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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:    Sí    No    

 

PROJECTE FI DE CARRERA 

 

 

RESUM (màxim 50 línies) 

 

La població anciana i els malalts de certes patologies, com els de la malaltia del 

Parkinson, sofreixen alteracions de la marxa i l'equilibri. Aquestes alteracions 

poden provocar caigudes i, per tant, reduir l'autonomia del malalt tant a nivell 

físic com psicològic. A l'actualitat, existeixen diferents dispositius capaços de 

detectar caigudes a traves de diversos sensors com són els del moviment o 

sensors de pressió baromètrica.  

Al Centre d'Estudis Tècnics per la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD) 

s'ha creat un detector de caigudes basat en acceleròmetres i tecnologia 

bluetooth, obtenint un dispositiu capaç de detectar caigudes. No obstant, per 

enviar una alarma necessita d’un mòbil que s'encarrega d'avisar de la caiguda 

mitjançant SMS, crides HTTP i trucades GSM. Així, la comunicació entre el mòbil 

i el sensor és un dels punts dèbils de la cadena d'avís donat que el risc de la 

falta de cobertura Bluetooth en una caiguda és molt gran. 

Aquest treball de final de carrera té com a objectiu afegir localització GPS i 

comunicació GPRS al sensor de caigudes del CETpD per a millorar la fiabilitat 

del sistema. D'aquesta manera, es realitzarà un estat de l'art dels dispositius 

actuals en la localització GPS i comunicació GPRS per a seleccionar el més 

adequat a cada cas. A continuació, es desenvoluparà una sèrie de llibreries per a 

un  microcontrolador CORTEX-M0 capaços de comunicar-se amb els dispositius 

seleccionats amb la finalitat de gestionar el posicionament GPS i generar les 

alarmes del sistema (SMS, trucades HTTP i trucada GSM) en una placa que 

combini els dos dispositius i el microcontrolador. 

 

 

 

 

Paraules clau (màxim 10) 

GPS GPRS GSM HTTP 
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1.1. Marc de referència (CETpD) 

1.1.1. Sobre CETpD 

El Centre d'Estudis Tecnològics per a 

l'Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma 

(CETpD) és un centre de recerca i transferència de 

tecnologia aplicada creada per la Universitat 

Politècnica de Catalunya i la Fundació Hospital 

Comarcal Sant Antoni Abat en nom del Consorci de 

Servei a les Persones de Vilanova i la Geltrú, amb 

l'objectiu de cobrir la demanda d'investigació i 

desenvolupament en el camp de la gerontecnologia, 

Intel·ligència Ambiental, Assistència Robòtica i 

Tecnologies de la experiència de l'usuari. 

Imatge 1.1 – Logo CETpD

El CETpD compta amb un equip d'investigadors altament qualificats 

amb experiència professional demostrada, tècnics qualificats i becaris que 

treballen en l’àmbit de la recerca. Aquest equip està integrat per especialistes en 

electrònica, intel·ligència computacional, telecomunicacions, psicologia, 

gerontologia, medicina i ciències de la conducta, que estan especialitzats en la 

realització d'un treball interdisciplinari. 

El CETpD du a terme una important tasca de recerca aplicada i la 

innovació que es centra en problemes de rellevància social, enfocant 

especialment en l’ús de les tecnologies i sistemes amb l’objectiu de millorar la 

vida independent de les persones grans i discapacitades. 

Les àrees en les quals s’hi treballa son:  

Intel·ligència Ambiental: Els projectes del CETpD en Ambient 

Intelligence (AmI) s'inclouen en l'àmbit assistencial, principalment per a 

l'habitatge i l'aplicació de la salut. Estem a la recerca de solucions tecnològiques 

que tenen el potencial d'incloure a tots, que siguin assequibles i fomentar la 

confiança i la confiança dirigit a millorar la qualitat de vida de qualsevol persona 

especialment la gent gran i els discapacitats. 

