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1. Introducció 

1.1.Context 

Vivim en una societat ràpida i sense temps, anem d’una banda a una altre utilitzant diferents 

mètodes de transport. Amb aquestes condicions és molt fàcil perdre objectes rellevants per la 

persona com el mòbil, claus, cartera, casc de la moto, etc... Per tant hi ha una necessitat 

d’aplicar la tecnologia per tal de no perdre cap més objecte o si més no, no perdre’ls tots. 

 

En el que es vol fer en aquest TFG (treball final de grau) desenvolupat a la FIB (Facultat 

d’informàtica de Barcelona) és crear un dispositiu adhesiu a qualsevol superfície per tal de que 

quan aquest dispositiu es separi més de certs metres del mòbil, t’enviï un avís a aquest. No 

només això, sinó que amb una aplicació mòbil, serà possible configurar la distància en la que es 

vol que s’enviï l’avís anteriorment comentat i també és podrà modificar el nom de cada 

dispositiu per tal de que aquest sigui més reconeixible per l’usuari. 

 

Com s’explicarà en els següents apartats, per tal de fer aquest dispositiu es seguiran diferents 

fases, com serien la creació del dispositiu, la configuració i programació del hardware, la 

programació del software (l’aplicació mòbil) i altres.  

 

Es procurarà que la mida del dispositiu sigui el més petit possible per tal de que sigui còmode 

de portar. En quan els costos, per tal de crear al prototip del dispositiu seran bastant elevats, tot i 

que una vegada creat, la fabricació i producció del mateix es reduiran considerablement. 

 

Comentar finalment que fins fa relativament poc, no hi havia cap dispositiu semblant a la idea 

esmentada. Actualment, tres germans francesos han tret al mercat un aparell que serveix per no 

perdre objectes. Com es veurà en els següents apartats, tot i que s’assembla molt, no és 

exactament igual, a més a més, el preu unitari del seu producte és molt més elevat del que es vol 

aconseguir amb aquest TFG. El producte s’anomena wistiki i la seva pàgina web és: 

www.wistiki.es. 

  

1.2 Objectiu 

La idea d’aquest TFG anomenat Sistema per a la localització d'objectes mitjançant dispositius 

adheribles, és crear xips que es puguin enganxar en qualsevol superfície exceptuant el mòbil,  

per ajudar a no perdre cap objecte rellevant per la persona.  

 

http://www.wistiki.es/
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El funcionament serà simple i intuïtiu. Quan el mòbil es separi més de x metres d’un dispositiu 

adhesiu, enviarà un avís a aquest per tal de que sigui conscient de que potser està perdent un 

objecte. 

 

Les fases que haurà de seguir l’usuari són les següents: 

- Enganxa el dispositiu adhesiu al objecte desitjat (exceptuant el mòbil). 

- Descarregar-se l’aplicació mòbil que serà gratuïta per tothom. 

- Engegar l’aplicació i esperar a que es connectin amb els dispositius. 

- Configurar cada un dels dispositius adhesius, noms i metres. 

Tenir en comte que cada un dels dispositius els podrà configurar a una distància diferent, és a 

dir, per una banda podrà configurar les claus a 1 metre, en canvi posar el casc de la moto a 10 

metres. 

 

Un dels objectius també és crear una mida petita pel dispositiu adhesiu. Per tal de fer-ho s’ha 

comprat un mòdul Arduino Nano amb processador Atmega328 de mides 3.3 cm x 1.8 cm x 0.3 

cm a 5V, un bluetooth Adafruit Bluefruit LE UART Friend i un altaveu. 

Finalment per tal de que sigui un producte competitiu, ha de ser eficient en quan a consum 

d’energia. Per aquest motiu, tot i que s’ha estat investigant diferents tecnologies el qual el 

consum era irrisori o pràcticament inexistent com ara NFC (Near Field Communication), s’ha 

decidit que es farà amb bluetooth low energy. A part de que és una tecnologia que consumeix 

molt poc, hi ha molta documentació al respecte, a més a més, la tecnologia NFC, no està prou 

desenvolupada, i el seu rang és de només 20 cm. 

 

1.3 Actors implicats 

Per tal de que aquest projecte sigui una realitat, hi ha diferents actors implicats. En primer lloc 

trobem el desenvolupador. Aquest actor és el responsable de la investigació, el disseny, la 

fabricació, i la programació necessària per l’aplicació mòbil i el hardware. També comentar que 

si calgués, també seria el responsable del marketing del producte. 

Al ser un TFG, també hi ha implicat el director d’aquest. La seva responsabilitat és intentar o 

més ben dit, guia el seu alumne per tal de que faci un bon treball i a més a més ajudar-lo en el 

que ell requereixi (no és la seva responsabilitat fabricar el producte). En aquest mateix aspecte 

trobem els tutors de l’assignatura GEP, obligatòria una vegada t’inscrius al TFG. Aquests també 

et guien i t’ajuden en el desenvolupament del TFG i et donen respostes a les entregues que es 

van realitzant per tal de que el treball presentat sigui com a mínim adequat al nivell exigit. 
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Finalment trobaríem l’usuari final. La gràcia d’aquest projecte és que avarca a una gran 

quantitat de població i a més de estils molt diferents. Tot i que en principi aquest projecte només 

va orientat a la societat catalana i en tot cas l’espanyola, comentar que es podria comercialitzar a 

tot el món. 

 

1.4 Desenvolupament 

Per tal de crear aquest xip s’han de tenir en comte diferents problemàtiques. La més important 

és la comunicació entre el xip i el dispositiu mòbil. En aquest cas volem usar bluetooth low 

eneregy concretament Beacon, per diferents motius. 

En primer lloc el bluetooth low energy el podem fer servir pràcticament tots els mòbils actuals, 

d’aquesta forma s’eviten problemes de compatibilitat. En segon lloc dir també que aquest 

redueix el consum considerablement del bluetooth normal. En tercer lloc volem fer servir 

beacon i per fer-ho necessitem el bluetooth low energy. Finalment dir que hi ha molta 

documentació d’aplicacions mòbils que fan servir bluetooth low energy amb beacon. 

 

Figura 1: Comparativa BLE vs B 

El beacon simplement és un dispositiu que està enviant per broadcast la informació de UUID, 

Major i Minor, apart també envia la seva mac, el nom del dispositiu i la informació dels serveis 

GATT que s’explicarà més endavant.  

En l’Apartat 3 s’explica detenidament el desenvolupament del sistema per a la localització 

d'objectes mitjançant dispositius adheribles, que inclou el Software i el Hardware. 

En resum les fases seguides per la creació han sigut les següents: 

- Elecció del Hardware 

- Configuració ,desenvolupament i muntatge del Hardware 

- Consum d’energia 
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- Soldatge del Hardware 

- Problemàtiques durant el transcurs del desenvolupament Hardware 

- Elecció del Software 

- Desenvolupament de l’aplicació mòbil 

- Problemàtiques en la creació de l’aplicació mòbil 

- Problemàtiques generals entre Hardware i Software 

 

1.5 Metodologia de treball 

La metodologia de treball que es farà servir en aquest TFG és Scrum. Aquesta metodologia és la 

més adequada degut a la flexibilitat que ofereix. Funciona de la següent manera. 

Primer es defineixen els rols, ScrumMaster, ProductOwner i Equip de desenvolupament. 

- ScrumMaster: És qui controla i guia per tal de que la pràctica o projecte avanci 

correctament. 

- ProductOwner: És el qui representa els interessats en el projecte. 

- Equip de desnvolupament: Tots els implicats en el programari 

En el nostra cas particular, tots tres rols els ocupa la mateix persona. Després de definir els rols, 

cal fer reunions, normalment cada matí, per tal de veure com avança el procés, i modificar-lo 

segons les previsions. 

Per aquest motiu va tant bé aquesta metodologia per aquest treball, ja que en cas d’haver 

problemes o altres incidents, et permet modificar-ho. 
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2. Estudi de Mercat 

Tal i com es comentava a la introducció fins feia poc no existia cap aparell similar a Espanya, 

tot i que actualment ja n’hi ha un anomenat WISTIKI. 

2.1 Història 

Aquest és un projecte va començar fa dos anys a França, en els laboratoris del Centre Nacional 

d’Investigació Científica de la ciutat de Lyo. Són 3 germans que van fundar una empresa el 

gener del 2014.  

Abans de la comercialització, novembre del 2014 ja hi havia 35000 wistiki  encargats per 

diferents cadenes de producció, i a finals de 2014 ja hi havia més de 50000. 

 

2.2 Característiques 

En aquest apartat entrarem a destacar les característiques més importants d’aquest aparell. 

2.2.1 Funcionalitats 

Aquest aparell disposa de 4 funcionalitats: 

- Timbre i radar 

- Posició GPS 

- Timbre invers 

- Corretja virtual 

2.2.1.1 Timbre i radar 

Aquesta funcionalitat és la principal, serveix per trobar l’objecte perdut fent sonar així el 

wistiki. També disposa d’un radar de tal forma que pots jugar el mític joc calent o fred. 

2.2.1.2 Posició GPS 

Tal i com indica el títol, aquesta serveix per trobar l’objecte perdut a través del gps del mòbil. 

