el mínim possible els motors durant les proves, s’han afegit uns jumpers que 
permeten escollir si es vol veure el funcionament del programa  del programa a través de 
motors vibradors o a través d’uns LEDs incolors vermells que simbolitzen els motors. 

 

 

 

 

 

L’estructura de què es disposa per a efectuar les proves és la que es nostra a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.4. Placa de proves dissenyada 

Fig. 13.5. Estructura de proves 

Fig. 13.6. Detall dels mòduls de proves 
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14. Funcionament del sistema. Resultats observats 
14.1.  Determinació del temps màxim d’ocupació de la banda 

El canal utilitzat per la transmissió és el corresponent a 869,6MHz. Tal i com s’ha dit, aquest 
s’ha escollit respectant les recomanacions ERC (European Radiocommunications Committee) 
70-03 E relatives a l’ús de  Short Range Devices (SRD), d’octubre del 2004, que es poden 
observar en la taula 9.1.2.1. Aquestes recomanacions indiquen que el percentatge d’ús de la 
banda (duty cicle) ha de ser menor al 10,0 %. 

El cas de més ocupació de la banda en el cas del sistema dissenyat és aquell en el qual en el 
període de treball de 100ms la unitat central envia un missatge de 8 bytes que és respost per 
una de les unitats receptores amb un missatge d’1 byte. Cal recordar que s’ha escollit un codi 
CRC de 2 bytes i una adreça de 4 bytes, de manera que el temps d’ocupació de la banda per 
part de la unitat central és, per ordre: 

��650µs per la generació del preàmbul. 

��Transmissió dels 4 bytes de l’adreça a 20µs/bit (160µs/byte). 

��Transmissió dels 8 bytes de dades (payload) a 20µs/bit (160µs/byte). 

��Transmissió dels 2 bytes de CRC a 20µs/bit (160µs/byte). 

El total és d’uns 2,89ms:  Total = (2*8+4*8+8*8)*20+650=14*8*20+650=2890µs  (Eq. 14.1.1.) 

Per part d’una unitat actuadora, el temps d’ocupació de la banda és: 

��650µs per la generació del preàmbul. 

��Transmissió dels 4 bytes de l’adreça a 20µs/bit (160µs/byte). 

��Transmissió d’1 byte de dades (payload) a 20µs/bit (160µs/byte). 

��Transmissió dels 2 bytes de CRC a 20µs/bit (160µs/byte). 

El total és d’uns 1,77ms:  Total = (2*8+4*8+1*8)*20+650=7*8*20+650=1770µs  (Eq. 14.1.2.) 

Per tant, com a màxim es tindrà una transmissió d’uns 4,66ms en un període de 100ms, la 
qual cosa suposa un duty del 4,66%, molt inferior al màxim permès del 10%. S’està acomplint 
amb la normativa respecte a l’ocupació de la banda. Cal dir que el mòdul nRF9E5 utilitzat com 
a base del projecte acompleix amb la normativa ETSI EN 300 220-1 referent a Short range 
devices, per a equipaments entre 25MHz i 1000MHz, i potències menors a 500mW. 

La potència màxima del mòdul és de +10dBm (10mW), molt inferior als 500mW màxims 
permesos per al canal utilitzat. Es pot assegurar que s’està acomplint estrictament amb totes 
les recomanacions de l’ERC. 

14.2.  Resultats del càlcul de l’abast 

Els càlculs relatius a l’abast màxim del sistema i altres paràmetres importants s’adjunten en 
l’annex. Segons aquests càlculs, pel canal de treball (869,6MHz) s’ha obtingut que l’eficiència 
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de l’antena de tipus loop és de �=0,0053353=-22,72dB, i l’abast màxim teòric de 46,32m. 

Tal i com s’ha dit es vol utilitzar el sistema en entorns tancats. Per tant, aquest abast és 
suficient, ja que a més es sempre es podrà escollir el punt de col·locació de la unitat central 
de radiofreqüència segons les nostres necessitats. 

No es poden obtenir uns resultats experimentals ja que no es disposa del prototipus amb 
l’antena que tal i com s’hi implementarà, però cal tenir en compte que, en l’entorn real, l’abast 
és menor especialment degut a la presència en l’entorn d’obstacles: 

 

És molt recomanable col·locar la unitat central en la mateixa habitació que els nodes 
actuadors, però no és necessària una visió directa entre els elements. 