Robòtica assistencial: Les línies prioritàries de treball són tres: (1) 

per desenvolupar noves arquitectures de control i formes de processament de 

senyal que els robots permeten capturar coneixement i de l'ésser cognitiu a 

través de la interacció home-màquina, (2) a la investigació en les formes més 

adequades d'interacció, pel que són la motivació i la satisfacció per a l'usuari, i 

(3) el desenvolupament d'una manera eficaç els sistemes robòtics forma en què 

són capaços de subministrar amb assistència individual personalitzada a les 

persones amb dependència (permanent, rehabilitació o convalescència). Per tant, 

la investigació implica àrees com HRI, control i sistemes d'aprenentatge 

computacional en el complex, canviant i entorns incerts, la integració de 

processos de percepció, la representació i la interacció amb la gent. 
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Usabilitat: El propòsit del camp l'experiència de l'usuari, la 

usabilitat, és proporcionar informació rellevant sobre els usuaris expectatives, 

capacitats i preferències, per tal de garantir que els productes i serveis que 

podrien satisfer les necessitats dels usuaris-finals i altres parts interessades-

funcionals i afectius. Tots els projectes CETpD incorpora l'experiència de 

retroalimentació de l'usuari en el procés de desenvolupament de productes i 

serveis contextual. 

Equilibri, la marxa i caigudes: alteracions de la marxa, alteracions 

de l'equilibri i les caigudes són les principals causes de discapacitat en la població 

anciana. Aquestes patologies afectar seriosament la qualitat de vida ancians i, a 

més, les seves conseqüències tenen un alt impacte econòmic i social. Per tant, 

els estudis clínics i epidemiològics sobre aquestes patologies es desenvolupen en 

el CETpD per tal d'aprofundir en les seves causes i trobar noves teràpies. 

1.2. Motivació 

El CETpD ha desenvolupat recentment un detector de caigudes per a gent 

gran. Aquest detector està sent avaluat dins el projecte FATE (Fall DeTector for 

the Elderly, o detector de caigudes per a gent gran). Aquest projecte està 

finançat per la Unió Europa sota el seu programa de Competitiveness and 

Innovation Framework Programme (CIP). El projecte busca validar una solució 

basada en les TIC per millorar la qualitat de vida gracies a una detecció precisa 

de caigudes per a persones d’edat avançada, tant a casa com a l’aire lliure. La 

validació es fa en 175 usuaris procedents d’Irlanda, Itàlia i Espanya. 

El sistema FATE està format pels següents elements: 

 Detector de caigudes del CETpD, es tracta d’un de reduïdes 

dimensions i pes que incorpora un sensor de tipus acceleròmetre, una 

bateria de liti i un mòdul de comunicació Zigbee i un altre de 

Bluetooth. El detector es porta enganxat al cos a través d’un cinturó de 

neoprè hipoalergènic. Quan aquest detecta una caiguda, envia una 

senyal a través de ZigBee o Bluetooth en funció de si l’usuari està a 

casa o no, respectivament. 

 Mòbil  

 Sensor de llit 

 Sistema de comunicacions zigbee instal·lat a casa de l’usuari. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1.2 – Sistema FATE 
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Així doncs, quan l’usuari està fora de casa porta només el mòbil i el 

detector de caigudes, que formen la part ‘vestible’ del sistema FATE. Quan es 

produeix una caiguda, el sensor la detecta, ho comunica per bluetooth al mòbil i 

aquest llença una alarma al sistema d’emergències corresponent al país de 

l’usuari, com el SEM en el cas de Catalunya. Donat que la posició de l’usuari és 

coneguda gràcies al GPS del mòbil, l’alarma de caiguda inclou la posició de 

l’usuari. L’alarma és possible realitzar-la de tres maneres diferents: 1) per SMS, 

2) trucant al servei d’emergències i 3) enviant les dades a través d’HTTP. En 

canvi, quan el pacient està a casa, aquest sistema es connecta a la xarxa ZigBee 

instal·lada a casa del pacient per a que el pacient no hagi de portar el mòbil a 

sobre. 

