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Resum

Aquest projecte descriu el disseny d’un sistema de detecció de vehicles lents que es serveix 

de la tecnologia actual per transmetre avisos a aquells conductors que es veuran 

involucrats en una situació de risc per col·lisió. Està pensat especialment per carreteres 

secundàries i terciàries, carreteres amb poca visibilitat i trams estrets, on eventualment, es 

troben un vehicle ràpid (pe: tot-terreny) i un vehicle lent (pe: grups de ciclistes, tractors, 

pastors, excursionistes, etc.). I per tant, existeix risc de col·lisió.

L’objectiu del projecte és desenvolupar aquest sistema per disminuir el risc i nombre 

d’accidents entre vehicles ràpids i lents. Queda clar que quants més usuaris disposin 

d’aquest sistema de detecció, més disminueix el risc per col·lisió.

Un cop realitzat l’estudi previ de tecnologies i l’estudi de mercat i tenint en compte les 

tecnologies actuals, la solució final, és la de dissenyar una aplicació mòbil que utilitzi el 

sistema GPS del smartphone per determinar ubicacions i avisar als conductors de les 

proximitats d’un vehicle. Malgrat que pràcticament tothom té un smartphone, s’inclou en el 

projecte la creació d’un hardware extern, capaç d’actuar com a emissor, per a aquells 

usuaris que no en disposin.

És un projecte teòric, ja que no disposo dels recursos econòmics per dur-lo a la pràctica, però 

quan s’estudia la viabilitat del projecte queda clar que és un projecte factible. El software 

queda definit completament i seria una empresa externa de programadors la que 

s’encarregaria de fer l’aplicació mòbil  i el programa. El hardware també queda definit 

completament amb planells per a la carcassa i dimensionament i especificació d’elements 

interns per al circuit electrònic.

És un projecte que defineix completament els diferents estudis realitzats, el funcionament 

de la tecnologia emprada, les especificacions principals del programa informàtic, el disseny 

de l’aplicació mòbil i del hardware, els elements interns del circuit electrònic i la definició de 

totes les seves parts, un pressupost aproximat sense incloure la patent, la viabilitat global 

del projecte i idees per a la seva comercialització.
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1. Prefaci

1.1. Origen del projecte

Aquesta idea va sorgir fa uns anys a classe entre companys, l’objectiu era la creació d’un 

producte, el desenvolupament d’un projecte. Desprès de fer l’estudi inicial i comparar-lo 

amb altres alternatives, es va descartar per que varem escollir un altre, però personalment 

vaig trobar-la molt interessant i de gran utilitat per a usuaris que es troben sovint amb 

riscos inesperats a la carretera.

El sistema del projecte està pensat per evitar possibles situacions de risc per a usuaris de 

carreteres amb poca visibilitat, secundàries i terciàries. Sempre he viscut al poble i quan 

era petit anava molt amb bicicleta per la muntanya. En aquella època hi havia  pocs cotxes 

capaços de circular ràpid per carreteres de muntanya, però tot i així, més d’un cop em vaig 

emportar un bon ensurt. Des de fa uns anys tinc carnet de cotxe, i circulant per aquestes 

carreteres, m’he trobat en la situació d’haver de realitzar una maniobra brusca per evitar 

col·lisionar amb un vehicle lent a causa de desconèixer la seva ubicació.

1.2. Motivació

Les principals motivacions són:

 el desenvolupament d’un producte complet a partir d’una idea.

 la capacitat per crear, amb els coneixements obtinguts durant la carrera, aquest 

sistema de detecció.

 la possibilitat d’informar-me i estudiar molts mitjans de comunicació i de 

transmissió de dades diferents.

 el disseny de la aplicació mòbil i el disseny del hardware, en termes ergonomètrics, 

estètics, però sobretot funcionals.

 augmentar la seguretat vial en  vies perilloses i d’aquesta manera reduir els 

accidents entre vehicles ràpids i lents.
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2. Introducció

2.1. Idea inicial

Després d’analitzar les dades del 2010-2011 i anys anteriors del ministeri de foment 

sobre accidents en carreteres (es pot trobar tota la informació a l’annex A) i comparant-

los amb els posteriors, els índex de mortalitat en carreteres disminueixen any rere any, 

però si s’avaluen aquestes dades una mica més a fons, és pot veure que els accidents on 

es veuen involucrats vehicles ràpids i lents no han disminuït. La disminució dels índex 

de mortalitat generals és una mol bona notícia, però deixa al descobert que la societat i 

el govern  actuals demostren prioritats als nuclis urbans o a les grans construccions, com 

autopistes i autovies, a l’hora d’establir termes de seguretat vial.

Per tant, aquest projecte es basa en descriure i desenvolupar un sistema capaç de 

detectar vehicles lents i avisar al usuari del vehicle ràpid de la seva existència en les 

proximitats. La idea inicial és crear i dissenyar un hardware que actuï com a emissor i 

un software que actuï com a receptor.

S’ha triat així, ja que el principal interessat en ser detectat és l’usuari del vehicle lent i 

per tant, té més interès en adquirir aquest sistema. El hardware tindrà un preu més 

elevat que el software i farà més viable econòmicament el projecte. Apart, el disseny del 

hardware resulta molt interessant des de el punt de vista de la enginyeria, ja que 

combina electrònica i disseny del producte. 

2.2. Objectius del projecte

L’objectiu del projecte és desenvolupar aquesta idea i ser capaç d’idear un sistema per 

disminuir el risc d’accidents entre vehicles ràpids i lents. 

A curt plaç els objectius són, el desenvolupament teòric del sistema, especificar i 

concretar l’aplicació mòbil i dissenyar el hardware extern, la realització d’estudis de 

viabilitat econòmica i la determinació d’ impactes ambientals, socials, etc.
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A llarg plaç, si el sistema s’arribés a patentar i comercialitzar, els objectius serien  

l’augment del nombre d’usuaris del sistema, mitjançant publicitat i altres canals, i en 

conseqüència, la disminució d’accidents on es veuen involucrats vehicles ràpids i lents.

2.3. Abast del projecte

Queden dintre de l’abast del projecte, els dissenys de les dos parts del sistema, tant el 

hardware com el software, els estudis previs, els impactes diversos, la viabilitat 

econòmica, el pressupost, la definició i  explicació del funcionament del sistema i totes 

les seves parts i l’elaboració dels planells del hardware.

Queda fora de l’abast del projecte, la programació de la aplicació mòbil i el programa 

informàtic, la realització d’un prototip del model final del hardware (però si 

s’esmentaran les parts d’aquest circuit i es realitzarà un circuit teòric per calcular les 

característiques de la bateria), la patent i la comercialització del producte i totes les 

influències externes del medi, com carreteres en males condicions, tot i que si servirà 

d’ajuda, ja que igualment s’emetrà la senyal d’avis.
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3. Prestacions

Un cop explicada la idea i definit l’abast, cal determinar les característiques principals 

que ha de complir el sistema pensat.

Queda clar que ha de ser un sistema que funcioni amb un mitjà de transmissió no guiat 

(sense cables), per tal de poder emetre la senyal i que l’altre usuari, en aquest cas el 

vehicle ràpid, pugui rebre-la i interpretar-la. 

L’aplicació mòbil ha de ser senzilla, fàcil d’utilitzar  i ha de complir tots els requisits per 

garantir la seguretat vial dels usuaris. S’ha de tenir en compte que l’usuari 

majoritàriament no podrà interactuar amb el programa quan estigui en marxa,

d’aquesta manera s’han d’evitar totes les fonts de distracció.