Figura 19: Germans creadors del wistiki 

Figura 20: Wistiki 
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2.2.1.3 Timbre invers 

Si per casualitat el que perds és el mòbil, aquesta funcionalitat serveix per recuperar-lo, fent 

servir qualsevol wistiki pitarà el mòbil. 

2.2.1.4 Corretja virtual 

Pots activar aquest funcionalitat per tal de que t’avisi quan el mòbil s’allunya del smartphone. 

2.2.2 Autonomia 

El wistiki requereix d’una pila MAXELL CR2032 de capacitat 220mAh (recomenat) i té una 

autonomía d’un any. 

2.2.3 Abast 

El GPS no te limitacions en quan a l’abast, però el bluetooth com a màxim és de 50 metres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Pila MAXELL CR2032 
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3. Desenvolupament del sistema per a la localització d'objectes 

mitjançant dispositius adheribles. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, per tal de poder desenvolupar tot el TFG (part tècnica) 

s’ha especificat diferents fases o etapes. Aquestes són. 

- Elecció del Hardware 

- Configuració ,desenvolupament i muntatge del Hardware 

- Consum d’energia 

- Soldatge del Hardware 

- Problemàtiques durant el transcurs del desenvolupament Hardware 

- Elecció del Software 

- Desenvolupament de l’aplicació mòbil 

- Problemàtiques en la creació de l’aplicació mòbil 

- Problemàtiques generals entre Hardware i Software 

3.1 Elecció del Hardware 

 

S’ha de tenir en comte que en un projecte que inclou tant hardware com software, és molt 

important aquesta fase ja que en funció del hardware escollit, el resultat final pot variar 

moltíssim i pot fer que el projecte funcioni o no. Per tant per realitzar aquesta etapa he tingut en 

comte diferents factors. 

El primer factor i més important és el consum. Però aquest el tractarem en el capítol 4. Un altre 

factor molt important per el projecte és la mida i per tant també el pes. I finalment però no 

menys important l’altre factor és el preu. 

Els components escollits pel factors comentats anteriorment són els següents: 

- Arduino Nano (amb processador Atmega328) 

- Adafruit Bluefruit LE UART Friend (Bluetooth Low energy) 

- Altaveu o petit speaker 

També necessitem de diferents eines per poder treballar amb ells. Aquestes són: 

- Cable USB to MicroUSB per la connexió entre ordinador i Arduino Nano 

- Protoboard (Per realitzar la programació abans de soldar) 

- Cables Mascle – Mascle (Per la protoboard) 

- Pila Philips 9V amb capçal per la connexió 

- Soldador amb estany. 
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- Arduino IDE Software (per poder configurar i fer el programari) 

L’Arduino Nano conté les següents característiques: 

- 14 entrades i sortides digitals 

- 8 entrades analògiques 

- Rellotge de 16MHz 

- Dimensions: 3.3 cm x 1.8 cm x 0.3 cm 

- Pes 0’005 kg  

- Preu 5’87€ 

 

Figura 2: Arduino nano amb processador Atmega328 

S’ha escollit aquest dispositiu degut sobretot per la seva mida i el preu. Un altre factor que no 

està entre els importants però te la seva rellevància és el fet que aquest Arduino ha estat 

àmpliament testejat i provat. A més té una comunitat enorme darrera que ha descobert molts 

bugs i problemes i també moltes solucions. Aquest fet és important ja que al comprar-lo també 

compres fiabilitat.   

Un altre motiu és per les característiques que incorpora. Aquest dispositiu serà el core del 

hardware, és a dir, el que controlarà els demés components i els alimentarà. Accepta una entrada 

de voltatge entre 7 i 12 volts que va perfecte per la pila de 9V. Per el bluetooth necessitarem 

com a mínim pins de comunicació en sèrie. L’Arduino nano a part de tenir un comunicació en 

sèrie en la placa, et dona la possibilitat de utilitzar la llibreria SoftwareSerial (que permet fer 

funcionar pins digitals com a pins de comunicació sèrie) en tots els seus pins digitals. També 

tenim la sortida de diferents Grounds i de 5V i de 3V3, per tal d’alimentar els components 

segons la seva necessitat. Finalment també ha sigut escollit ja que per l’speaker necessitarem un 

pin pwm i l’arduino en té 6. (En l’apèndix hi ha el datasheet de l’arduino nano on es poden 

veure totes aquestes dades).  

Es va pensar en utilitzar un altre tipus de microntolador com ara el raspberry pi zero. Aquest 

dispositiu té les següents característiques: 

- 1GHz , single –Core cpu 
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- 512MB 

- HAT-compatible 40-pin header 

- Micro USB power 

- Input volatge: 5V 

- Dimensions: 65 mm × 30 mm × 5 mm 

- Preu: 5$ 

Tot i que és un microcontrolador més potent que l’escollit, es va descartar degut sobretot a les 

seves dimensions, ja que és pràcticament el doble de l’arduino nano. A més el seu voltatge 

d’entrada és de 5V igual que l’arduino nano (tot i que recomanen de 7V a 12V). Un altre motiu 

és que per aquest projecte no és necessari un processador a 1GHz, això normalment comporta 

més consum. 

Un altre microcontrolador que es va mirar era el SmartEverything. Aquest té moltes més 

opcions, com per exemple gps, Sigfox, acceleròmetre, etc.. I precisament per aquest motiu és va 

descartar. És un hardware que per aquest projecte és massa gran, a més el seu preu és al voltant 

dels 100€ i cal dir que la informació de la comunitat és nul·la o pràcticament inexistent. Per 

finalitzar un altre motiu pel qual es va descartar va ser pel seu tamany que és de 53mm X 

68mm. 

Adafruit Bluefruit LE UART Friend té les següents característiques: 

- ARM Cortex M0 core running at 16MHz 

- 256KB flash memory 

- 32KB SRAM 

- Transport: UART @ 9600 baud  

- On-board 3.3V voltage regulation 

- Dimensions: 21mm x 32mm x 5mm  

- Pes: 3.4g 

- Preu: 15€ 

 

Figura 3: Adafruit Bluefruit LE UART Friend 

S’ha escollit aquest bluetooth per diferents motius. El primer motiu i més important és que pot 

actuar com a beacon, cosa que, per aquest projecte és fonamental. També perquè et permet crear 
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característiques GATT personalitzades i accedir a elles. Un altre motiu és el fet de la comunitat 

que hi ha darrera i els tutorials que incorpora.  

Tal i com es pot veure en les característiques el pes és irrisori i les dimensions encaixen amb el 

que desitgem pel producte final. Necessita d’un voltatge de 3V3 cosa que l’Arduino nano ens ho 

facilitat. El rellotge és de 16MHz igual que l’arduino, tot i que com va per comunicació sèrie 

tampoc es preocupant. L’únic inconvenient és el preu, ja que 15€ és excessiu per la feina que 

realitzarà.  

Inicialment no es volia aquest bluetooth, el que es volia és el HC-05 bluetooth low energy 

module. Tot i que requeria soldar-lo, és més petit i el preu també és inferior. El problema va ser 

que no es va trobar pràcticament informació al respecte, totes les característiques estaven en la 

pròpia pàgina de venda i no es va trobar ni el datasheet ni altre informació útil, com els AT 

commands o l’opció d’afegir característiques GATT. Per aquest motiu es va obtar al final pel 

Adafruit Bluefruit LE Uart Friend. 

Per acabar com a peces necessàries pel projecte tenim l’Speaker. Al final s’ha obtat per un 

speaker petit i simple. Aquest speaker el podem trobar a qualsevol torre d’ordinador o el podem 

comprar per 0’20€. 

 

Figura 4: Speaker 

 

Com a primeres eines per el correcte funcionament del hardware tenim el cable USB – 

microUSB, la protoboard i cables mascle mascle per les connexions de la protoboard.  

El cable USB – microUSB, el farem servir per la connexió entre l’ordinador i l’Arduino nano i 

té una mida de 29cm d’extrem a extrem. La protoboard és de 650 punts amb 2 conexions tant de 

positiu com de negatiu amb unes dimensions de 16’7cm de llarg. Finalment els cables mascle – 

mascle amb unes dimensions de 6’5cm de llarg. 

Una de les alternatives a tot aquest hardware hagués sigut el BLEduino. Aquest dispositiu té les 

mides del arduino nano i a més ja incorpora bluetooth low energy. El problema és que està en 
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fase de desenvolupament, però des del 2014 que no s’ha dit res més. Si finalment sortís a la 

venda es replantejaria aquest projecte per fer-lo anar amb aquest dispositiu. 

 

Figura 5 Protoboard i cables 

La pila Philips només comentar que és de 9V, ja que per tal de que l’arduino funcioni 

correctament és necessari una entrada d’entre 7 i 12 V. Aquesta ha costat 3’50€. 

En quan al soldador i l’estany, cal dir que es va comprar un estoig amb tot incorporat (soldador, 

desoldador, estany i altres) per 20 €.  