En conseqüència, aquest sistema diversos inconvenients. En primer lloc, 

exigeix portar sempre junts el mòbil amb el sensor fora de casa, cosa que 

redueix la usabilitat. A més, força a l’usuari a instal·lar una xarxa ZigBee a casa, 

cosa que encareix molt el sistema.  

Des d’aquest projecte de final de carrera es pretén avançar en la creació 

d’un sol dispositiu que combini les següents característics de forma conjunta: 1) 

disposar d’un sistema GPS per a la localització de l’usuari, 2) un sistema 

GSM/GPRS per a enviar trucades i SMS que permetin avisar d’un event de 

caiguda de l’usuari, així com enviar a un servidor un seguiment de la posició, i 3) 

un acceleròmetre que permeti detectar les caigudes del l’usuari, tot controlat per 

un microcontrolador de baix consum. El fet d’utilitzar sol un dispositiu 

comportaria un preu més econòmic pel sistema final, donat que es prescindiria 

del sistema zigbee, així com mes usabilitat ja que l’usuari no hauria de portar 

dos dispositius. 

1.3. Objectius 

L’objectiu principal és desenvolupar un sistema controlat per un 

microcontrolador de baix consum capaç de localitzar una caiguda i avisar a 

través de GSM i de GPRS de la mateixa, tant sigui a través d’una trucada o un 

missatge SMS com a través d’una crida HTTP a un servidor indicant la posició de 

l’usuari gràcies al sistema GPS. 

El microcontrolador es tracta d’un Cortex M0 que ja s’ha elegit 

prèviament a l’elecció de la resta dels sistemes ja que, des del CETpD, s’ha 

considerat que és el més idoni per al control del GPS i del GSM/GPRS gràcies a 

les seves prestacions, consums i preu raonables. 

L’objectiu principal descrit es pot detallar en els següents objectius 

concrets: 

 Realitzar un estat de l’art en el mercat actual sobre els sistemes 

GPRS amb les característiques principals per poder elegir el sistema 

més òptim per les necessitats del projecte. 
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 Realitzar un estat de l’art en el mercat actual sobre els sistemes 

GPS amb les seves principals característiques per poder elegir el 

sistema més òptim pel projecte. 

 Estudi del funcionament dels sistemes GPRS i GPS elegits, així com 

del microcontrolador predeterminat. 

 Integració de totes les parts en els dispositius físics.  

 Realitzar una sèrie de llibreries en llenguatge de programació C per 

al control dels sistemes GPRS i GPS. 

El funcionament del sistema queda determinat per les següents 

directives: 

 Mentre no hi hagi cap caiguda, el GPS haurà de ser consultat de 

forma periòdica per al seguiment de la posició de l’usuari ja que en l’ús 

final el sistema necessitarà saber la posició actual de l’usuari.  

 La posició obtinguda serà comunicada també de forma periòdica a 

un servidor web que emmagatzemarà les posicions de l’usuari. 

 En el moment de detecció d’una caiguda, el GSM/GPRS ha de donar 

l’alarma, així doncs ha d’enviar: 

o  una trucada a un número predeterminat per avisar de la 

caiguda  

o enviar un SMS, en cas que no hi hagi línia o aquesta està 

ocupada i  

o per últim, connectar-se amb un servidor web de verificació i 

avisar de la caiguda. 

La connexió 3G no és necessària ja que els missatges d’alarma son petit 

tamany i, per tant, la connexió 2G de tipus GPRS és suficient. 

1.4. Planificació 

En aquest apartat es presenta la planificació del projecte en forma de 

tasques juntament amb l’esforç associat a elles en forma d’hores. 