El hardware ha de ser el més petit i lleuger possible, ja que està pensat principalment 

per als ciclistes. També ha de ser fàcil d’utilitzar i ha d’incorporar un mecanisme per 

garantir el funcionament de cara al usuari.

El sistema ha d’avisar al conductor del vehicle ràpid a una distància suficient per poder 

reaccionar, depenent de la velocitat,  i l’avís ha de ser subtil, no pot provocar ensurts als 

usuaris.

No ha de ser perjudicial ni per al medi ambient ni per als usuaris. S’ha d’ajustar a totes 

les normes, regulacions i lleis vigents a nivell mundial. europeu i nacional.
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4. Anàlisi d’antecedents i viabilitat

En aquest punt es pretén avaluar els sistemes semblants, que existeixen actualment. Es 

realitza un estudi de mercat amb els productes que es poden trobar avui dia.

Per altra banda també s’analitzaran les diferents possibilitats que ofereixen les 

tecnologies actuals per crear aquest sistema de seguretat vial.

Per últim i un cop analitzat i estudiat el mercat i les tecnologies actuals, s’avaluaran 

tant la viabilitat del software com la del hardware.

4.1. Estudi de mercat actual

Actualment són les petites empreses privades o les gran empreses automobilístiques les 

que treuen a la venta nous mètodes de seguretat vial, però com es veu a continuació són 

sistemes pensats majoritàriament per a nuclis urbans o situacions amb molta afluència 

de vehicles.

Per exemple, el làser de seguretat per bicicletes és un dispositiu, creat per una empresa 

privada,  basat en un detector de proximitat i un làser que dibuixa sobre el paviment un 

cercle de color verd al voltant de la bicicleta. D’aquesta manera s’estableix un perímetre 

de seguretat al voltant de la bicicleta. Quan el sistema detecta un vehicle que es troba 

dins el perímetre, el làser canvia a color vermell i un avís bastant fort (similar a una 

botzina) sona fins que el cotxe no torna a estar a la distància de seguretat.

Figura 4.1 – Esquema Làser Figura 4.2 – Esquema funcionament



Disseny d’un sistema de detecció de vehicles lents        –       Marc Massó 12

Existeix un sistema molt semblant, que en comptes de dibuixar un cercle al voltant de la 

bicicleta, dibuixa dos línees. D’aquesta manera es pretén demarca un zona segura per al 

ciclista. En aquest cas, el color del làser no canvia.

Figura 4.3 – Esquema de funcionament

General Motors ha desenvolupant un detector de vianants i ciclistes sota condicions de 

baixa visibilitat i congestió, anomenat Wi-Fi direct.

Figura 4.4 – Esquema funcionament Wi-Fi direct

Subaru també ha creat un dispositiu que s’instal·la al retrovisor interior dels cotxes. 

Aquest dispositiu l’atura en cas que el conductor no visualitzi un obstacle. Aquest 

dispositiu es coneix com EyeSight Subaru. 
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Figura 4.5 – Càmeres del mecanisme Eye Sight

També es poden trobar moltes aplicacions mòbils que serveixen per a localitzar posicions 

de persones mitjançant tecnologies de localització, com són el Loopt (servei de mapes 

basat en la localització social) o el Glymse, tot i que n’hi ha moltes més.

Figura 4.6 – Aplicació Loopt        Figura 4.7 – Interface de Glympse

Aquestes aplicacions utilitzen el GPS integrat del smartphone per localitzar altres 

dispositius que tenen encesa la mateixa aplicació. En l’estudi de tecnologies, s’estudiarà 

aquest sistema, ja que és un molt bon mètode per connectar dispositius, tot dependrà de 

l’error i la viabilitat de la tecnologia.

Alhora els ciclistes actualment, per tal de ser més visibles, vesteixen amb roba reflectant 

i/o porten llums posteriors i davanteres enceses durant tot el dia. 

4.2. Patents existents, estat de la tècnica

S’ha realitzat una cerca de patens per tal d’estudiar l’estat de la tècnica i existeixen 

diferents patents de sistemes encarregats de la seguretat dels ciclistes. Després de 
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l’explicació de cada patent, s’inclou la font, totes de la OEPM (Oficina Española de 

Patentes y Marcas).

4.2.1. Vorera separadora entre carril per a bicicletes i carril per a vehicles

Són els dissenys i les especificacions d’una vorera separadora entre carrils. Té un 

disseny especial perquè està expressament fet per separar vehicles ràpids i lents que 

circulin en la mateixa via.

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/07/26/ES-1072670_U.pdf

4.2.2. Dispositiu per la representació d’informació pel conductor tenint en 

compte altres objectius mòbils

Mitjançant diferents sistemes especificats en la patent, el conductor serà conscient del 

que l’envolta en una urbanització. És basa en la òptica i el GPS.

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/29/86/ES-2298681_T3.pdf

4.2.3. Dispositius de seguretat vial per a ciclistes i vianants

Consta de dos aparells electrònics, dels quals, un fa d’emissor de senyal i l’altre de 

receptor. És un sistema que emet senyals acústic-lluminoses i té un abast de 150-200 

metres del ciclista al conductor. Els dispositius treballen en un rang de freqüències altes

i segures. És un dispositiu de petites dimensions amb alimentació mitjançant piles de 

12V.

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=U200800893

4.2.4. Dispositius de seguretat en carretera per a ciclistes

És un petit emissor embotit amb una pinça per la seva fàcil adaptació a la part posterior 

de la bicicleta i un segon component format per un detector-receptor de les ondes que el 

emissor emet en una determinada freqüència. 
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El detector-receptor es col·loca mitjançant un imant o un autoadhesiu a la part frontal o 

superior del quadre de comandament visible pel conductor, funciona amb la connexió del 

encenedor del cotxe

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=U9600151

4.3. Tecnologies actuals

El sistema de detecció de vehicles lents ha de comunicar a dos usuaris mitjançant 

l’emissió d’una senyal i la recepció de la mateixa, si és possible s’avalua també la 

transmissió de dades. Depenent de la forma de conduir la senyal a través del medi, els

mitjans de transmissió es poden classificar en dos grans grups:

 Guiats: son aquells que necessiten un cable per poder realitzar la transmissió. No 

son objecte d’estudi en aquest projecte.

 No guiats: aquells que transmeten la senyal mitjançant antenes. No és necessari 

un conductor físic per comunicar els dos dispositius. Son objecte d’estudi en 

aquest projecte.

Apart, segons el sentit de transmissió de senyal es poden classificar en tres grups 

diferents, simplex, half-duplex i full-dupplex. Cal explicar que els mitjans de 

transmissió, per emetre la senyal, utilitzen  rangs de freqüència de treball diferents.

4.3.1. Mitjans de transmissió no guiats

Com s’ha comentat, tant la transmissió com la recepció es realitza mitjançant antenes. 

Per transmetre, l’antena, irradia energia electromagnètica i per la recepció, l’antena 

capta aquestes ones electromagnètiques.

Depenent de si la transmissió es realitza concentrant la energia electromagnètica en un 

raig o si la radiació es produeix de manera dispersa, es diu que la configuració és 

direccional o omnidireccional. En la transmissió direccional, tant l’emissor com el 

receptor han d’estar alineats.  Generalment, quant major és la freqüència de la senyal 

transmesa més fàcil és concentrar la energia en un feix direccional. Alhora de 

transmetre dades, apareix el problema de la reflexió, cosa que fa que sigui més 
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important l’espectre de freqüències de la senyal transmesa que el mitja de transmissió 

en sí mateix.