14.3.  Càlcul del consum mitjà del mòdul nRF9E5 per a les 
unitats actuadores 

El consum mig vinculat directament al mòdul nRF9E5 és pràcticament el mateix per les 
unitats actuadores d’un vibrador que per a les de 3 vibradors. Això és degut a què els instants 
en què entren el recepció les unitats, en què envien resposta, etc, tota la configuració de 
missatges és igual. El codi és diferent, però el consum serà el mateix. Per a realitzar el càlcul 
s’ha realitzat una monitorització del consum de la placa d’evaluació de l’Evaluation kit. No serà 
el mateix consum que es tindria en el sistema real, ja que els components variaran es pot fer 
una estimació. 

Segons la imatge 14.3.1, el voltatge de pic és de 15mA quan la unitat actuadora entra en 
mode de recepció, i es troba en aquest mode durant 4-5ms cada 100ms. També es pot 
observar que la MCU entra en funcionament un cop cada 10ms (els pics en groc). 

Per a realitzar una aproximació per al consum, ens podem basar en la informació que 
subministra el fabricant: 

��En recepció, el corrent de pic és de 12,8mA. 

��En emissió, el corrent de pic és de 30mA a +10dBm. 

��El microcontrolador, a 3V i amb freqüència de cristall de 16MHz, en funcionament 
normal consumeix 4mA, i en mode de baix consum moderat 125�A. 

��El conversor A/D consumeix 0,9mA, i una conversió de 6 bits es realitza en 8�s un 
cop cada 10 segons. El seu consum és menyspreable davant els altres. 

Taula 14.2.1. Pèrdues degudes a l’entorn 
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Tal i com s’ha programat el mòdul, el consum principal serà degut a la recepció de missatges.  

En funcionament normal, la unitat es trobarà en recepció durant un 5% del temps de treball 
(5ms de cada 100ms), i la unitat central es troba en mode de funcionament normal segons el 
gràfic uns 7ms de cada 100ms, el temps restant es troba en mode de baix consum moderat. 

El consum mig s’estima en: mAI 036,193,0·125,007,0·48,12·05,0 =++=   (Eq. 14.3.1) 

Cal dir que existeixen 3 comandes que es poden enviar a petició de l’usuari que comportarien 
un enviament d’1 resposta, per la qual cosa el consum s’incrementaria. 

Dues d’aquestes comandes no es realitzaran en temps d’execució, ja que imposen que el 
node adopti un mode de baix consum moderat i que no respongui a cap missatge, en espera 
de ser aturat, per tant no es comptabilitzaran dins del funcionament normal: s’utilitzen en 
comptades ocasions durant la vida del producte. La tercera comanda si que es pot realitzar en 
temps d’execució, però es realitza a petició de l’usuari molt puntualment. Suposant que es 
realitzi 1 cop cada hora podrem observar que el consum pràcticament no s’incrementa. 

mAI 036,1)10·77,21·(036,110·77,2)·93,0·125,007,0·430·03,08,12·05,0( =−++++=  (Eq. 14.3.2) 

Fig. 14.3.1. Voltatge consumit per la unitat central en R=10� 
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14.4.  Càlcul de l’autonomia dels nodes d’un vibrador 

Cal tenir en compte els següents consums: 

��El consum mig del mòdul nRF9E5 tal i com s’ha programat és de 1,036mA. 

��El consum mig del vibrador, tenint en compte que en funcionament continu consumeix 
aproximadament 70mA, i que en mode 0 no consumeix, és: 

��En mode 1: 14mA (D=20%). 

��En mode 2: 35mA (D=50%). 

��En mode 3: 35mA (D=50%). 

��El consum mig del LED en funcionament continu és de l’ordre de 30mA per al color 
vermell i 25mA per al verd, però el mòdul subministra com a màxim 10mA. Per tant: 

En cas que la bateria sigui alta, i el mode sigui no nul: 

��Si el mode de vibració del motor és 1, 2 ó 3: 2mA (D=20%, verd). 

��Si el mode de vibració és nul: 0,1mA (D=1%, verd). 

En cas que la bateria presenti un nivell menor a 2,1V i el mode sigui no nul els 
consums seran els mateixos. 

El consum mig del sistema és la suma de tots els consums, però dependrà del percentatge 
del temps en funcionament en el qual el mode estigui en vibració. Si s’anomena X al tant per 
1 del temps en què el motor es troba en aquell mode, 1-X en mode nul. 

En mode 1: ( )[ ] ( ) mAXXXI ·9,15136,11,0·1·214036,1 +=−+++=  (Eq. 14.4.1) 

En mode 2 ó 3: ( )[ ] ( ) mAXXXI 36,9·1,1361,0·1·235036,1 +=−+++=  (Eq. 14.4.2) 

En la figura 14.4.1 es pot observar el consum mig dels nodes actuadors d’un vibrador segons 
el percentatge del temps en un mode no nul i el percentatge amb el motor aturat (mode nul). 
En la primera sèrie de dades es representa en funció del percentatge de temps en mode 1 i 
en mode 0, i en la segona en mode 2 ó 3 (presenten les mateixes característiques de 
consum) i en mode 0. En la figura 14.4.2 es representa l’autonomia suposant una capacitat de 
850mAh. 