1.4.1. Tasques a realitzar 

La realització del projecte es pot dividir en 5 grups de tasques 

diferenciats. Els tres primers grups de tasques consisteixen en l’elecció dels 

mòduls GPS i GSM/GRPS, juntament amb el seu estudi, per a ser utilitzats en un 

sistema únic que inclogui un microcontrolador que els controli. El quart grup 

d’aquest d’aquest projecte desenvoluparà les llibreries del microcontrolador que 

permetran utilitzar els mòduls GPS i GSM/GPRS d’acord al funcionament 

necessari per sistema detector de caigudes. L’última part del  projecte consisteix 

en la redacció d’aquesta memòria. 
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1. Elecció mòdul GPS, GSM/GPRS: 

La primera part del projecte consistirà en fer un estudi sobre l’estat 

de l’art dels diferents sistemes que existeixen actualment en el 

mercat, així com les seves característiques tenint en compte la idea 

del sistema detector de caigudes que es necessita. D’aquesta 

manera, finalment s’elegirà el sistema GPS i el sistema GSM/GPRS 

més adequats. 

Aquest grup de tasques es divideix en el següent subconjunt: 

- Estat de l’art dels sistemes actuals en el mercat per la 

posterior elecció dels sistemes més òptims. 

- Compra dels sistemes GPS i GPRS elegits 

2. GPS: 

Un cop elegit el sistema GPS s’estudiarà la documentació 

proporcionada pel fabricant i es faran proves de funcionament per 

entendre el funcionament, connexió i trames que el sistema envia. 

Un cop estudiat aquesta part, s’estudiarà la configuració del sistema 

per a les necessitats del sistema detector de caigudes. Aquestes han 

de ser permetre l’enviament de la localització cada cert temps. 

Aquest grup de tasques es divideix en el següent subconjunt: 

- Connexió del sistema. 

- Proves i estudi de funcionament, així com de tot el seu 

potencial i limitacions 

3. GSM/GPRS: 

Un cop elegit el sistema GSM/GPRS s’estudiarà la documentació 

disponible i es faran proves de funcionament per entendre el 

sistema. La segona part consistirà en realitzar el control de 

trucades, enviament d’SMS i, per últim, la connexió a través de 

sockets amb servidors web per l’enviament de trames a través de 

HTTP. 

Aquest grup de tasques es divideix en el següent subconjunt: 

- Connexió del sistema. 

- Proves i estudi de funcionament, així com de tot el seu 

potencial i limitacions. 

- Estudi de comandes de funcionament sobre trucades, 

enviament de SMS i control de HTTP 

4. Microcontrolador: 

Un cop elegit el sistema i configurat els dos sistemes anteriors, es 

desenvoluparà una llibreria pel microcontrolador capaç de controlar 

els dos sistemes de forma senzilla, usable i robusta per permetre la 

localització constant d’un usuari i l’enviament de diferents tipus 

d’alarmes i missatges des del sistema.  
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Aquest grup de tasques es divideix en el següent subconjunt: 

- Connexió del sistema. 

- Proves i estudi de funcionament, així com de tot el seu 

potencial i limitacions. 

- Connexió física i funcionament amb el sistema GPS. 

- Connexió física i funcionament amb el sistema GPRS. 

- Implantació dels dos sistemes (GPRS i GPS) conjunts. 

5. Memòria:  

Durant l’estudi dels diferents sistemes a controlar s’escriu la 

memòria amb la informació obtinguda per les diferents parts 

anteriors. 

Aquest grup de tasques es divideix en el següent subconjunt: 

- Introducció i explicació dels objectius. 

- Informació teòrica del sistema GPS i funcionament. 

- Informació teòrica del sistema GPRS i funcionament. 

- Informació teòrica del microcontrolador. 

- Explicació de la programació dels sistemes. 

 

En la imatge Taula 1.1 es mostra les diferents tasques així com 

l’esforç estimat com necessari per a la realització d’aquestes. 