Segons el rang de freqüències de treball, les transmissions no guiades es poden 

classificar en radio, microones i làser/infrarojos. La següent taula mostra els rangs de 

freqüència de treball per a aquesta classificació:

Banda de 

freqüència

(en Hertzs)
Sigles -Nom en anglès

Transmissió de 

dades

(en bytes per 

segon)

Principals aplicacions

3-30 Hz ELF -  Extremely Low Frequency

30-300 Hz SLF – Super  Low Frequency

300-3000 Hz ULF – Ultra  Low Frequency

3-30 kHz VLF – Very  Low Frequency

30-300 kHz LF – Low Frequency 0,1-100 bps Navegació

300-3000 kHz MF – Medium Frequency 10-1000 bps Radio AM, Comercial

3-30 MHz HF – High Frequency 10-3000 bps Radio de ona curta

30-300 MHz VHF – Very High Frequency Fins 100 kbps Radio FM, Televisió VHF

300-3000 MHz UHF – Ultra High Frequency Fins 10Mbps
Televisió UHF, Microones 

terrestres, telefonía

3-30 GHZ SHF – Super High Frequency Fins 100 Mbps
Microones terrestres i per 

satèl·lit

30-300 Ghz EHF – Extremely High Frequency Fins 750Mbps
Enllaços propers punt a 

punts

Taula 1 – Rangs de freqüència
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Entre 30 i 30 kHz, la radiofreqüència es tracta com a ones de pressió, és a dir com el so i 

es desplaça a la mateixa velocitat. En canvi, les ones electromagnètiques es desplacen a 

la velocitat de la llum. Per l’estudi d’aquest projecte interessa la freqüència a partir dels 

30 kHz.

4.3.2. Radiocomunicació i radiotransmissió

La radiofreqüència o també espectre de radiofreqüència o RF, s’aplica a la porció menys 

energètica de l’espectre electromagnètic, més o menys entre 3 Hz y 300 MHz. Les ones 

electromagnètiques d’aquesta regió s’originen quan una partícula carregada s’excita a 

una freqüència dins l’espectre de radiofreqüència i es transmeten aplicant corrent 

alterna a una antena. L’emissor produeix l’ona portadora, la modula i es propaga. El 

receptor capta l’ona i la desmodula per fer arribar al usuari auditor només la senyal 

transmesa.

La radiofreqüència actualment s’utilitza en radiocomunicacions, ja siguin de televisió, 

radio, radar i telefonia mòbil. Altres usos son àudio, vídeo, radionavegació,

radioastronomia, serveis d’emergència i transmissió de dades, tant en àmbit civil, 

militar o públic, com poden ser els radioaficionats.

En radioastronomia també s’utilitza la radiofreqüència. Actua en rangs de l’espectre 

amples o centrats en una sola freqüència. Aquestes ultimes poden correspondre a una 

línea espectral, com per exemple:

 Línea de HI o hidrogen atòmic. Centrada en 1,4204058 GHz.

 Línea de CO (transició rotacional 1-0) associada al hidrogen molecular. Centrada 

en 115,271 GHz.

El radar és un sistema que utilitza ones electromagnètiques per mesurar, distàncies, 

altituds, direccions i velocitats d’objectes estàtics o mòbils. El seu funcionament es basa 

en emetre un impuls de radio que es reflexa en l’objectiu i retorna al emissor. Gràcies a 

aquest “eco” es pot treure gran quantitat d’informació. Les ones electromagnètiques 

permeten detectar objectes més enllà del rang d’altres tipus d’emissions. Els seus àmbits 

d’aplicació son principalment militars, però també inclouen la meteorologia o el control 

de trànsit terrestre i aeri. 
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En el camp de la física atòmica també s’utilitza la radiofreqüència. La ressonància 

magnètica nuclear estudia els nuclis atòmics, que al aplicar-los un camp magnètic 

constant s’alineen  per posteriorment pertorbar el seu alineament. Com a resultat es 

crea una diferència d’energia que s’evidencia al excitar els àtoms amb radiació 

electromagnètica de la mateixa freqüència.

Altres usos són l’escalfament, la força mecànica, la metal·lúrgia, la industria alimentària 

o la medicina.

Quan es parla de radio, s’ha de tenir en compte que es classifica en amplitud modulada 

AM, freqüència modulada FM i ona curta SW.

 AM: La senyal, que és de baixa freqüència, es superposa a la amplitud de les ones 

portadores de alta freqüència. D’aquesta manera es multiplicant les senyals. 

L’espectre de treballa seria de 535 a 1705kHZ. Les emissores de radio nacionals 

transmetent la seva programació a ciutats i països sencers.

 FM: La amplitud de l’ona portadora es manté constant. En aquest cas el que

varia és la freqüència segons la cadència de les senyals moduladores. Aquest 

sistema permet eliminar interferències, d’aquesta manera es reprodueix el so de 

manera més fidel. L’espectre de treball seria d’uns 88000 a 108000 kHz. Les 

emissores de radio locals transmeten com a màxim a una ciutat sencera.

 SW: De l’anglès “shortwave”, és una ona que es propaga en línea recta, rebotant a 

diferents alçades de la ionosfera (a més freqüència, més alçada). Això permet que 

la senyal arribi a punts molt llunyans o inclús donin la volta al planeta.

De tot el que permet la radiofreqüència i la radiocomunicació, s’estudien i avaluen les 

tecnologies que poden ser una solució per a aquest projecte, és a dir, la radiodifusió en 

AM i FM, com a empresa o radioaficionat i les xarxes sense fils.

La radiodifusió tant en AM com en FM es pot fer de manera privada o pública. L’estat ha 

determinat a quina causa es destina cada rang de freqüències. A l’annex B es pot trobar 

la classificació de freqüències declarades per llei a nivell nacional. Apart de destinar un 

rang de freqüències per a us empresarial, aquesta classificació també destina un rang de 

freqüències per a radioaficionats, és a dir, de transmissió lliure. Per tant, per la 

realització d’aquest projecte s’avaluen les dos possibilitats.
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De manera privada el que es fa es tancar una freqüència per ús únicament exclusiu de la 

empresa registradora. Aquest és el procediment que per exemple, utilitzen les emissores 

de radio en FM. És una solució molt viable, ja que es pot tancar una freqüència per ús 

exclusiu i d’aquesta manera s’eviten interferències. El gran contra que té seguir aquesta 

solució, és l’elevadíssim cost que suposar tancar aquesta freqüència per a ús propi. 

S’avaluen més possibilitats.

De manera pública, es pot transmetre dins del rang per a radioaficionats, però és una 

solució que es descarta ràpidament, a causa de les interferències que poden produir 

altres radioaficionats, sobretot en FM. Es tindrà en compte la banda AM, que 

actualment està en desús i pràcticament ningú emet en ella. 

4.3.2.1. Xarxes sense fils

És important crear una xarxa sense fils. Segons el rang de freqüències utilitzat per 

transmetre, com s’ha comentat, el medi de transmissió poden ser, les ones de ràdio, les 

microones terrestres i per satèl·lit o els infrarojos. Depenent del medi, la xarxa tindrà 

diferents característiques.

 Ones de ràdio: omnidireccionals. La transmissió no es sensible a atenuacions i 

interferències produïdes per la pluja, ja que s’opera en freqüències poc elevades. 

El rang va de la banda ELF (Extremadament baixa freqüència) fins la banda 

VHF (Freqüència molt alta).

 Microones de 300MHz a 300GHz:

o Terrestres: s’utilitzen antenes parabòliques d’uns tres metres de diàmetre. 