 

 

 

 

 

Fig. 14.4.1. Consum mig en funció del % del temps en diferents modes 
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14.5.  Càlcul de l’autonomia dels nodes de tres vibradors 

En mode 1: ( )[ ] ( ) XNXXNI )·9,1·14(136,11,0·1·2·14036,1 ++=−+++=  (Eq. 14.5.1) 

En mode 2 ó 3: ( )[ ] ( ) XNXXNI )·9,1·35(136,11,0·1·2·35036,1 ++=−+++= (Eq. 14.5.2) 

En les figures 14.5.1 i 14.5.2 es pot observar el consum mig dels nodes actuadors de tres 
vibrador segons el percentatge del temps en un mode no nul d’un vibrador, de 2 o de 3 i el 
percentatge amb el motor aturat (mode nul). En concret en la figura 14.5.1 es representa el 
cas que els motors es trobessin en mode 1, i en la 14.5.2 en modes 2 ó 3, com a exemple, 
però els motors podrien presentar modes diferents. En les figures 14.5.3 i 14.5.4 es 
representa l’autonomia suposant una capacitat de 850mAh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14.4.2. Autonomia en funció del % del temps en diferents modes 

Fig. 14.5.1. Consum mig en funció del % del temps el mode 1 

Fig. 14.5.2. Consum mig en funció del % del temps el mode 2 ó 3 
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En conclusió, si es fa un estudi de consum en 3 escenaris diferents: 

 

Tipus de node 
Escenari de mínim 

consum Escenari mig Escenari de màxim 
consum 

1 vibrador 748h 359h 22h 

3 vibradors 748h 241h 8h 

Cal dir que com a escenari mig en el cas dels mòduls d’un vibrador s’ha considerat un 
contacte d’un segon cada mig minut del temps treballant en mode 3. En el cas dels mòduls de 
3 vibradors s’ha considerat que es produïa un contacte de dos dels 3 vibradors durant 1 
segon cada mig minut, també en mode 3. En l’escenari de mínim consum els vibradors no 
s’activen mai, i en el de màxim tots els vibradors del node s’ha suposat que es troben en 
funcionament fins que la bateria s’esgota. 

Fig. 14.5.3. Autonomia en funció del % del temps el mode 1 

Fig. 14.5.4. Autonomia en funció del % del temps el mode 2 ó 3 

Fig. 14.5.5. Estudi d’autonomia en diferents escenaris 
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Conclusions 
Amb aquest projecte s’ha aconseguit una simulació de baix cost del contacte físic amb un 
entorn virtual; s’han assolit les especificacions inicials i s’hi han introduït algunes millores 
addicionals. 

El sistema obtingut consisteix en un conjunt de mòduls actuadors d’un i de tres vibradors 
controlats des d’un computador mitjançant una connexió wireless que, distribuïts pel cos de 
l’usuari, li proporcionen la realimentació tàctil. Cadascun dels vibradors, de forma independent 
i autònoma, pot adoptar un dels tres modes de vibració disponibles – a banda del mode 
d’aturada. Aquests estats permeten discernir diferents tipus de col·lisió amb el model virtual, 
essent parametritzables en funció de les necessitats del client. Els nodes actualitzen el seu 
estat a través dels missatges rebuts a través d’una connexió per radiofreqüència; això fa 
innecessària l’existència d’una línia de visió directa entre el node i la unitat central. Incorporen 
també un LED bicolor que indica mitjançant senyals lluminoses l’estat dels vibradors, la 
càrrega de la bateria i la comanda executada. 

El hardware del sistema està format pels mòduls actuadors, per un computador que assigna 
un estat a cadascun dels vibradors dels mòduls i per un element connectat al PC que permet 
la transmissió de l’estat als vibradors: la unitat central de radiofreqüència.  

En el cas dels mòduls amb un únic vibrador, el conjunt de vibrador, LED, amplificador, 
microcontrolador, antena, transceptor, bateria i interruptor s’ubica en una petita capsa de 
50x37x20mm. L’usuari podrà accedir a l’interruptor i observar sempre l’estat del LED; la 
bateria es podrà canviar amb facilitat. Aquests mòduls es poden situar amb precisió en la 
posició que es requereixi a través de velcro, permetent el seu ús en vestits de realitat virtual 
(molts incorporen velcro) o bé directament sobre l’usuari. 