Finalment també és necessari l’Arduino Software. Aquest programa permet configurar i 

programar l’Arduino nano. S’ha escollit aquest programa primer de tot per la familiarització que 

ja es tenia amb ell. També cal dir que és un programa gratuït dissenyat per la mateixa empresa 

que fabrica l’Arduino nano. Per acabar comentar que un dels grans avantatges d’usar aquest 

programa és també la gran comunitat que hi ha i els anys que porta en funcionament. Tal i com 

es deia en l’elecció de l’Arduino nano, no només compres un gran programa sinó que també 

compres fiabilitat. 

 

3.2 Configuració ,desenvolupament i muntatge del Hardware 

3.2.1 Muntatge 

Primer de tot és necessari muntar el hardware. En la següent figura es pot veure les connexions 

entre l’arduino nano i el Bluetooth low energy (figura 6).  

Arduino Nano Adafruit Bluefruit LE UART Friend 

GND GND 

5V VIN 

D11 CTS 

D10 TX0 

D9 RX0 

Figura 5: Taula connexions protoboard 
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Figura 6 Connexions entre bluetooth low energy i Arduino nano 

El pin CTS serveix per indicar al propi bluetooth que pot enviar dades a través del pin TX0. El 

pin D10 i D11 serveix per la comunicació sèrie entre el bluetooth i l’Arduino nano mitjançant la 

llibreria Software Serial i finalment el pin GND del Bluetooth al pin GND del arduino i el Vin 

està connectat al pin 3V3 de l’Arduino.  

En quan al speaker s’ha connectat el positiu (groc a la figura 7) al pin D6 que actua com a PWM 

i el GND al GND. 

 

Figura 7 Connexion entre tots els components 

 

S’ha connectat d’aquesta manera per tal de facilitar els canvis durant la fase de programació i 

prova.   

3.2.2 Configuració del Hardware 

Per entendre les configuracions que es realitzen primer s’ha de saber quin és el funcionament 

desitjat per el hardware. 

El que es desitja és crear un servei GATT amb una característica que es pugui llegir i escriure 

des de qualsevol dispositiu amb bluetooth que conegui l’identificador de la característica.  El 

hardware anirà llegint constantment aquesta característica la qual podrà ser 0 o 1.  
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En cas de que sigui 1, enviarà una senyal al speaker per que comenci a sonar. Durant 30 segons 

seguirà sonant a menys que la característica pasi a 0, on deixarà de sonar i tornarà a esperar que 

el valor d’aquesta sigui 1. 

La següent figura mostra en forma de diagrama el firmware del dispositiu: 

 

             

  Si    És un 0? 

        

          No 

 

 

 

 

            

    

    No          

          Si  

 

 

 

L’arduino nano no neccista de cap configuració especial per tal de que funcioni però és 

necessari per poder configurar el bluetooth i el speaker. Totes les connexions exposades en 

l’apartat anterior s’han d’indicar a l’arduino. Per l’speaker posem el pin D6 com a output i amb 

una freqüència que nosaltres diguem. Cal dir que tots els pins de l’arduino nano operan a 3V3 

volts. Necessaris per l’speaker i els demes components. En quan al bluetooth el que es farà és 

crida a la llibreria SoftwareSerial i posar el pin D10 com a TX (transmissió) i el pin D9 com a 

RX (recepció). 

Agafar valor del 

Bluetooth 

Activar Speaker 

Han passat 30s  

o valor = 0? 

Desactivar 

Speaker 

Agafar valor del 

Bluetooth 

Figura 8: Diagrama de flux 



  

17 
 

Per la configuració del bluetooth (que es fa mitjançant l’Arduino nano i la comunicació sèrie) 

s’ha seguit els següents passos. 

En primer lloc cal assegurar-nos de que el bluetooth estigui en mode CMD. Aquest mode ens 

permet entre a la seva configuració i canviar-la mitjançant comandes AT. Comentar que cada 

dispositiu té unes comandes AT pròpies o diferents i també són dependents de la versió del 

firmware del propi dispositiu. 

Comanda AT Utilitzada per a configurar el Bluetooth com a Beacon: 

- AT+BLEBEACON=0x004C,01-12-23-34-45-56-67-78-89-9A-AB-BC-CD-DE-EF-

F0,0x0000,0x0000,-59 

Sent el 0x004C, el Manufacturer ID on indica el protocol a seguir. En aquest cas està com a 

iBeacon el que significa que els dispositiu APPLE el podran trobar, el 01-12-23-34-45-56-67-

78-89-9A-AB-BC-CD-DE-EF-F0 és el uuid pel que s’identificarà aquest beacon, el 0x0000 el 

Major i l’altre el minor i finalment el -59, és el rssi (Received Signal Strength Indicator) a 1m. 

Els beacons són una via de comunicació de només 1 camí per tant per poder comunicar-se amb 

el bluetooth el que es fa és afegir unes característiques GATT en les quals podem escriure o 

llegir un valor. 

Comanda AT utilitzades per afegir una servei personalitzat al bluetooth: 

- AT+GATTADDSERVICE=UUID128=00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-AA-BB-CC-

DD-EE-FF 

Aquesta commanda serveix per afegir un servei d’un uuid de 128 bytes sent aquest 00-11-

22-33-44-55-66-77-88-99-AA-BB-CC-DD-EE-FF. Aquest servei és lliure el que significa 

que podem afegir característiques. Que ens serviran per modificar valors i llegir-los des de 

l’arduino nano i modificar-los. 

Comandes AT per afegir una característica i modificar el valor: 

- AT+GATTADDCHAR=UUID=0x2F30,PROPERTIES=0x08,MIN_LEN=1,VALUE=0 

- AT+GATTCHAR=1,0 

- AT+GATTCHAR=1 

. Una vegada tenim el servei afegit, li hem de posar una característica amb el seu uuid 

corresponent i les seves propietats. Aixó és el que fa la comanda GATTADDCHAR on el uuid 

és 0x2F30 i les seves propietats són 0x08 (escriure sense resposta), longitud mínima 1, i valor 

inicial 0. Finalment indiquem al Bluetooth que volem que aquesta característica tingui al valor 0 
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i per això fem servir la comanda GATTCHAR=1,0 on 1 és el número de la característica i el 0 

el valor que volem. Per últim tenim la comanda AT+GATTCHAR=1, on es retornarà el valor 

actual de la característica 1. 

Comanda per l’advertising data: 

- AT+GAPSETADVDATA=02-01-06-11-06-FF-EE-DD-CC-BB-AA-99-88-77-66-55-

44-33-22-11-00-03-02-0A-18 

Per acabar, la comanda GAPSETADVDATA serveix per modificar el “advertising data” del 

propi bluetooth indicant així els serveis que hi ha per tal de que poguin ser descoberts. Així que 

és necessari ja que em afegit un nou servei i em d’indicar el bluetooth que el mostri en el 

“advertising data”.  

Una vegada ja tenim el bluetooth funcionant com a Beacon i amb la característica afegida, 

llavors em de programar el seu comportament “normal”. Per fer-ho s’ha posat en el main que 

vagi llegint la característica abans comentada i en cas que aquesta canvi de valor llavors 

s’activarà el speaker perquè aquest soni quan toca. Per el moment s’ha establert que mentres no 

hi hagi un altre canvi (és a dir la característica es posi a 0 una altre vegada)  el buzzer sonarà 

durant 30 segons, per així poder trobar l’objecte. Aquest procés es pot repetir tantes vegades 

com es vulgui. 

3.3 Consum d’energia 

El consum ha anat evolucionant durant el projecte, per aquest motiu en aquest apartat s’explica 

els passos que s’han anat fent. 

Un dels principals objectius que es volia obtenir era que el consum de la bateria del dispositiu 

fos el més petit possible. La bateria en aquest cas és una pila PHILIPS 6LR61 de 9V que dona 

fins a 600 mAh. El dispositiu té un consum d’uns 33 mA quan s’està comprobant el valor de la 

característica GATT, si el speaker està en funcionament llavors passa a consumir 92 mA. Si 

suposem que com a molt sonarà una vegada per dia, llavors la mitjana del consum seria 

33.07mA. Llavors si apliquem la següent formula:  (Capacitat de la bateria / Consum dispositiu) 

* (0.9)
1
 

 (600mAh / 33.07mA) * 0.9 = 16.33 h 

1 
el 0’9 és degut a factors externs que poden afectar a la bateria 

Està clar que és un dels aspectes a millorar d’aquest projecte, ja que no es pot pretendre que 

l’usuari canviï la pila cada 16h. Una de les formes de millorar-ho seria fent més eficient el codi 

de l’Arduino nano o reduint la pila de voltatge. 
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En aquest cas s’ha canviat la pila per una CEGASA  CR-P2 6V que dona fins a 1600mAh. Fent 

proves amb el tester es pot comprovar que el consum disminueix, passant a 26mA quan no sona 

i 84 mA quan està sonant. Suposant exactament el mateix que en el cas anterior llavors obtenim 

que el consum mitg és de 26.02mA. Llavors aplicant la formula descrita anteriorment obtenim 

que: 

 (1600mAh/26mA)*0.9 = 55.38 h 

Obtenint així una millora del (55.38/16.33)*100 =  339%. Tot i que és una millora considerable, 

significa que el usuari hauria de canviar la pila gairebé cada dos dies. Segueix sent insuficient. 