Tenen un abast de quilometres però son direccionals. No son objecte 

d’estudi en el projecte.

o Satèl·lit: els enllaços son entre estacions base i el satèl·lit, que rep la 

senyal, l’amplifica i la retransmet en una banda diferent. Sistema de 

posicionament globa, conegut com GPS, per exemple

 Infrarojos: Han d’estar alineats l’emissor i el receptor, o hi ha reflexió, però la 

connexió és direccional. No poden travessar obstacles físics. El rang de 

freqüències va de 300 GHz a 384 THz. No son objecte d’estudi en aquest projecte.



Disseny d’un sistema de detecció de vehicles lents        –       Marc Massó 20

Segons l’abast de la xarxa es poden classificar en:

 WPAN: Cobertura personal. Hi ha moltes tecnologies amb cobertura WPAN com 

poden ser el Bluetooth, el HomeRF o inclús el ZigBee comentat amb anterioritat. 

Es connecten els dispositius en una area reduïda de treball. WPAN és “Wireless 

Personal Area Network”, que significa xarxa de treball personal. No avarca 

distàncies grans i és mol susceptible a interferències.

 WLAN: “Wireless Local Area Network” o xarxa de treball local. L’ús més comú 

son les tecnologies basades en Wi-Fi. Tot depenent de l’antena, però aquesta 

tecnologia avarca distàncies d’uns 100-120 metres. 

 WMAN: Cobertura d’àrea metropolitana. Es troben moltes xarxes basades en la 

tecnologia WiMax. Aquesta tecnologia és un protocol bastant semblat a la Wi-Fi,

però amb més abast i amplada de banda. Hi ha altres com LMDS (Local 

Multipoint Distribution Service) que és capaç de detectar i comunicar diferents 

dispositius.

 WWAN: En aquestes xarxes trobem tecnologies d’abast mundial (UMTS: Sistema 

de telecomunicació mòvil universal) utilitzades en els mòbils t’ultima generació i 

és successora a la antiga tecnologia GSM i GPRS.

Les bandes més importants amb aplicacions sense fils que comprenen les ones de radio 

són la VLF (comunicacions en navegació i submarins), la LF (radio AM d’ona llarga), la 

MF (radio AM d’ona mitja), la HF (radio AM d’ona curta), la VHF (radio FM i televisió) i 

la UHF (telefonia i televisió).

Utilitzen microones terrestres, les aplicacions com el Bluetooth, el ZigBee, PDA’s, 

telèfons i altres aparells. També s’usen microones per comunicacions amb radar i 

televisió digital terrestre.

Les microones per satèl·lit s’usen per la difusió de televisió per satèl·lit, telèfons a llarga 

distància i xarxes privades.
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4.3.3. Microones

Les microones són les ones electromagnètiques que operen entre les freqüències de 

300MHz i 300GHz. Es poden generar amb dispositius d’estat sòlid o amb dispositius 

basats en tubs de buit. El primers, funcionen amb semiconductors de silici o arseniür de 

gal·li i inclouen transistor FET i BJT i díodes Gunn i IMPATT. El segons, funcionen amb 

el moviment d’un electró sota influències de camps elèctrics o magnètics.

L’aplicació més coneguda d’aquesta tecnologia és el forn microones comú a la majoria de 

cases domèstiques. Aquest utilitza un magnetró per produir ones a la freqüència de 

2,45GHz, que fan vibrar  les molècules de les partícules de l’aigua, la qual cosa genera 

energia en forma de calor.

En telecomunicacions, les microones s’usen en radiotransmissió. Com són longituds 

d’ona petites, travessen l’atmosfera amb menys interferències que longituds d’ona més 

elevades. Usualment aquesta tecnologia serveix per transmetre senyal des de una 

localització remota a una estació adequadament equipada.

Els protocols 802.11g i 802.11b també usen microones en la banda ISM, tot i que el 

protocol 802.11a usa la banda ISM en el rang de 5GHz. Aquesta banda ISM (Industrial 

Scientific and Medical) s’utilitza per exemple en cotxes, avions o vaixells teledirigits.

Els radars també utilitzen microones per detectar rangs, velocitats, informació 

meteorològica i altres característiques d’objectes remots. Aquest fet proporciona una 

aplicació militar i s’han dissenyat armes capaces de la intercepció momentània o 

permanent d’objectius en un rang limitat.

4.3.4. Làser/infrarojos

Aquesta és una tecnologia que no és aplicable per al projecte a realitzar, ja que en el rang 

de freqüències en la que treballa la longitud d’ona és menor a la de les microones. En el 

cas dels infrarojos la distància de transmissió és molt baixa i és molt susceptible a 

obstacles, i la tecnologia làser no permet enviar informació. Apart és de transmissió 

direccional.
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4.3.5. GPS

El GPS o sistema de posicionament global, originàriament NAVSTAR GPS, és un 

sistema de navegació per satèl·lit que permet saber amb gran precisió la situació d’un 

objecte a qualsevol lloc de la Terra. Consta de 24 satèl·lits i utilitza el mètode de la 

“triangulació” per determinar-la.

Els satèl·lits orbiten al voltant de la Terra i quan es vol conèixer la posició d’un objecte, 

l’aparell, des de on fem servir aquesta tecnologia, localitza automàticament 4 satèl·lits o 

més de la xarxa, dels quals rep una senyal indicant la informació desitjada. La posició es 

calcula mitjançant la “triangulació”, que consisteix en determinar la distància de cada 

satèl·lit respecte al punt de mesurament. Conegudes les distàncies es determina la 

posició relativa del objecte respecte als satèl·lits i a continuació, es determina la posició 

absoluta o coordenades reals del punt de mesurament. D’aquesta manera s’aconsegueix 

una precisió extremadament bona.

El grau de fiabilitat de la informació rebuda depèn del nombre de satèl·lits utilitzats, 

dels efectes atmosfèrics adversos que afectin a la velocitat de transmissió de la senyal i 

de la exactitud dels rellotges interns dels satèl·lits involucrats. Els GPS d’ús comú tenen 

una precisió amb un marge d’error de uns 15metres, però si s’utilitzen 9 satèl·lits en 

comptes dels 4 imprescindibles, es poden aconseguir precisions amb errors de menys de 

2,5 metres un 95% del temps.

Aquest sistema global de navegació per satèl·lit el componen un sistema de 24 satèl·lits 

repartits en 6 plànols orbitals de 4 satèl·lits cadascun, d’estacions terrestres que envien 

informació de control als satèl·lits i dels terminals receptors que indiquen la posició en 

que estan, conegudes com unitats GPS. A continuació es poden veure les característiques 

d’aquesta tecnologia:

o Satèl·lits en la constel·lació: 24 (4 × 6 òrbites)

 Altitud: 20.200 km

 Inclinació: 55 graus (respecte a l'equador terrestre).

 Vida útil: 7,5 anys
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o Senyal de radiofreqüència:

 Civil  1.575,42 MHz (L1). Utilitza el Codi d'Adquisició aproximada (C/A).

 Militar  1.227,60 MHz (L2). Utilitza el Codi de Precisió (P), xifrat.

o Exactitud

 Posició: aproximadament 15 m (el 95%)

o Cobertura: mundial

o Capacitat d'usuaris: il·limitada

o Sistema de coordenades:

 Sistema Geodèsic Mundial 1984 (WGS84).

 Centrat en la Terra, fix.

o Disponibilitat: 24 satèl·lits (70%) i 21 satèl·lits (98%). No n'hi ha prou com a 

mitjà primari de navegació.