El disseny dels nodes amb tres vibradors és lleugerament diferent al dels mòduls amb un únic 
vibrador. En aquest cas el receptacle descrit en el cas anterior no incorpora els vibradors. El 
LED bicolor indica si algun dels nodes es troba en vibració, l’estat de la pila i l’estat 
d’alimentació del mòdul. Un encapsulat unit mitjançant un cable de longitud inferior a 20 cm al 
mòdul actuador permet la ubicació dels tres vibradors sobre els dits de la mà. 

Al llarg del disseny s’han pres decisions orientades directament a optimitzar el consum dels 
mòduls actuadors, maximitzant-se la duració de la bateria incorporada. Per al cas dels nodes 
d’un vibrador, la bateria pot durar entre 22h i 748h segons l’ús que se’n faci, però s’estima una 
autonomia d’unes 359h. En cas dels nodes de 3 vibradors, en cas que es mantinguessin els 
nodes vibrant fins a esgotar la bateria l’autonomia s’aproximaria a les 8h, però s’estima que 
en ús normal duraria unes 241h. 

S’ha aconseguit dissenyar un procediment per modificar els identificadors de cada vibrador 
individualment. Així es faciliten les tasques de manteniment del sistema, podent substituir 
qualsevol dels nodes per un altre de la mateixa tipologia. Addicionalment existeixen 
procediments per a efectuar la lectura del codi identificador emmagatzemat i per a conèixer 
l’estat de vibració d’un node i el valor de la seva bateria. 

Respecte al PC, l’usuari disposa d’una interfície gràfica que permet indicar a les diferents 
unitats de radiofreqüència l’estat del vibrador o vibradors que controla, llegir el codi 
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identificador d’un node que estigui en connexió, imposar un nou codi i llegir l’estat i la bateria 
de qualsevol node del sistema. D’aquesta manera s’ha aconseguit que el sistema presenti un 
control molt més senzill i intuïtiu mitjançant una interfície amigable per a l’usuari. Per a 
aplicacions que requereixin un desenvolupament sobre l’aplicació, s’ha elaborat una llibreria 
de control per a facilitar-ho. L’aplicació gràfica dissenyada es basa en aquesta API per a la 
gestió a baix nivell del sistema. 

La unitat central es basa en un microcontrolador que actua com un pont entre el port sèrie 
RS232C del PC i un transceptor de radiofreqüència, responsable de la transmissió d’una 
trama de tipus broadcast per a indicar a tots els nodes l’estat dels seus vibradors. La trama 
s’actualitzarà d’acord amb la informació provenint del PC, i es repetirà cada 100 ms, sense 
reconeixement, a fi d’usar un protocol que maximitzi l’autonomia. Aquesta unitat s’alimenta a 
través de la xarxa elèctrica, presentant un encapsulat adequat per a tal finalitat. 

Com a possible desenvolupament futur es podria millorar, en primer lloc, la interfície gràfica, 
implementant altres idiomes a banda del català. El software s’ha deixat preparat a fi que 
aquest canvi sigui senzill però no s’ha realitzat en aquesta versió. 

Finalment, una gran millora que es podria fer seria aconseguir una simulació de contacte més 
eficaç i real entre l’usuari i l’entorn virtual. S’ha escollit que la simulació del contacte fos 
mitjançant una vibració ja que és un sistema de baix cost, però en un futur es podria pensar 
en moltes altres alternatives. Una segona opció, amb un cost similar, és la utilització 
d’electroimants que en rebre un corrent elèctric s’activin i apliquin una pressió que simuli el 
contacte. 

Aquest projecte obre nous camps en aquest aspecte, i permet aconseguir una millor 
representació del contacte. Existeix tot un camp per a investigar altres possibilitats, el qual 
s’amplia segons l’envergadura dels recursos disponibles. Si es disposés de més pressupost 
es podria pensar en altres actuadors per pressió que simulessin el contacte de manera molt 
més acurada, però amb un cost ordres de magnitud superior. 
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Bibliografia complementària 

 

En aquest apartat s’inclouen algunes referències bibliogràfiques que, tot i que no s’han citat ni 
en la memòria ni en els annexos, s’han considerat d’interès per al lector. 
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En aquest document es descriuen diferents estàndards utilitzats per a sistemes de 
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segon apartat a destacar és el de sistemes de comunicació, on es parla de modulació 
de senyals. 
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Aquest és un sistema de monitorització de temperatures que es basa en l’ús de la 
radiofreqüència, i que en concret utilitza mòduls del mateix fabricant, però en diferents 
bandes i models. És un document molt interessant com a exemple d’ús de la 
radiofreqüència en un entorn industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