Ara em retocat el codi per tal de que sigui més eficient en quan a consum. El que es fa és posar 

en mode sleep el dispositiu durant 1 segon després de llegir la dada. També s’ha aplicat que en 

contes de que el speaker estigui sonant durant 30 segons sense parar, ara va sonant 

intermitentment durant els 30 segons. D’aquesta manera s’ha reduït el consum en 12mA quan 

no sona i 32 mA quan està sonant. El consum mitg passa a ser 12.01 mA. Aplicant la formula 

per saber la vida de la bateria obtenim que: 

 (1600mAh/12.01)*0.9 = 119.90h 

La millora obtinguda en aquest cas és de (119.90/55.38)*100 = 216.5%, el que significa que la 

bateria duraria pràcticament 4 dies. 

Està clar que el consum segueix sent massa elevat, per tant ara intentarem passar d’un segon de 

mode sleep a 2 segons, ja que considerem que no és crític que l’usuari s’hagi d’esperar com a 

molt 2 segons perquè comenci a sonar. El consum queda llavors a 8.2mA quan no sona i 32 mA 

quan sona. El promitg dona 8.21mA, amb el que la vida de la bateria serà aproximadament de: 

 (1600mAh/8.21mA) *0.9 = 175.40h 

El resultat obtingut és una millora del (175.4/119.9) *100 = 146%. La bateria durarà 

aproximadament 7 dies. 

S’han realitzat més proves per tal de millor la vida de la bateria però els resultats no han sigut 

satisfactoris. Es va intentar reduir el consum del bluetooth fent que la transmissió pel port sèrie 

fos més lenta, però aquest fet afectava directament en el RSSI (Received signal strength 

indicator) i això perjudicava greument en el càlcul de la distància. És va reduir també el 

advertising data del bluetooth, que significa que envia les dades per que siguin descobertes amb 

menys freqüència, però la millora del consum va ser ínfima.  
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Com a conclusió està clar que per un prototip 7 dies no està malament però si es volgués 

comercialitzar  llavors és totalment insuficient. El problema és el consum del propi 

microcontrolador, si es volgués comercialitzar el producte seria necessari canviar-lo per una 

sèrie low voltage per tal d’intentar millorar el consum. 

S’ha de dir que al veure que el consum no era el desitjat s’ha afegit al disseny un botó per 

apagar el dispositiu. Això farà que la bateria duri més i donar l’opció al usuari a desconnectar 

els dispositius de forma còmode. 

3.4 Problemàtiques durant el transcurs del desenvolupament del Hardware 

Cal comentar que les fases o etapes comentades anteriorment han tingut una duració més llarga 

del que s’esperava inicialment. Aquest retard en l’estimació de dates ha sigut degut a diferents 

problemàtiques sorgides durant la fase de desenvolupament. 

Un dels problemes més greus va ser que no aconseguia configurar correctament el bluetooth. No 

podia posar aquest en mode command, i no responia a cap comanda AT. Després de buscar per 

internet i fer diferents experiments com intentar escriure manualment les comandes AT pel port 

sèrie, es va descobrir que hi havia un conflicte entre les llibreries SoftwareSerial i les llibreries 

del propi bluetooth. Per resoldre aquest problema vaig instal·lar una aplicació mòbil del 

fabricant del Bluetooth i amb aquesta vaig poder accedir al bluetooth i actualitzar el fimware. 

Una vegada actualitzat el fimware i fent ús de la llibreria SoftwareSerial vaig poder accedir al 

bluetooth en mode configuració i ficar les AT anteriorment comentades. 

Un altre problema va ser que de vegades la comunicació sèrie fallava, i com a resultat d’això 

alguna configuració introduïda no es s’enviava correctament al bluetooth. La solució en aquest 

cas va ser bastant fàcil ja que es va fer un bucle per cada una de les comandes on fins que el 

bluetooth no contestava un “OK” pel port sèrie seguia enviant la comanda. 

3.5 Soldatge del Hardware 

Per tal de no haver de fer més ús de la protoboard, una vegada ja funciona tal i com es desitja el 

hardware, aquest s’ha soldat tot seguint el següent esquema: 

 

 

ARDUINO NANO 

 

BLE 
SP 

Figura 9: Esquem soldatge 
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Tal i com es pot veure en la figura, s’ha soldat tal i com estava en la protoboard. Comentar que 

s’ha soldat en una placa de connexions i després s’ha tallat. El resultat es pot veure en la figura 

10. 

 

Figura 10: soldatge dels components 

Finalment també s’ha decidit fer el disseny d’una capsa en 3D que faria de contenidor del 

dispositiu i la bateria. Per tal de dissenyar-ho s’ha utilitzat el programa OpenSCAD. Aquest 

programari és tipus opensource i serveix per crear objectes 3D sòlids. Es pot fer servir tant per 

Linux com Windows com Mac. 

 

 

Figura 11: Disseny de la capsa amb tapa 
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Com es pot veure hi ha un forat rectangular a la capsa. En aquest hi haurà un interruptor de dos 

posicions per poder encendre i apagar el dispositiu, millorant així el consum elèctric. L’altre 

forat seveix per posar l’speaker, ja que si la capsa està tancada, es pugui sentir igualment. 

3.6 Elecció del Software 

Per tal de realitzar correctament l’aplicació mòbil és necessari d’algun software per 

desenvolupar-la. En aquest cas s’ha escollit Android Studio.  

Aquest és un software gratuït que permet el desenvolupament d’aplicacions Android. Tot i que 

és un software bastant nou, ha sigut molt esperat per tota la comunitat android. El software més 

comú abans d’aquest era eclipse. Ofereix moltes opcions per la programació i a més està pensat 

i dedicat únicament al desenvolupament d’aplicacions. Fa molt més fàcil la programació i 

sobretot disseny de les app. Finalment s’ha escollit aquest software ja que podem trobar molts 

tutorials i documentacions de com realitzar les aplicacions android. 

3.7 Desenvolupament de l’aplicació mòbil 

Per començar indicar que des del començament del TFG no tenia cap noció ni estudis previs del 

desenvolupament d’aplicacions Android. Aquest fet a provocat entre altres coses que el temps 

destinat a realitzar l’aplicació augmentés considerablement. 

L’aplicació mòbil està pensada perquè es pugui vincular un nou dispositiu, editar els dispositius 

vinculats per poder canviar el nom i la distància en cm que es vol configurar i també hi haurà un 

apartat per poder observar els objectes vinculats i si fa falta fer que sonin. Per altre banda s’ha 

d’executar un servei que funcioni en background que vagi analitzant automàticament la 

distància que estàn els dispositius. En cas que un d’aquests sobrepassi la distància programada 

llavors s’enviarà una notificació al mòbil indicant el nom del dispositiu i si es vol que comenci a 

sonar. Si l’usuari diu que si, llavors comença a sonar el dispositiu i surt una nova pantalla que 

pregunta si s’ha trobat o no. En cas de que es trobi el dispositiu llavors para de sonar, si no es 

troba torna a sonar durant 30 segons. 

Primer de tot cal explicar que tal i com s’ha pensat l’aplicació és necessari una base da dades 

local. En aquesta base de dades s’emmagatzema el nom del dispositiu, la distància programada 

perquè soni i finalment la direcció mac del dispositiu. D’aquesta manera podem gestionar totes 

les operacions requerides. 

L’aplicació consta de diferents pantalles organitzades en menús. En el menú principal podem 

trobar 3 buttons.  

- Observar Objectes 

- Editar Dispositiu 
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- Vincular Dispositiu 

 

 

Figura 12 Pantalla inicial aplicació android 

Tal i com es pot veure els botons estan centrats i cada un d’ells ens porta a un Activity diferent. 

També cal dir que en el main s’executa el servei que funcionarà en background el qual 

analitzarà cada un dels dispositius vinculats i la seva distància. 

En la pantalla Observar Objectes, ens sortirà un llistat de dispositius que tenim vinculats, i la 

distància en la que estan.  Per poder realitzar aquesta pantalla s’ha afegit en el layout un element 

listview, el qual s’omple mitjançant una funció que observa els beacons propers i mira si estàn 

vinculats o no, quin rssi (Recived Signal Strength indication) tenen per tal de saber la distància i 

finalment també mira el nom del dispositiu.  

 

Figura 13: Pantalla Observar 
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En aquest cas només veiem un dispositiu, que el tenim guardat amb el nom de claus. Si no 

tinguéssim cap dispositiu vinculat no sortiria cap element. També podem veure que el tenim a 

una distància de 0’7 m, és a dir a 70cm. 

Per tal de poder-ho fer quan es crea el activity es crida a la funció ScanLEDevice. Que el que fa 

és dir-li al bluetooth que comenci a scannejar tots els dispositius bluetooth. Quan en troba un 

qualsevol la informació passa a la funció mLeScanCallback que tenim com a paràmetres 

d’entrada “Device, rssi, ScanRecord”.  S’ha de tenir en comte que només volem veure els 

dispositius vinculats, i per aquest motiu fem una consulta SQL Select sobre la base de dades 

local, on ens retornarà la direcció MAC del dispositiu. Si el resultat de la consulta és mes petit 

que 1 llavors ignorarem aquest dispositiu. En cas de que sigui més gran que 1llavors el que es fa 

és crear una llista de dos paràmetres, on guardem la mac del dispositiu i les seves 

característiques GATT. Una vegada tenim aquesta llista, per posar-la en la pantalla, el que és fa 

és un ListTextView, en el quan passem, el nom del dispositiu i la seva distància.  