4.4. Viabilitat software

En aquest punt s’analitza tota la informació de les possibles tecnologies, s’estudia la 

viabilitat del software i es fa una proposta concreta de solució.

Les tecnologies disponibles que utilitzaria el software, serien les ones de radio, bandes 

ISM o les microones per satèl·lit (tecnologia GPS).

Si la comunicació dels dos dispositius es realitza mitjançant ones de radio, pot fer-se en 

AM o en FM, en àmbit privat o públic. Aquesta tecnologia permet avarcar distàncies 

relativament grans, no és susceptible a interferències atmosfèriques i és relativament 

fàcil l’adequació del hardware. Un inconvenient molt important és que per tancar una 

freqüència per a ús privat, s’ha de fer una inversió de capital molt considerable. Si per 

altra banda, no es tanca i s’utilitza un rang de freqüències públic, l’aparell receptor 

captarà també altres senyals de radioaficionats. Per tant, aquesta tecnologia és poc 

viable i gens recomanable, ja que no es pot codificar la senyal. Per codificar-la s’entra en 

tot el que engloben les bandes ISM, però hi han tecnologies millors que s’estudien més 
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endavant. A més a més, mitjançant ones de radio, només es pot emetre un avis sonor, no 

es pot donar informació complementària.

La tecnologia GPS és la solució més completa per la comunicació dels dispositius 

d’aquest projecte, ja que, a més a més d’emetre i rebre la senyal d’avís, el sistema seria 

capaç de donar informació extra, com velocitats, posicions i temps. 

Actualment tots els dispositius mòbils de nova generació, també anomenats 

smartphones, tenen un sistema GPS integrat. La creació d’aplicacions de localització i 

cerca de dispositius està en augment. Hi ha molts exemples, com les aplicacions de 

flirteig, aplicacions de reconeixement de companyia mòbil, les de cerca de dispositius 

mòbils concrets o a l’atzar, etc...

Si es té en compte la societat en la que vivim i per adaptar el sistema a les tecnologies 

actuals, una solució òptima es la creació d’una aplicació mòbil, a l’abast de tothom, que 

comuniqui els dos dispositius segons unes premisses establertes i que avisi als usuaris, 

tenint en compte unes especificacions que es detallen a l’apartat 5-Proposta concreta de 

solució.

Es té en compte que no tothom és propietari d’un telèfon d’última generació, per tant 

també es desenvolupa un hardware extern que es pot comprar i que actua com a emissor.

4.5. Viabilitat hardware

Per estudiar la viabilitat del hardware, s’ha de veure si existeixen antenes petites 

capaces d’emetre la senyal a la distància adequada. És molt important que el hardware 

sigui petit i lleuger, per que està especialment dissenyat per ciclistes.

Actualment hi ha moltes empreses que creen dispositius GPS de localització, ja sigui per 

emetre senyal o per rebre-la. Empreses que es dediquen a fer productes espia, han creat 

dispositius GPS realment petits, del tamany d’una capça de llumins. Cada dispositiu 

d’emissió de senyal té el seu software propi i es detecten només les senyal desitjades. Per 

tant, la creació d’aquest hardware sí és possible i viable.
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Cada dispositiu emissor de senyal consta de les següents parts:

 Antena: és la responsable d’enviar i rebre la senyal.

 Bateria: s’encarrega de mantenir el sistema en funcionament.

 Placa electrònica: de creació específica. És la responsable de totes les comandes 

del sistema, té tota la informació i la tecnologia GPS integrada.

 Led: és el responsable d’avisar al usuari del funcionament correcte del aparell.

 Interruptor: és l’encarregat d’encendre el dispositiu.

 Carregador: on es connecta el carregador per alimentar la bateria.

Vist això, la creació del hardware desitjat és viable. En el següent punt es dimensionen 

les parts, es mostren planells del hardware final i més endavant s’explicarà exactament 

el seu funcionament.



Disseny d’un sistema de detecció de vehicles lents        –       Marc Massó 26



Disseny d’un sistema de detecció de vehicles lents        –       Marc Massó 27

5. Proposta concreta de solució

Després de tots els estudis realitzats a continuació es detalla la solució final.

Slow Vehicle Detect és un software de localització, tot i que per al funcionament del 

sistema, també es pot utilitzar un aparell extern. Consta d’una aplicació mòbil i/o un 

dispositiu extern de disseny específic.

Les seves característiques permeten augmentar la seguretat vial, en carreteres 

transitades habitualment per vehicles de primera i segona categoria. 

El sistema emet dos avisos al conductor del vehicle ràpid. El primer és un avís sonor de 

precaució quan els vehicles es troben a 500m de distància. El segon, és també un avís 

sonor, però aquest cop d'alerta, i avisa al conductor del vehicle ràpid de la proximitat 

d’un vehicle lent, més o menys uns 150m.

5.1. Software

La creació del software, és a dir, la creació de l’aplicació mòbil en sí, la durà a terme un 

equip de programació extern. El que es detalla en aquest punt és el disseny i el 

funcionament exacte de l’aplicació. Aquestes especificacions seran les mateixes que les 

de la empresa de programadors. Per tant, i com es comenta a l’abast del projecte, l’única 

cosa que no es detallarà seran les línees de programació de la aplicació. 

Existeixen moltes empreses que es dediquen a crear i programar aplicacions mòbils. El 

preu de creació oscil·la entre 1.000 i 20.000 euros. Depèn de la complicació, el disseny, el 

funcionament i les especificacions de la aplicació. Si la empresa ha de fer el disseny o 

determinar les especificacions, el preu és més elevat. Per tant, en aquest cas, l'empresa 

externa s’encarregaria només de teclejar les línees del programa sota premisses 

establertes, ja que a continuació s’exposen les especificacions i el disseny de la aplicació.

5.1.1. Especificacions de disseny

El grup d’usuaris és molt ampli, ja que poden ser des de nens que fan excursions per la 

muntanya, fins a usuaris de la tercera edat que circulin per vies secundàries. Per tant, 
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l’aplicació mòbil ha de ser molt intuïtiva. Apart ha de tenir un disseny innovador i poc 

carregat, que compleixi els requeriments d’estètica actuals.

5.1.2. Aplicació mòbil

El ventall de possibilitats que ofereix la creació d’una aplicació, quan parlem de disseny, 

és pràcticament il·limitat. S’han triat colors suaus com el blau cel i el blanc. S’ha 

dissenyat de manera molt intuïtiva i que sigui de fàcil ús per l’usuari.

Primerament, es determina la icona de la aplicació. Aquesta és molt senzilla i fàcil de 

reconèixer. Tenint en compte que aquest sistema es diu SLOW VEHICLE DETECT, 

s’han utilitzat les sigles per determinar-la. La següent figura mostra la icona que es 

veuria juntament amb la resta d’aplicacions:

Figura 5.1 – Imatge icona aplicació mòbil

Un cop es selecciona l’aplicació, la pantalla inicial, encarregada d’encendre el programa 

seria:

Figura 5.2 – Pantalla inicial Figura 5.3 – Pantalla de càrrega
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A continuació, un cop carregada l’aplicació l’usuari podrà triar entre vehicle ràpid o lent, 

depenent si vol detectar o vol ser detectat. S’han inclòs tres pestanyes amb informació 

addicional, “tutorial”, “contacte” i “coneix-se’ns”.