Taula 1.1 – Tasques i duració per la realització del projecte 

 Duració Predecessors

1 117 dies

2 18 dies

3 10 dies

4 8 dies 3

5 28 dies 4

6 14 dies

7 14 dies 6

8 43 dies 4

9 14 dies

10 14 dies 9

11 15 dies 10

12 80 dies 4

13 14 dies

14 14 dies 7;13

15 21 dies 11;13

16 21 dies 15

17 101 dies

18 14 dies 3

19 14 dies 18

20 14 dies 18

21 14 dies 18

22 14 dies 7

23 14 dies 11

24 14 dies 13

25 14 dies 16

GPS

Nom de la tasca

Projecte Final de Carrera

Elecció mòdul GPS i GSM/GPRS

Estat de l'Art

Compra GPS i GSM/GPRS

Memòria

Connexió GPS i proves de funcionament

Control del GPS i modificació de paràmetres

GSM/GPRS

Connexió GSM/GPRS i proves de funcionament

Control de SMS i trucades

Control HTTP

Microcontrolador

Connexió Microcontrolador i proves de funcionament

Connexió amb el GPS

Connexió amb el GSM/GPRS

Programa complert

Programació Microcontrolador

Progama complert

Introducció

Teoria GPS

Teoria GSM/GPRS

Teoria Microcontrolador

Programació GPS

Programació GSM/GPRS
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1.4.2. Diagrama de Gantt: 

En la imatge Taula 1.2 es mostra un diagrama de Gantt on es mostra les diferents tasques organitzat amb el temps. 

 

Taula 1.2 – Diagrama de Gantt per la realització del projecte
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1.5. Costos 

1.5.1. Prototip 

En aquest apartat es pretén quantificar el preu aproximat de la 

realització del projecte, així com el preu que hauria de tenir al mercat. 

Entre tots els costos es podria destacar per una banda els costos 

dels materials i d’equips per a la realització del prototip i altres elements 

materials i, per altra banda, sorgeixen els costos derivats de l’esforç invertit en 

temps dedicat en el projecte. 

Entre les moltes tasques en les quals es desglossa el projecte es pot 

destacar com a més importants: 

 Elecció dels mòduls GPS i GSM/GPRS 

 Connexió i Control del GPS 

 Connexió i control de trucades, SMS i connexió HTTP del 

GSM/GPRS 

 Connexió del microcontrolador amb els diferents sistemes. 

 Confecció de la documentació del projecte. 

1.5.2. Cost del prototip 

1.5.2.1. Cost dels components: 

En la Taula 1.3 es mostra el cost aproximat dels diferents 

components necessaris per la realització del sistema. 

 

Taula 1.3 – Cost aproximat dels components 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.2. Cost d’instal·lacions, equips i material addicional 

En la Taula 1.4 es mostra el cost aproximat de tot el material i 

equips que fan falta per a la realització del projecte. 

Quantitat Descripció Preu aprox

1 Microcontrolador Cortex M0 3 €

1 Sistema GPS 20 €

1 Sistema GSM/GPRS 30 €

1 Targeta SIM 5 €

1 Batería 5 €

1 Components electrònics varis 10 €

SUBTOTAL 73 €

I.V.A. (21%) 15 €

COST TOTAL 88 €
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Taula 1.4 – Cost aproximat d’instal·lacions, equips i material addicional 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.3. Cost d’altres materials 

Per últim s’ha de tenir en compte també els costs que tenen 

altres tipus de components, sobretot per la realització de la part escrita del 

projecte. Aquests es mostren a la Taula 1.5. 

 

Taula 1.5 – Cost d’altres materials 

 

 

 

 

1.5.2.4. Cost dels treballs realitzats 

En la Taula 1.6 es mostra el cost de realitzar tots els treballs 

per un enginyer. En aquest apartat es té en compte tot el relacionat amb el 

temps necessari per la confecció total del projecte d’acord a l’estimació de temps 

a invertir realitzar en apartats anteriors. 