La distància es calcula mitjançant el rssi (Received Signal Strength indicator), utilitzant una 

fórmula. 

 

Figura 14: Dialog Alert Comença a Sonar 

 

Com podem comprovar, al tocar un element de la llista ens surt un “Alert Dialog” en el qual ens 

indica si volem que el dispositiu indicat comenci a sonar. Al apretar OK, el dispositiu 

començarà a sonar durant 30 segons.  

Al tenir la MAC guardada i les seves característiques GATT, al apretar OK el que estem fent és 

connectar-nos al dispositiu i escriure a la característica GATT (explicada en l’apartat de 
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desenvolupament de Hardware) un 1. Llavors quan el Arduino nano detecta aquest 1, posa el 

pin 6 (pin del speaker) un 200. Finalment és desconnecta. La desconnexió és molt important ja 

que si pel que sigui es quedés connectat, llavors quan es fes el scanneig no trobaríem una altre 

vegada el dispositiu, o no podríem descobrir altres dispositius, ni tant sols es podria mira la 

distància. 

Per qüestions de seguretat i de comoditat s’ha establert que aquest procés es pot cancel·lar 

simplement tornant a apretar l’element de la llista. En aquest cas ens sortiria un altre “Alert 

Dialog” que ens indicaria si volem fer que deixi de sonar el dispositiu. Tal i com es mostra en la 

figura 15.  

Un altre cop seguiríem el mateix procés, connectar-nos mitjançant les característiques GATT, 

escriure un 0 en la característica desitjada i desconnectar-nos. 

 

 

Figura 15: Dialog Alert Deixar de Sonar 

En la pantalla Editar Dispositiu, ens surt un altre llistat però en aquest cas només dels beacons 

que tenim vinculats, simplement agafa els beacons vinculats d’una base de dades que s’ha creat 

per tenir controlats tots els dispositius que té una persona i els posa en el llistat. En aquest surt el 

nom del beacon, com podria ser per exemple la cartera, i la distància que tenim programada 

perquè ens soni, posem pel cas 100 cm (figura 16).  
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Per fer el llistat Utilitzem una altre vegada el paràmetre ListTextView, però aquest cop, en 

contes de fixar-nos en els dispositius que ens arriben pel bluetooth, el que es fa és omplir-la amb 

la base de dades local que disposem. 

 

Figura 16: Llistat Editar 

Al apretar qualsevol element del llistat anem a la configuració d’aquest (figura 17). En aquesta 

configuració podem canviar tant el nom com la distància programada. Seguint el cas de la 

cartera podríem posar claus, 20 cm. Al tornar enrere o acceptar veuríem que ja no tenim la 

cartera sinó que ara hi ha claus a 20 cm (figura 18).  

 

Figura 17: Pantalla Editar Específic 

 

Figura 18: Editar Completat

Cal comentar que al apretar un element del llistat anem a un activity nou, però aquesta vegada li 

passem el nom del dispositiu i la disstància. Per fer-ho s’utilitza els Extras. Per anar d’un 

activity a un altre és necessari crear un Intent, i en aquest intent, se li poden afegir Extras els 

qual tenen dos camps. Un d’ells és el nom que li vulguis posar, i l’altre el valor. Per tant quan 

anem a l’altre activity, el que s’ha de fer és buscar el nom assignat i recuperar el valor. 
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Un cop el usuari, apreta ACCEPTAR, el que es fa és agafar el text del TextView disp, i el text 

del TextView dist, i amb aquests valors actualitzem la base de dades els camps nom i distància 

de la fila corresponent. 

També podem eliminar un dispositiu, per exemple perquè li hem donat a algú o ja no disposem 

d’ell. En aquest cas seguiríem el següent procediment. Primer de tot el seleccionaríem a la llista 

i després faríem clic a eliminar, on ens sortiria un  altre “Alert Dialog”  on ens preguntaria si 

estem segurs de que volem eliminar-lo (figura 19). Si cliquem que si llavors s’eliminaria de la 

base de dades (figura 20). 

En aquest cas, es fa exactament el mateix que per actualitzar, però en contes de fer una 

sentència SQL UPDATE, en realitzem una de DELETE.

 

Figura 19: Dialog Alert Eliminar 

 

Figura 20: Pantalla Editar Actualitzada

 

Finalment tenim la pantalla Vincular dispositius. Al igual que els demés sortiria un llistat de 

beacons, però en aquest cas no seria els que tenim vinculats sinó els demés (figura 21). Si 

cliquem qualsevol element de la llista llavors ens sortirà un missatge en el que ens informa de si 

estem segurs que volem vincular aquest dispositiu (figura 22). 



 

 

Figura 21: Pantalla Vincular amb Llistat de dispositius 

  

 

Figura 22: Dialog Alert Vinculació 

Quan el dispositiu es vincula, significa que s’afegeix a la base de dades, i per tant ja podem 

observar l’objecte i fer que soni en cas que ho desitgem o canviar el nom i la distància pel que 

ens sembli apropiat. 

Aquest Activity és molt semblant el d’Observar, però en aquest cas s’ha de fer un filtratge per 

que no surtin els dispositius ja vinculats. El que es fa és quan la funció mLeScanCallback ens 

retorna un dispositiu, agafem la seva direcció mac i fem una consulta SQL Select per veure si ja 

tenim aquesta mac vinculada. Si el resultat d’aquesta consulta és més gran que 1, llavors l’únic 

que s’ha de fer és no afegir aquest dispositiu a la llista. 

Falta per explicar el funcionament i desenvolupament del servei que funcioni en background. El 

servei tal i com s’ha comentat anteriorment, s’executa quan s’inicia l’aplicació. Però en cas de 
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que aquesta es tenqui, segueix funcionant. Aquest servei, el que fa és al igual que observar o 

vincular, utilitza el bluetooth i fa que aquest escannegi tot el temps. Per cada dispositiu que trobi 

mira, si està a la base de dades. En cas afirmatiu llavors mira la distància programada (que ja 

s’ha agafat utilitzant un SQL Select) i mira la distància actual del dispositiu (que es mira 

utilitzant el rssi). Si la distància rssi és més gran que la programada llavors envia una notificació 

a l’usuari indicant-li el nom del dispositiu i dos buttons de si o no per indicar si vol que comenci 

a sonar el dispositiu o no (figura23). Per poder realitzar les notificacion s’ha utilitzat la llibreria 

NotificationManager.  En aquesta llibreria s’ha d’especificar les icones de la notificació, el títol, 

el text intern, les accions (en aquest cas els buttons) i finalment un identificador per aquesta 

notificació. 

 

Figura 23: Notificació Fora de RANG 

Si apretem que no, llavors la notificació es cancel·la mitjançant NotificationManager.Cancel(id 

de la notificació). En cas d’apretar que si, llavors es cancel·la la notificació, fem que el 

dispositiu comenci a sonar i obrim un nou activity (figura 24), en el qual ens pregunta si s’ha 

trobat el dispositiu o no.  Per tal de que el dispositiu soni fem exactament el mateix que 

Observar, que és connectar-nos al bluetooth, llegir les característiques GATT i escriure un 1 a la 

característica desitjada. Mentres sona el dispositiu ens apareix la pantalla anteriorment 

comentada amb els botons si o no. En aquest cas si apretem que si que em trobat el dispositiu, 

llavors ens tornem a connectar al bluetooth i escrivim un 0 a la característica GATT, fent així 

que deixi de sonar el dispositiu i es tancaria el activity. Pel contrari, si apretem que no l’hem 

trobat, faríem que el dispositiu torni a sonar. Aquest procés es pot repetir tantes vegades com es 

vulgui. 
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Figura 24: Activity Alarma 

El procés que segueix quan s’apreta que si a la notificació no és trivial. Ha sigut necessari crear 

un BroadcastReceiver el qual rep la resposta de la notificació ja que al venir aquesta d’un servei 

i no de l’aplicació no pot agafar cap context i per tant necessitem d’aquest procés intermitg que 

de fet està escoltant tot el que pasa pel mòbil. Aquest BroadcastReceiver mira si la resposta ha 

sigut una o una altre i en funció crea el nou activity i cancel·la la notificació, o només cancel·la 

la notificació. L’activity alarm el que fa és cridar a funcions ja creades del Servei ja que així 

evitem crear codi innecessari. 

Cal comentar que la duració inicial d’aquest apartat era de 4 setmanes. Degut al desconeixement 

propi del llenguatge de programació com errors que s’explicaràn a continuació, la duració final 

ha sigut de 12 setmanes. 