Figura 5.4 – Pantalla selecció vehicle 

Si l’usuari és el vehicle ràpid, s’obre la pantalla següent:

Figura 5.5 – Pantalla vehicle ràpid
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Un cop seleccionat vehicle ràpid, el dispositius estarà en mode cerca. D’aquesta manera 

quan es detecti un vehicle lent en a 500m, el dispositiu emetrà un avis sonor. Així s’avisa 

a l’usuari de la presència d’un vehicle lent. Quan aquest estigui a menys de 150metres, 

s’emet un altre avís diferent al primer. Les distàncies s’han triat així i es poden veure els 

càlculs al capítol 6.

L’aplicació per sí mateixa detecta si els vehicles s’estan aproximant entre sí. Gràcies a 

això, els avisos nomes s’emetran quan els vehicles s’apropin. 

Si, en canvi, l’usuari selecciona vehicle lent, la següent pantalla seria:

Figura 5.5 – Pantalla tria de vehicle lent 

Arribats a aquest punt, es pregunta si l’usuari és capaç d’observar la pantalla sense risc. 

Per exemple, si el vehicle lent és un grup d’excursionistes, aquests sí son capaços 

d’observar la pantalla sense risc. Així doncs, l’aplicació donarà informació extra al 

usuari. 
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Si l’usuari no pot mirar la pantalla del smartphone:

Figura 5.6 – Pantalla vehicle lent sense visió al mòbil

En cas contrari, si pot mirar la pantalla:

Figura 5.7 – Pantalla vehicle lent amb visió al mòbil
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Aquí es pot veure que l’aplicació ens dona més informació, es pot llegir la velocitat, la 

distància i el temps fins la col·lisió en aquell moment. Apart s’inclou una pestanya que es 

diu mapa. Aquesta ens porta a la següent pantalla, on es poden veure els dos vehicles. El 

vehicle ràpid com un punt vermell i el vehicle lent com un punt verd.

Figura 5.8 – Pantalla de mapa
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Com s’ha explicat anteriorment, hi ha tres pantalles extres, una explicativa de la 

aplicació, que es diu tutorial, una de contacte, per poder contactar amb el servei d’ajuda i 

una de “qui som” que és un texts explicatiu de qui, com i perquè s’ha creat aquesta 

aplicació

Figura 5.9 – Pantalla tutroial

Figura 5.11 – Pantalla qui som

Figura 5.10 – Pantalla contacte
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5.2. Hardware

5.2.1. Especificacions de disseny

El grup d’usuaris al que es destina aquest hardware, és més reduït que l’aplicació mòbil,

ja que actualment tot és virtual, perquè és més còmode i fàcil d’utilitzar. A més a més, els 

usuaris que l’utilitzin, seran en gran part, persones que no estan molt habituades a 

utilitzar noves tecnologies. Per tant, el hardware tindrà que ser molt intuïtiu i sense 

complicacions.

Al ser un aparell extern, haurà de ser resistent tant a cops com a condicions 

atmosfèriques adverses. A més, haurà d’estar aïllat hermèticament perquè tindrà un 

circuit electrònic intern.

Ha de tenir un mecanisme que ajudi al usuari a saber si el dispositius està o no en 

funcionament i si emet  senyal

El hardware actua com a emissor únicament, ja que s’ha pensat que els principals 

interessats en aquest sistema són els usuaris del vehicle lent. És a dir, que la majoria 

dels usuaris dels vehicle ràpids no voldran comprar un hardware d’un cost elevat si 

poden tenir el mateix amb un software més barat.

5.2.2. Hardware

Al punt 7 estan adjuntats els planells del hardware. En aquest punt es farà una breu 

descripció dels elements interns i del seu funcionament.

El hardware consta de:

 Mòdul conjunt més elements necessaris

 Bateria, led i l’interruptor

 Led i interruptor

 Carcassa
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Figura 5.12 – Carcassa unida

Figura 5.13 – Carcassa unida

Té una dimensió de 90x55x30 mm. És un dispositiu petit i lleuger que s’adequa a les 

necessitats i especificacions de disseny. Consta de quatre peces, la tapa superior, la 
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inferior, l’antena i el mòdul conjunt amb la bateria. La tapa inferior i la superior 

s’uneixen mitjançant claus M1.6 de 3mm de profunditat.

Figura 5.13 – Carcassa superior

Els diferents forats que es poden observar són per els diferents elements electrònics del 

dispositiu, led, interruptor i antena.

Figura 5.15 – Carcassa inferior
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El mòdul va dins de la tapa inferior i encaixa perfectament al forat, igual que la bateria. 

Les obertures que hi han a la tapa inferior són per la refrigeració del circuit electrònic.

El socket SIM que incorpora el mòdul conjunt és necessari per transmetre la informació

rebuda del GPS i funciona mitjançant una targeta de telefonia. Això no es cap problema 

perquè es poden comprar targetes prepagament o inclús demanar un duplicat de SIM 

gratuït.

El mòdul conjunt té unes dimensions màximes de 38x64mm i amb els connector SMA

38x75mm aproximadament.

5.2.3. Elements i funcionament

Bateria: És una bateria de Li-Ion de 3.8V i 9.88Wh. És la bateria que recomana el 

fabricant del mòdul. Fitxa tècnica a l’annex C.1.

Figura 5.16 - Bateria

Led: Led estàndard de 3mm. Fitxa tècnica al annex C.2.

Figura 5.18 – LED
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Interruptor: micro-interruptor polsador de la marca Adafruit, B3F-1000 de 4 pins. Fitxa 

tècnica al annex C.3.

Figura 5.19 – Interruptor

Antena: s’ha triat una antena dual GSM-GPS amb connexió SMA ideal per a aquest 

mòdul.  A l’annex C.4 es troba la fitxa tècnica.

Figura 5.20 – Antena dual GPS-GSM
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Mòdul conjunt: GR2 de la marca Glynn amb un mòdul GPS/GPRS integrat de Tellit. 

Aquest mòdul suporta tots els processos GSM/GPS amb un script PYTHON i porta 

integrades les connexions de la antena GPS/GPRS. A més a més incorpora el socket SIM

i un connector Molex de 4 pins per carregar la bateria. A l’annex C.5 es troba la fitxa 

tècnica.

Figura 5.21 – Mòdul conjunt

Figura 5.22 – Connector Moles 4 pin
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Aquest elements connectats adequadament i amb les comandes del software actuen de 

manera idèntica que el smartphone amb l’aplicació. L’usuari únicament haurà de posar 

en marxa l’aparell, tenint en compte que la bateria estigui carregada. L’aparell emet la 

seva posició, de manera que quan un vehicle ràpid està a les proximitats, s’emet un avis 

quan pertoca segons les comandes del software.

Opcional per a futures implementacions:

Microprocessador: per a aquest projecte s’utilitza un microprocessador de la marca 

Atmel model 328-32A. Atmel és una de les millors marques mundials i com que només 

sutilitza el servei GPS no fa falta un microprocessador més potent.

Figura 5.21 – Microprocessador

5.2.4. Mòdul conjunt

El mòdul conjunt escollit és un mòdul molt complet. A l’annex C.5 es troba la 

fitxa tècnica però al ser l’element més important del hardware es detalla una 

explicació dels seus elements interns i la seva funcionalitat.

És un element dissenyat específicament com a GPS amb dualitat A-GPS. La 

diferència entre aquestes dos tecnologies és, que el GPS utilitza el mètode de 

triangulació per satèl·lit comentat amb anterioritat. La tecnologia A-GPS, és el 

mateix, però en comptes de funcionar via satèl·lit funciona localitzant com a 

mínim tres estacions de telefonia i utilitzant la triangulació amb aquestes. És un 

sistema molt útil quant el GPS no funciona. D’aquesta manera s’està localitzat 

pràcticament un 100% de temps.