 

Taula 1.6 – Cost dels treballs realitzats 

 

 

 

 

 

Quantitat Descripció Preu aprox

1 Lloguer d'instal·lacions 100 €

1 Amortització d'equips 30 €

1 consum d'energia i comunicacions 10 €

1 Materials de muntatge: estany, cables.. 5 €

1 Materials d'insolació placa 3 €

1 Manteniment servidor 30 €

1 Altres 5 €

SUBTOTAL 183 €

I.V.A. (21%) 38 €

COST TOTAL 221 €

Quantitat Descripció Preu aprox

1 Material d'oficina 15 €

1 Suports informàtics 5 €

1 Presentació del projecte 20 €

SUBTOTAL 40 €

I.V.A. (21%) 8 €

COST TOTAL 48 €

Hores Descripció Preu unitari Total

36 Eleció dels mòduls GPS i GSM/GPRS 15 € 540 €

56 Connexió i Control del GPS 25 € 1.400 €

86 Connexió i Control del GSM/GPRS 25 € 2.150 €

160 Connexió i control del Micro amb els diferents elements 25 € 4.000 €

303 Confecció documentació 15 € 4.545 €

12.635 €COST TOTAL
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1.5.2.5. Cost total del projecte 

El preu total del projecte avarca tots els costos que s’han anat 

calculant anteriorment, així doncs el cost total aproximat que s’estipula es 

mostra a la Taula 1.7 i és d’uns 13.000 €. 

 

Taula 1.7 – Cost dels treballs realitzats 

 

 

 

 

 

1.5.3. Cost d’una producció seriada 

En aquest apartat es vol determinar un preu de venda al públic, en 

cas que es volgués fabricar en sèrie en un nombre limitat d’unitats.  

Per a què els costos del projecte puguin ser amortitzats sense 

augmentar desmesuradament el preu final del producte fa falta realitzar com a 

mínim una sèrie de 1000 unitats. Aquest valor, a més, seria raonable per a 

vendre. Així doncs, l’amortització sobre una unitat produïda del cost total del 

projecte es:   

    (1) 

 

Pel que fa als costos dels materials, al fer una comanda de 1000 

unitats, els preus dels components més cars es veuen modificats fins a quasi un 

50%, per tant, el preu en una producció seriada dels components queda reflectit 

a la Taula 1.8. 

 

Taula 1.8 – Cost dels components per una comanda de 1000 unitats 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció Total

Cost dels components 88 €

Cost d’instal·lacions, equips i materials addicionals 221 €

Cost d'altres materials 48 €

Cost dels treballs realitzats 12.635 €

COST TOTAL APROXIMAT 12.992 €

13000
13 €

1000
UNITAT

UNITATS

CostTotal
Amortització

Nombre
  

Quantitat Descripció Preu aprox

1 Microcontrolador Cortex M0 3 €

1 Sistema GPS 12 €

1 Sistema GSM/GPRS 20 €

1 Targeta SIM 5 €

1 Batería 5 €

1 Components electrònics varis 10 €

SUBTOTAL 55 €

I.V.A. (21%) 12 €

COST TOTAL 67 €



Estudi i desenvolupament de llibreries per a la localització GPS i comunicació M2M mitjançant tecnologia 

GSM/GPRS per a un detector de caigudes 

 - 19 - 

 

Si als dos costos anteriors s’hi afegeix el valor referent al temps 

dedicat a realitzar el muntatge del hardware i la verificació del funcionament, 

s’obté el cost total per unitat de la Taula 1.9. 

 

Taula 1.9 – Cost del muntatge en sèrie 

 

 

 

 

 

 

Per poder vendre el producte s’ha d’afegir, a més, el cost d’aquest 

l’import del IVA, i el percentatge de benefici a obtenir. Si es considera que el 

benefici sigui d’un 30% sobre el valor total del producte, el preu de venta al 

públic seria aproximadament de 185 €, tal i com es pot veure en la Taula 1.10. 

Un preu més que raonable. 