3.8 Problemàtiques en la creació de l’aplicació mòbil 

Un dels errors principals i que ha fet que la duració augmentés considerablement era el fet de la 

compatibilitat. El mòbil en el qual feia les probes té una API 19. Això comporta que hi ha 

moltes funciones relacionades amb el Bluetooth low energy que no es poden fer servir. Com per 

exemple BluetoothLeScanner que requereix API 21. De fet no es podia utilitzar ninguna de les 

funcions de la llibreria android.bluetooth.le. Després d’un temps de cerca i investigació per 

internet vaig trobar la llibreria BluetoothAdapter.LeScanCallback de l’API 18. Aquesta llibreria 

està en desús, però és la única que em funcionava amb el mòbil. 

Un altre problema greu va ser la utilització d’una base de dades. Tot i que el llenguatge sql no 

van ser un problema degut a que ja en tinc grans coneixements, la creació de la mateixa per 

android va ser molt complicat. Degut a que per crear la base de dades s’ha de crear dos Activity 

apart. Un d’ells per crear l’estructura i l’altre per crear les funcions que gestionin aquest sql. Al 

final em vaig ajudar d’una llibreria anomenada SQLiteDatabase. 

http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/le/BluetoothLeScanner.html
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També vaig tenir un error relacionat amb el Servei. Quan ja tot el sistema està operatiu, al fer 

proves vaig donar-me conte que aquest servei no funcionava en backround. Això comportava 

que si l’aplicació no estava en primer pla o si la pantalla del mòbil estava en repòs, llavors el 

servei deixava de funcionar. Amb la qual cosa el projecte no tindria sentit ja que obligaria al 

usuari a tenir sempre la mateixa aplicació en el mòbil i no posar la pantalla en repòs. Per 

solucionar-ho vaig estar cercant per internet i mirant la pàgina oficial d’android Studio. Allà 

vaig comprovar que en contes de declara un activity com a Servei, l’havia de declara com a 

IntentService. Tot i que el canvi no va ser molt gran, hi havia coses que s’havien de canviar. 

Altre problemes o errors van ser a causa del meu desconeixement d’Android. Això va 

comportar que hagués de fer més tutorials per internet dels que pensava necessaris.  

 

3.9 Problemàtiques generals entre Hardware i Software 

Un dels problemes més greus entre hardware i Software va ser l’enviament al servei GATT a la 

característica desitjada. El principi quan li enviava un 1 a la característica, veia que l’Arduino 

nano no rebia res, o el que rebia no era un 1. Després de buscar per internet i sobretot després de 

veure el funcionament de l’aplicació d’adafruit, vaig veure que l’Arduino nano esperava un 

Unsigned byte i l’aplicació per defecte enviava un array de bytes. Al final vaig poder canviar 

aquest array de bytes per un uint8_t.  
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4. Futur del projecte 

En quan al projecte en si té moltes possibles modificacions i actualitzacions: 

- Localitzador gps 

- Canviar bluetooth per nfc (Near Fear Comunication) 

- Millora de l’aplicació Android 

- Pensar en les empreses 

El localitzador gps serviria per tal de saber la posició exacte del objecte perdut. Amb una 

sencilla aplicació mòbil o aprofitant google maps. 

Hi ha diferents problemàtiques. El disseny que volem a de ser petit i el més eficient possible en 

quan a energia consumida. Un gps normalment té unes dimensions molt grans i el consum és 

elevat.  

Característiques rellevants: 

- Dimensions: 23mm x 35mm x 8mm 

- Consum (MTK3339): 25mA tracking, 20 mA en navegació 

- Alimentació: 3.0 - 5.5VDC 

 

El bluetooth low energy actualment és una tecnologia molt eficient en quan consum d’energia, 

però no és pot comunicar amb dispositu sense electricitat, en canvi la tecnologia nfc si que 

permet comunicar-se. La problemàtica està en que actualment aquesta tecnologia només té un 

rang de 20cm, per tant, si més no de moment, no seria possible fer servir aquesta tecnologia. 

Clarament l’aplicació android té moltes modificacions i actualitzacions possibles entre altres  

coses degut el meu desconeixement del mateix. Com per exemple el consum de l’aplicació és 

molt elevat ja que per tal de que tot el projecte funcioni,  ha d’estar en funcionament tot el rato. 

Es podria millor fent que encara que l’aplicació sigui tencada, (que es mati el procés que 

l’executa), segueixi funcionant el servei de detecció i alarma. Altres aspectes millorables seria 

sobretot la qüestió estètica, per tal que fos més agradable a la vista. 

Figura 25: Adafruit GPS MTK3339 
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Un altre aspecte a millorar o fer de nou seria crear un servidor en el qual s’emmagatzemés la 

informació de tots els beacons que siguin fabricats, d’aquesta manera l’empresa els tindria 

controlats. 

Altres apostes de futur seria no vendre el dispositiu únicament a particulars sinó també a 

empreses. Per tal de que pugui ser interessant per l’empresa és oferir un sistema de localització 

de tots els seus dispositius mitjançant una pàgina web. Per això seria necessari crear també la 

pàgina web i els servidors necessaris. També caldria que el dispositiu pogués enviar la senyal ja 

sigui a través del mateix mòbil o incorporant-li sigfox o altres sistemes de comunicació. 

En quan a millores es podria dir que seria necessari augmentar la vida de la bateria i disminuir el 

tamany del producte final. Curiosament ambdues coses estan lligades. Cal comentar que aquest 

projecte ha servit per crear un prototip i veure si la idea era viable. Com es pot comprovar si que 

és viable i s’ha creat un prototip funcional. Per tal d’augmentar la vida de la bateria seria 

necessari anar a un microcontrolador de low voltatge que funcionés a 1V5 o màxim 3V3 volts 

(ja que aquest és el voltatge que necessita el bluetooth per funcionar). Si es redueix el voltatge 

també es reduirà el consum, i així es podria aconseguir que la bateria durés més.  

Si el microcontrolador només necessités un voltatge petit, llavors la bateria de 6V (que és el 

component més gran) seria innecessària i es podria substituir per un pila de botó de 3V. 

D’aquesta manera reduirem no només el consum sinó també l’espai que ocupa. 

Una problemàtica que s’ha trobat en aquest projecte és la mesura de la distància mitjançant 

RSSI del bluetooth. Després de moltes proves s’ha concluït que aquesta distància no és molt 

fiable. Tot i que l’algoritme inicial s’ha millorat perquè descarti valors molt allunyats el fet és 

que encara ara dona algunes distàncies no corresponents amb la realitat. Cal dir que realment la 

diferència de centímetres fins i tot d’algun metre de la distància real tampoc és molt crític per 

aquest projecte, ja que el valor real no s’allunyarà més d’un metre.  

Per tal de millorar-ho serà necessari incorporar un gps, així tindríem una precisió molt més 

elevada. 
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5. Planificació temporal 

Per tal de poder realitzar tot el projecte, s’estima que el temps necessari és d’uns 5 mesos 

aproximadament. En el pròxim apartat s’expliquen el perquè d’aquests 5 mesos tot i que el 

temps pot ser superior degut a imprevistos no calculats. Degut a aquest motiu s’ha de comentar 

que aquest apartat no és rígid ni inalterable, si no,  es tracta d’una guia acurada i aproximada 

que intenta definir els temps necessaris i els erros que se’n puguin derivar. 

5.1 Etapes del projecte 

Les pròximes dades i desenvolupament del projecte es donen en ordre cronològic per afavorir 

una millor lectura i comprensió del projecte en si. 

5.1.1 Gestió del projecte 

 Per tal de gestionar el projecte cal recordar les tasques que es desenvolupen en aquesta pròpia 

assignatura GEP. En ella tenim diferents lliuraments que ajuden a gestionar el temps per tal de 

realitzar el treball escrit de l projecte. Hi ha un total de 5 lliuraments que es llisten a 

continuació: 

- Lliurable 1: Definició de l’abast i contextualització (24,5 h) 

- Lliurable 2: Planificació temporal (8,25 h) 

- Lliurable 3: Gestió Econòmica i sostenibilitat (9,25 h) 

- Lliurable 4: Presentació preliminar (6,25 h) 

- Lliurable 5: Plec de condicions (8,5 h) 

Cada una d’elles requereixen d’unes hores de dedicació que en total fan una suma de 56,75. A 

tot això cal sumar-li també la presentació oral i document final que necessita un temps 

aproximat de 18,25 hores. Per tant el còmput total de temps seria d’unes 75 hores. 

Per tal de poder realitzar totes aquestes tasques necessitarem diferents recursos llistats a 

continuació: 

- Ordinador 

- Microsoft Word (o qualsevol editor de text) 

- Adobe Reader (o lector de PDF’s) 

- Plataforma web de la fib 

- Plataforma web Atenea 

- Microssoft Office Project 

- Google Drive 
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5.1.2 Investigació del producte 

Un cop s’ha tingut la idea de realitzar el producte, el primer que cal fer és investigar si ja 

existeix. En cas afirmatiu és necessari mira com realitzen el producte i si hi ha diferències amb 

la idea obtinguda. En cas negatiu, mirar si hi ha alguna cosa que si assembla. Aquesta tasca que 

pot semblar insignificant és molt important i el temps necessari per desenvolupar-la és variable. 