Aquest mòdul té moltes connexions que serveixen per diferents coses. Les més 

importants i les que s’utilitzen en aquest projecte per fer les connexions internes 
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estan detallades al apartat 7.2. – Plànols elèctrics, on s’adjunta un diagrama 

elèctric amb les connexions internes.

Per altra banda cal destacar també, que ofereix la possibilitat de connectar un 

microprocessador extern per la implementació de futurs processos.

5.2.5. Disseny del hardware

Per al disseny del hardware s’han triat els colors de la aplicació mòbil: blaucel i blanc. El 

material emprat és un tipus de resina coneguda com ABS. És de la família dels 

termoplàstic i es coneix comunament com a plàstic de l’enginyeria. És un plàstic que 

proporciona rigidesa, resistència als atacs químics, estabilitat a altes temperatures, 

tenacitat a baixes temperatures, fàcilment moldejable per injecció i té bona resistència 

mecànica. El ABS és més fort i resistent que el poliestirè. A l’annex D es detallen les

les propietats del material.

Les aplicacions més comuns d’aquesta resina són la fabricació de peces per a l’automòbil

com el panell d’instruments, cobridors de portes, parts decoratives de l’interior del 

vehicle, el receptacle del mirall retrovisor o també carcasses d’electrodomèstics, 

memòries USB, ordenadors, joguines, etc. Per tant, és ideal per albergar en el seu 

interior el circuit electrònic i els elements necessaris per fer funcionar l’aparell. Com es 

pot veure se li pot donar el color i la forma desitjada aplicant pigmentació a la resina-

Figura 5.16 – Exemple pigmentació i forma resina

Al punt 7 es detallen els planells am la forma de l’aparell final.
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6. Càlculs i estimacions

6.1. Software

L’aplicació mòbil dona certes informacions que necessiten càlculs previs. En el següents 

punts és detallaran els càlculs que es realitzen i els càlculs necessaris per les 

especificacions del sistema.

6.1.1. Càlculs de velocitat, distància i temps

En el cas que els usuaris de l’aplicació puguin mirar la pantalla, es proporcionen les 

informacions de velocitat del vehicle ràpid, distància entre vehicles i temps d’impacte.

La velocitat i la distància d’impacte són dades directes que s’extreuen del sistema GPS, 

per tant el temps d’impacte, només s’han d’agafar les dades de posicions, calcular la 

distància entre vehicles i utilitzant les velocitats, es dona el temps d’impacte.

6.1.2. Estimació de la distància mínima i temps de resposta

En aquest punt es fan diferents suposicions per establir les distàncies de seguretat a les 

que avisa el dispositius. Es triaran dos distàncies de seguretat, una de “prevenció inicial 

i alerta” i la segona de” vehicle lent en les proximitats”. Per cada distància de seguretat 

el sistema emetrà un avis sonor

La primera senyal s’encarrega d’avisar al conductor de que s’està aproximant a un 

vehicle lent. És una senyal d’avís que fa que l’usuari estigui més alerta a la seva 

conducció.

El segon avís serveix per advertir al conductor de que el vehicle lent és a les seves 

proximitats i entrarà en el seu camp de visió, amb temps suficient perquè redueixi la 

velocitat. 

Per a l’estimació, s’han fet diferents suposicions basant-se en possibles situacions en les 

que es poden trobar els usuaris del sistema. Les dades de prevenció estan directament 

relacionades amb la posició i la velocitat relativa entre els dos vehicles. El cas més 
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extrem i en el que estan basades les estimacions seria un vehicle molt ràpid i un vehicle 

lent ràpid, en sentits contraris. En aquest cas la distància relativa entre els vehicles 

disminueix molt ràpidament, per tant la distància d’avis és la més grans.

Es suposa un vehicle ràpid circulant en un sentit a 80km/h i un vehicle lent ràpid 

circulant en sentit contrari a 40km/h. Això suposa una velocitat d’aproximació de 

33,3m/s.

Amb aquestes dades es pot establir que, perquè el sistema funcioni eficaçment, les 

distàncies d’avis seran 500m (15s) i 150m (5s). Es té en compte que els intervals de

transferència de dades son de 2s.

6.2. Hardware

6.2.1. Càlculs elèctrics

Dins de l’aparell físic, és a dir el hardware, coexisteixen varis elements electrònics 

alimentats per una bateria. Aquesta bateria ha de ser prou potent per abastir d’energia

als elements i mantenir en funcionament l’aparell durant un temps establert, ja siguin 

minuts o hores. Per tant s’han de calcular els mAh amb la informació de consum dels 

elements del hardware, que es treu de la fitxa tècnica adjunta als annexos del projecte.

La càrrega elèctrica Q (mAh) és la energia E(Wh) per mil dividit pel voltatge V(v).

Q(mAh) = E(Wh) × 1000 / V(V)

En aquest projecte, els elements interns a tenir en compte son el microprocessador, les 

antenes, el led i el mòdul conjunt. A més a més, també s’hauran de considerar els 

elements interns propis del circuit com diodes, condensadors i resistències, per tant es 

maximitzarà la càrrega elèctrica un 30%. La càrrega total és de 150mAh.

Aplicant la formula anterior, considerant uns intervals de transferència de 2 segons i 

utilitzant la bateria abans esmentada, dona un temps de funcionament ininterromput de 

6,5h.
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7. Plànols

7.1. Plànols del hardware
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7.2. Plànols elèctrics

La imatge següent detalla les connexions del mòdul conjunt amb la resta d’elements del 

hardware.

Figura 7 – Detall connexions



Disseny d’un sistema de detecció de vehicles lents        –       Marc Massó 48



Disseny d’un sistema de detecció de vehicles lents        –       Marc Massó 49

8. Concordança dels resultats amb els objectius

Està clar que els objectius a llarg plaç, com el fet d’influir a la seguretat vial i reduir el 

nombre d’accidents, no es poden avaluar, ja que depenen directament de la acceptació del 

producte al mercat i del seu ús.

En canvi, si s’ha pogut realitzar aquest projecte. S’ha dissenyat i creat un producte que 

utilitza la tecnologia GPS i GSM. S’ha realitzat un gran estudi de tecnologies existents i 

s’ha profunditzat en el camp dels mitjans de comunicació no guiats. Per altra banda, 

s’han enumerat els elements i s’ha dissenyat un circuit electrònic teòric, però que a la 

pràctica funciona, de geolocalització i transmissió de dades. Única i exclusivament falta 

la implementació de tal circuit, però s’han utilitzat elements reals.

També s’ha dissenyat un producte innovador que s’adapta als cànons d’estètica actuals. 

El hardware és ergonòmic, lleuger i resistent i el software fàcil d’utilitzar i efectiu.
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9. Manuals d’utilització

9.1. Funcionament del software

Un cop l’aplicació es carrega al dispositiu la pantalla inicial és el més senzill possible i de 

fàcil ús i comprensió. L’usuari pot triar entre vehicle ràpid o lent, depenent del tipus 

d’usuari que sigui. També té la possibilitat de canviar d’idioma o prémer qualsevol de les 

tecles addicionals de “tutorial”, “acerca de”, “contacto”.

Un cop seleccionat el tipus de vehicle el software utilitzarà els recursos necessaris de el 

smartphone i inicialitzarà la connexió amb els satèl·lits GPS alhora que transmet la 

informació al servidor del programa.

D’aquesta manera el vehicle ràpid comunica la seva posició i velocitat al vehicle lent 

cada 2 segons, i el sistema realitza els avisos pertinents quan pertoca.

9.2. Funcionament del hardware

El funcionament del hardware és extremadament senzill. Primerament es separa la 

carcassa desenroscant els 4 cargols. S’introdueix doncs la targeta SIM a la ranura i es 

torna a tancar la carcassa.

El hardware incorpora un interruptor d’engegada que activa el dispositiu quan es prem

durant 1 seg., al mateix temps que s’encén el led de funcionament, que informa als

usuaris de la posta en marxa del dispositiu. Per apagar-lo es realitza el mateix procés.

El hardware també té una ranura per a la càrrega de la bateria. Al comprar el dispositiu, 

s’inclou un carregador, que únicament s’ha de connectar a un endoll de 220V de casa per 

carregar la bateria.
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10. Impactes

En aquest punt s’han d’avaluar els impactes del projecte a la societat. S’analitzen per 

tant els sis impactes més importants, social, ambiental polític, econòmic, institucional i 

cultural.

En primer lloc s’analitza el impacte social del projecte. Està clar que aquest és el impacte 

més significatiu que tindrà el projecte. Els impactes s’observen sovint a llarg plaç, ja que 

són els assoliments o les conseqüències del desenvolupament  d’un producte. Queda clar 

que quantes més persones utilitzin aquesta tecnologia, més gran serà el impacte. 

Aquest sistema és un sistema de seguretat vial, per tant, si s’usa de manera adequada, 

l’objectiu principal és reduir el nombre d’accidents entre vehicles ràpids i lents. Si és 

així, l’impacte social és molt elevat perquè millorarà la qualitat de vida dels usuaris del 

sistema. 

En termes econòmics, l’impacte que pot produir l’ús d’aquesta tecnologia afecta 

directament als costos de l’administració per normalitzar situacions d’accidents viaris, ja 

sigui neteja, transport, dispositius de seguretat, etc. Si no hi ha accidents, tots aquests 

costos desapareixen.

L’impacte institucional és bàsicament l’aprofitament de la tecnologia actual i la capacitat 

de que el sistema s’adapti als nous estàndards tecnològics. El sistema funciona amb 

tecnologia GPS i a més a més s’adapta perfectament a la societat actual, ja que es 

serveix de la tecnologia smartphones. Està constantment en sintonia amb les 

actualitzacions de programació i de moment no hi ha una tecnologia millor per realitzar 

la feina d’aquest sistema.

A nivell polític no té cap impacte remarcable i a nivell cultural, el més meritori és la 

sensibilització dels usuaris.

Per últim, en termes ambientals , cal d’estacar l’ utilització d’un termoplàstic reciclable 

industrial per la fabricació de la carcassa. Això comporta que els residus de fabricació 

siguin mínims. En canvi, el circuit electrònic, un cop acabada la seva vida útil és 

important portar-lo a un lloc especialitzat en aquest tipus de deixalles. En termes de 

transport, la fabricació i la distribució, són costos mínims, ja que no es necessita cap 

material que requereixi importació o grans distàncies de transport.
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11. Conclusions

Ha sigut possible el desenvolpuament d’un producte nou i innovador que  s’adapta a les 

tecnologies actuals. S’ha dissenyat un sistema de seguretat vial, que es basa en la 

prevenció de possible situacions de risc mitjançant avisos als conductors involucrats. 

En principi era una idea sense cos ni gaire sentit, però amb els coneixements 

universitaris obtinguts, he sigut capaç, primer, de pensar possibles solucions als

problemes que plantejava la idea, d’informar-me adequadament i entendre el 

funcionament de les noves tecnologies, de dissenyar un aparell electrònic que compleixi 

les funcions requerides i de trobar i implementar una solució final.

A més a més, la realització d’aquest projecte m’ha permès aprendre i investigar molt en 

el camp de les transmissions no guiades. També he après molt de tecnologia GPS, la 

qual porten incorporada tots els smartphones actuals, com els processos de 

geolocaclització i les tecnologies involucrades per al seu funcionament.

Està clar que aquest sistema depèn directament de la quantitat d’usuaris que l’utilitzin, 

però és un producte fàcil de vendre, i gràcies a la dualitat entre un dispositiu o un 

smartphone, avarca absolutament tots el usuaris possibles. És un sistema que ofereix 

tranquil·litat al usuari, ja sigui el ràpid o el lent, i evita situacions de risc. El poden 

utilitzar tant nens com gent gran, ja que és molt intuïtiu.

De cara al futur, per millorar la adaptació del producte al mercat, no només es tenen que 

considerar els usuaris personals, sinó que també és un producte que pot interessar a 

empreses dedicades a la fabricació de vehicles lents o inclús de vehicles ràpids, arribant 

així a fer que portessin el sistema SVD integrat.

Estic content de la manera en que he seguit el desenvolupament del projecte. Primer la 

idea inicial, a continuació un ampli estudi de mercat i viabilitat del projecte, després la 

tria de la solució final i per acabar el disseny complet del projecte, primerament el 

software i després el hardware.
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12. Pressupost

A continuació es detalla un pressupost aproximat de la desenvolupament de l’aplicació i 

la creació de mil unitats de hardware.

AMIDAMENTS

Unitats

Carcassa 1000

Led 1000

Mòdul conjunt 1000

Bateria 1000

Interruptor 1000

Antena dual 1000

La programació de la aplicació mòbil es realitza per una empresa externa. El cost de les 

aplicacions mòbils oscil·la entre 1.000 € i 20.000 €. Al ser una aplicació que utilitza pocs 

recursos del smartphone es fixa en un total de 5.000 € amb l’IVA inclòs.
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QUADRE DE PREUS 1

Descripció Quantitat Preu 

unitat

Preu total

Hardware 67.250,00 €

Carcassa 1000 0,50 € 500,00 €

Led 1000 0,10 € 100,00 €

Mòdul conjunt 1000 51,35€ 51.350,00 €

Bateria 1000 4,22€ 4.220 €

Interruptor 1000 1,08€ 1.080 €

Antena 1000 10,00€ 10.000,00€ €

Aplicació mòbil Software 1 3.950 € 3.950,00 €

QUADRE DE PREUS 2

Detalla el cost del muntatge

Descripció Preu total

Hardware 500 hores aproximadament a 12 €/h 6.000 €

Aplicació mòbil Empresa externa 3.950,00 €
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Per tant, el pressupost és:

Material Descripció Quantitat Preu unitat Preu total

Hardware 67.250 €

Carcassa 1000 0,50 € 500 €

Led 1000 0,10 € 100 €

Mòdul conjunt 1000 51,35€ 51.350 €

Bateria 1000 4,22€ 4.220 €

Interruptor 1000 1,08€ 1.080 €

Antena dual 1000 10,00€ 10.000 €

Hardware 6.000 €

Software Aplicació mòbil 3.950 €

TOTAL 77.200€
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El pressupost per tant

PEM 77.200,00 €

Benefici 

industrial

6% PEM 4.632,00 €

Despeses 

Generals

13% PEM 10.036,00 €

Honoraris 3% PEM 2.316,00 €

Estudi bàsic de 

seguretat i salut

2% PEM 1.544,00 €

Subtotal 91.096,00 €

IVA 21% Total 19.130,16 €

PEC Pressupost total d’execució 110.226,16 €

Un cop realitzat el pressupost i valorant-lo, el preu final per unitat de hardware és de 

110€ aproximadament.

Aquest preu es pot rebaixar de diferents maneres, com per exemple,  posar un preu per 

descarregar l’ aplicació o inclús publicat dins la mateixa.
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