En el cas de que el producte ja existeixi cal entre 5 i 10 hores per esbrinar si és una idea que 

relativament nova o pel contrari ja fa temps que existeix. També mira qui l’ha creat i on s’ha 

creat. Després cal fer una investigació del producte que venen i observar les diferències que hi 

ha amb la idea que s’ha pensat. Mira també quina tecnologia usen i finalment si el seu producte 

és millorable o no. 

En el cas de que no existeixi el producte (fet molt complicat en aquests temps) s’ha de buscar si 

hi ha algun producte semblant o si ja s’havia intentat fer. En aquest cas, el temps s’incrementa 

degut a la incertesa de si realment existeix o no, i ja que buscar productes semblants pot ser molt 

llarg. Per tant en quan el temps parlaríem ben bé d’entre 15 i 20 hores. 

Per tal de realitzar aquestes tasques simplement necessitem un ordinador amb connexió a 

internet i buscar en llibres especialitzats. També és necessari certa habilitat per buscar 

adequadament i així estalviar hores. 

5.1.3 Creació del producte 

Aquest apartat té diferents subapartats degut a la complicació del mateix. Aquest subapartats es 

definiran per ordre cronològic. 

5.1.3.1 Investigació de tecnologies 

Per tal de realitzar els xips en forma d’adhesius i que tot aquest projecte funcioni s’han de 

valorar diferents tecnologies existents. Per tal de valorar-les primer s’han d’investigar i veure 

també si n’existeix alguna de nova que ajudi a realitzar-lo. Tot i que en el primer moment es pot 

tenir bastant clar per quina tecnologia triar, és possible que no es coneguin totes al mateix temps 

que és possible que hi hagi alguna que no s’hagi considerat i funcioni perfectament.  

Aquesta tasca al igual que la d’investigació del producte pot ser variable, però aquesta vegada 

en funció d’on es busqui la informació i del coneixement propi de les tecnologies actuals. Per 

tant es dona un marge de 25 hores. 

Per tal de realitzar aquesta tasca és necessari un ordinador amb connexió a internet. 
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5.1.3.2 Elecció del Hardware 

Per tal de crear el dispositiu serà necessari escollir correctament el hardware que composaran el 

xip complet. Per tal de fer-ho s’han de mirar les característiques de cada component  per veure 

així si encaixen. 

En total es considera que serà necessària entre 20 i 25 hores per poder finalitzar aquesta etapa, 

considerant també les hores necessàries per entendre i familiaritzar-se amb els recursos 

necessaris per realitzar-la. 

Els recursos necessaris per aquesta tasca són, un ordinador  amb connexió a internet i 

coneixements de hardware. 

5.1.3.3 Configuració ,desenvolupament i muntatge del Hardware 

Una vegada tenim clar quins han de ser els components, s’ha de començar a configurar-lo i a 

programar-lo. Comentar que tot i que  pot semblar una tasca sense importància té la seva 

rellevància, degut al fet de que és la base perquè tot el projecte funcioni correctament. Entre 

altres funcions el xip haurà de configurar l’Adafruit Bluefruit perquè actuï com a beacon, també 

haurà d’afegir-li un servei GATT amb una característica per poder establir alguna comunicació 

entre el beacon i el smartphone.. Finalment haurà d’anar consultant aquesta característica per tal 

comprovar si hi ha hagut alguna interacció entre el mòbil i el beacon. 

Per tal d’assegurar-nos un bon funcionament seria necessari entre unes 75 i 100 hores. Sempre i 

quan no hi hagi problemes com per exemple que el funcionament del beacon no sigui el adequat 

o que hi hagi un error de fàbrica. 

Els recursos necessaris per aquesta etapa són Software Arduino, els components escollits, cables 

mascle – mascle per les connexions, cable USB – USB micro per la connexió arduino ordinador 

i evidentment un ordinador per poder programar. 

5.1.3.4 Soldatge del Hardware 

Una vegada ja funciona tot correctament serà necessari soldar el hardware per deixar-lo tal i 

com es vol. També comentar que en aquesta tasca s’ha dissenyat una capsa 3D per tal de posar 

el hardware i així tenir una presentació més agradable. 

Aquesta tasca pot durar entre 50 i 75 hores, depenen de si el resultat final és l’esperat i tot va 

com es desitja. 

Els recursos necessaris per aquesta tasca seran un soldador, estany, placa de connexions i els 

components. A més pel disseny de la capsa s’ha necessitat del software Sketchup i un pluggin 

del mateix. 
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5.1.3.5 Implementació de l’aplicació mòbil 

El desenvolupament d’aquesta aplicació pot ser molt variable, quan parlem de temps. Cal 

comentar que el desenvolupament d’aplicacions informàtiques al igual que la programació pel 

hardware, el temps varia en funció dels errors que es vagin trobant mentres es programa.  

Comentar també, que al programar amb components com el bluetooth i altres complica més la 

precisió del temps, degut als problemes que es poden derivar. 

En quan a la programació de bluetooth low energy, s’ha de dir que tot i que hi ha molta 

documentació per internet, fa falta familiaritzar-se amb aquesta degut a les diferents funcions 

que té. Esmentar que el fet de que personalment no hagi fet mai aplicacions android complica 

més la tasca ja que és necessari estudiar i entendre el seu funcionament.  

El temps es calcula que serà entre 125 i 150 hores podent-se allargar una setmana més pels 

problemes esmentats anteriorment. 

Els recursos necessaris per aquesta programació són, els diferents components (Arduino nano, 

altaveu i Adafruit Bluefruit ) en perfecte funcionament, un ordinador, software per aplicacions 

informàtiques com podria ser Eclipse o fins i tot Unity i finalment un dispositiu mòbil per poder 

probar l’aplicació. 

5.1.4 Validesa del resultat 

Una vegada es creu que tot està perfectament funcionant, és necessari un temps per comprovar 

que realment és així, i per tal de fer diferents probes al respecte. Per tant és necessari un temps 

aproximat d’unes 25 hores per realitzar probes. Aquestes provaran: 

- La distància a la que arriben les dades del bluetooth. 

- Quins inconvenients té posar el xip a la bossa o altres objecte. 

- Funcionament de l’altaveu. 

- Veure consum energètic del mòbil. 

- Altres. 

Els únics recursos necessaris per aquesta tasca són, el xip en ple funcionament i un dispositiu 

mòbil amb l’aplicació mòbil instal·lada.  

5.1.5 Creació de més productes (opcional) 

Finalment quan ja tenim el producte en ple funcionament, i comprovat que tot es desenvolupa 

segons el resultats esperats, llavors entre una tasca opcional que és, la creació de més productes. 

Aquesta tasca serviria per veure com funciona el mòbil amb més d’un dispositiu lligat a aquest. 

Per exemple, si es dispara el consum energètic, o si l’aplicació mòbil surten més errors, etc.. 
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Com que ja estaria tot programat i hi hauria diferents circuits impresos, llavors el temps 

d’aquesta tasca, seria simplement el temps de muntatge, calculat en unes 5 hores, tenint en 

comte que no sorgeix cap error. 

Els recursos necessaris per aquesta són, un circuit imprès, dispositius bluetooth ble, dispositius 

d’altaveu, piles de botó, soldador i estany.  

5.2 Estimació del temps per tasca 

L’estimació i el còmput total de temps, es resumeix en la següent taula: 

Tasca Temps 

Gestió del projecte 

- Lliurable 1 

- Lliurable 2 

- Lliurable 3 

- Lliurable 4 

- Lliurable 5 

75 hores 

24.5 hores 

8.25 hores 

9.25 hores 

6.25 hores 

8.5 hores 

Investigació del producte 15 – 20 hores 

Creació del producte 

- Investigació de tecnologies 

- Elecció del Hardware 

- Configuració ,desenvolupament i 

muntatge del Hardware  

- Soldatge del Hardware 

- Implementació de l’aplicació mòbil 

Total:  

25 hores 

25 hores 

100                 hores 

 

75 hores 

150                   hores 

Validesa del resultat 25 hores 

Creació de més productes 5 hores/producte 

Figura 26: Relació Tasca i temps necessari 

El còmput total és de 475 hores en el pitjor dels casos, si calculem un dia com a 4-5 hores i una 

setmana de 5 dies (excloent dissabte i diumenge), llavors obtindríem que es tardaria 4.75 mesos 

en realitzar un sol prototip. S’ha de tenir en comte que hi ha variància en funció de certes 

tasques abans comentades. 
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5.3 Explicació de les dependències 

Les dependències són cada una de les tasques comentades anteriorment. Fins que una tasca no 

s’ha acabat l’altre no pot començar, ja que necessita d’aquesta tasca.  

Per tant podem veure en la següent taula un resum d’aquestes dependències: 

Tasca Dependència 

Gestió del producte - 

Investigació del producte Gestió del producte 

Investigació de tecnologies Investigació del producte 

Elecció del Hardware Investigació de tecnologies 

Configuració ,desenvolupament i muntatge 

del Hardware 

Elecció del Hardware 

Implementació de l’aplicació mòbil Configuració ,desenvolupament i muntatge 

del Hardware 

Validesa del resultat Implementació de l’aplicació mòbil 

Creació de més productes Validesa del resultat 

Figura 27: Dependències de Tasques 

Cal comentar que la tasca Soldatge del hardware, té com a dependència configuració, 

desenvolupament i muntatge del Hardware, però no genera cap dependència, és a dir, que una 

vegada acabada la configuració, desenvolupament i muntatge del Hardware, aquesta es pot fer 

en qualsevol moment. 
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6. Gestió econòmica i sostenibilitat 

En aquest apartat s’explicarà tant els costos directes com els indirectes. Els costos directes són 

aquells que van directament relacionats amb les tasques descrites en l’apartat anterior. Els 

costos indirectes són aquells que es comparteixen amb altres activitats, en el cas que ens ocupa 

podria ser l’electricitat consumida, l’aigua, la quota de ADSL etc...  

Comentar també que la fòrmula empreada per calcula l’amortització és: 

- El preu unitari dividit per la vida útil en mesos, i tot multiplicat pels messos que 

s’utilitzarà. En el projecte que evaluem es calcula que els recursos s’utilitzaràn 

durant 5 mesos. 

 

6.1 Costos directes 

En la següent graella es mostren tots els costos directes emprats per realitzar aquest projecte 

classificats per les tasques anteriorment definides. 

  Unitats 
Preu Unitat 

(€) 

Vida útil 
Amortitzaci

ó estimada 

(€) 

Preu 

(anys) (€) 

Gestió del projecte           

Ordinador Portàtil 1 1540 5 128.33 128.33 

Imprevist (Reparació) 1 0 _   0* 

Llicència Microsoft Word 1 100 3 13.8888888 13.9 

Software Microssoft Office 

Project 
1 0 5 0 0 

Software Adobe Reader 1 0 5 0 0 

Plataforma web de la fib 1 0 8 0 0 

Plataforma web d’atenea 1 0 8 0 0 

Google Drive 1 0 8 0 0 

Quota connexió a internet 1 40 6 2.77777777 2.8 

Creació del producte           

Configuració           
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,desenvolupament i 

muntatge del Hardware 

Adafruit Bluefruit UART 

Friend 
1 15.49 5 1.29083333 1.3 

Imprevist (Mal funcionament) 

Risc 10% 
1 15.49 _   1.55 

Altaveu 1 1,89 5 0,1575 0,16 

Imprevist (Mal funcionament) 

Risc 10% 
1 1,89 _   0,19 

Pila CR-P2 1 2 0.25 2 2 

Arduino nano 1 5,87 0.25 5,87 5,87 

Imprevist (Mal funcionament) 

Risc 10% 
1 5,87 _  0,59 

Soldatge del Hardware      

Soldador + estany 1 20 5 1.66666666 1.67 

OpenSCAD 1 0 0.08 0 0 

Implentació de l'aplicació 

mòbil 
          

Software Android Studio 1 0 5 0 0 

Nexus 4 1 300 5 15 15 

Recursos Humans (Engenyier 

Informàtic) 
250 h 20€/h - - 5500 

Recursos Humans (Director 

del projecte) 
150 h 22€/h   3300 

Mes imprevistos (15% del 

total) 
1 3500 0,25   

1346 

Figura 28: Costos Directes 

*La reparació del portàtil o del ratolí és gratuïta degut a que és un producte comprat el 

26/09/2015 i per tant estan en garantia. 

El total de costos directes és igual a 10309.89€ amb un 15% d’imprevistos ja afegit. 
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6.2 Costos indirectes 

Tal i com en l’apartat anterior, aquí es mostra en una graella amb els costos indirectes del 

projecte. 

 

6.3 Costos Totals 

En la següent taula es mostra els costos totals del projecte: 

Costos Directes 10309.89 € 

Costos Indirectes 15.75 € 

Contingències (3%) 315.78 € 

Total 10641.42 € 

Figura 30: Costos Totals 

S’ha de tenir en comte que aquest és el cost per realitzar l’aplicació i un únic producte. La 

fabricació de més productes tindria com a resultat un preu total més car, però no necessàriament 

el doble. 

Per tal de fer-ho s’hauria de comprar per cada producte nou: 

- Arduino nano 

- Adafruit Bluefruit UART LE friend 

- Speaker 

- Pila CR-P2 

- Capsa 

No es calcula el preu degut a que com el que es voldria és fabricar-ne molts, seria necessari 

parlar amb alguna distribuïdora per tal d’aconseguir un preu especial. 

 

 

  Unitats Preu Unitat (€) 
Vida útil Amortització 

estimada (€) 

Preu 

(anys) (€) 

Electricitat 475 h  0,045 - - 15,75 

Aula laboratori 

ESSAI Fib 
20 h 0 

_ _ 
0 

Figura 29: Costos Indirectes 
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6.4 Control de costos 

Em de tenir en comte que un dels majors riscos dins dels projectes informàtics és la desviació de 

la durada, si el temps que s’ha establert finalment serà acertat o no.  

En aquest projecte per tal de cumplir amb la durada fixada, s’utilitzarà un registre específic i 

periòdic de les hores reals invertides. Ja que s’utilitza la metodologia de Scrum, s’aprofitarà la 

reunió matinal per tal de veure com va el registre i poder-ne fer un seguiment diari. 
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7. Sostenibilitat social, econòmica i ambiental 

Per tal de realitzar el treball de manera eficient és necessari fer un estudi de la sostenibilitat. En 

aquest projecte el realitzarem des de tres perspectives. La social, econòmica i ambiental. Cada 

una d’elles rep una nota en funció del mètode socràtic, que no és més que realitzant i responent 

una seria de preguntes. 

En la següent taula es mostra les tres dimensions amb les seves notes corresponents: 

Dimensió Nota 

Econòmica 8,9 

Social 7,2 

Ambiental 7,0 

Figura 31: Dimensions i nota corresponent 

Dimensió Econòmica 

- L’avaluació dels costos s’ha realitzat en l’apartat anterior, tant de recursos materials 

com humans 

- Tal i com es mostra en l’apartat anterior, hi ha previstos costos de actualitzacions i 

reparacions 

- Considero que tenint en comte el cost actual del mercat, aquest producte podria ser 

perfectament competitiu, tot i que s’hauria de reduir la compra d’alguns dispositius 

indispensables com per exemple el mòdul ATmega328. 

- Si que es podria fer en menys temps, però no en menys recursos. 

- Cada tasca té la mida justa de temps, i aquesta és proporcional a la seva importància. 

Tenint en comte la resposta de cada una de les qüestions, la dimensió Econòmica a tret una nota 

de 8,9. 

Dimensió Social 

- A Catalunya hi ha actualment una situació tant social com política si més no delicada. 

Al intentar la població catalana sortir de l’estat Espanyol degut al dèficit econòmic i 

social que aquesta ha exercit sobre Catalunya, fa que les relacions no només Espanya 

si no també amb Europa estiguin deteriorades. Malgrat que ara per ara no se sap com 

seguirà tot aquest procés que intenta realitzar Catalunya democràticament, és possible 

que les oportunitats per crear un nou producte a nivell europeu siguin dificultoses.  

A nivell social, Catalunya està en una situació molt desfavorable degut a la elevada 

taxa d’atur (19.88% 2n semestre 2015). 
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- Només afectaria en el cas de que es poguessin vendre milions de productes, necessitant 

així molt més personal. 

- Si es miren les vendes realitzades per un producte molt semblant a França, es pot 

considerar que si, tot i que s’hauria de veure l’acceptació d’aquest producte a 

Catalunya primer i a Espanya després. 

- Com el producte es basa en no perdre més objectes importants o rellevants per les 

persones, considero que si que millora la qualitat de vida dels consumidors. 

- Variarà en l’aspecte de no tornar a perdre més objectes rellevants per ell, a més això 

farà que es deixi de preocupar per on es situen aquests. 

- No considero que hi hagi cap col·lectiu perjudicat per aquest TFG. 

Aquesta dimensió a rebut una nota del 7.2 per l’impacte social que aquest pot tenir i per les 

respostes obtingudes pel test. 

Dimensió ambiental 

- Aquesta pregunta ha sigut contestat en l’apartat de planificació. 

- En principi tindrien exactament la mateixa, sempre i quan no demanessin el circuit 

imprès en una empresa on no es te en comte la petjada ecològica. 

- Es podria reaprofitar pràcticament totes les peces utilitzades, exceptuant el circuit 

imprès. 

- En la creació del circuit imprès es fa servir coure, és un element bastant contaminant. 

- Al ser una empresa externa que fa servir el coure, em d’avaluar aquesta empresa. En 

principi al ser una empresa de l’estat espanyol, aquesta ha de complir amb les lleis de 

la mateixa. Per tant podríem assegurar que té uns sous mínims segons la llei espanyola 

al mateix temps que compleix amb les lleis de medi ambient.  

- Es fa servir Coure, però poca quantitat degut a que el circuit imprès és d’unes mides 

petites, i a més hi haurà poques pistes. 

- Es podria aprofitar tant el dispositiu bluetooth, com l’altaveu i finalment el mateix 

processador. 

Aquesta dimensió té una nota de 7,0, degut a la petita contaminació que genera el procés de 

fabricació.  
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10. ANEX 

 Diagrama de Gantt: 
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Annex: User Manual Arduino Nano 
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