 

Taula 1.10 – Cost aproximat al públic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hores Descripció Preu unitari Total

1 Muntatge en sèrie del hardware 15,00 € 15,00 €

1 Import del material 67,00 € 67,00 €

1 Amortització sobre una unitat 15,00 € 15,00 €

SUBTOTAL 97,00 €

I.V.A. (21%) 20,37 €

117 €COST TOTAL

Descripció Total

COST TOTAL UNITARI 117 €

I.V.A. (21%) 25 €

BENEFICIS (30%) 42 €

COST APROXIMAT AL PÚBLIC 184 €
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CAPÍTOL 2:         

MÒDUL DE 

LOCALITZACIÓ GPS 

 

2.1. Definició 

El Sistema Global de Navegació per Satèl·lit (GNSS) permet determinar 

en qualsevol lloc de la superfície de l’esfera terrestre la posició d’un objecte, una 

persona o un vehicle amb una precisió de fins a centímetres (si s’utilitza GPS 

diferencial), tot i que el més habitual son uns quants metres de precisió. El 

sistema va ser desenvolupat, instal·lat i utilitzat per el Departament de Defensa 

dels Estats Units.  

El GPS funciona mitjançant una xarxa de 24 satèl·lits en òrbita sobre el 

planeta Terra, a 20.200 Km, amb trajectòries sincronitzades per a cobrir tota la 

superfície de la Terra. Quan es desitja determinar la posició, el receptor que 

s’utilitza localitza automàticament com a mínim tres satèl·lits de la xarxa, dels 

quals rep unes senyals indicant la identificació i la hora del rellotge de cada un 

d’ells. Amb base a aquestes senyals, l’aparell sincronitza el rellotge del GPS i 

calcula el temps que tarden a arribar les senyals a l’equip, i de tal manera 

mesura la distància al satèl·lit mitjançant “triangulació”. Conegudes les 

distàncies, es determina fàcilment la pròpia posició relativa respecte als tres 

satèl·lits; coneixent, a més a més, les coordenades o posició de cada un d’ells 

per la senyal que emeten, s’obté la posició absoluta o coordenades reals del punt 

de medició. 
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Actualment, el Sistema de posicionament Global (GPS) dels EEUU i el 

Sistema Orbital Mundial de Navegació per Satèl·lit (GLONASS) de la Federació 

Russa són els únics que formen part del concepte GNSS. A Europa s’està 

desenvolupant el seu sistema propi anomenat Galileu; el seu objectiu és 

proporcionar un sistema de posicionament d’alta precisió sobre la qual els països 

europeus poden confiar, independentment dels sistemes GLONASS, GPS i 

Compass, que poden ser deshabilitats en temps de guerra o de conflicte. Quan 

estigui en operació, aquest, utilitzarà dos centres d’operacions terrestres a 

Munic, Alemania, i Fucino, Itàlia. 

Els serveis de navegació bàsica seran gratuïts. L’objectiu es proporcionar 

les mesures de posició horitzontal i vertical dins de la precisió d’un metre, i 

millors serveis de posicionament en  altes latituds que altres sistemes de 

posicionament. Com una característica addicional, Galileu proporcionarà una 

única funció global de recerca i rescat (search and rescue o SAR). Els satèl·lits 

estaran equipats amb un transponedor per transmetre senyals de socors des del 

transmissor de l’usuari al Centre de Coordinació de Rescat (Rescue Co-ordination 

Center), que després iniciaria l’operació de rescat. Alhora, el sistema 

proporcionarà un senyal als usuaris, informant-los que la seva situació ha estat 

detectada i que l’ajuda està en camí. Aquesta última característica és nova i es 

considera una important actualització en comparació amb els sistemes existents 

GPS i GLONASS, que no proporcionen informació a l’usuari. L’ús dels servies 

bàsics (de baixa precisió) Galileu serà gratuït i obert a tothom. Les capacitats 

d’alta precisió estaran disponibles per al pagament dels usuaris comercials i per a 

ús militar. 

2.2. Característiques 

És necessari un sistema GPS el qual es pugui connectar a un 

microcontrolador per analitzar les dades, així doncs, es tindran en compte una 

sèrie de variables que es presenten a continuació. 

2.2.1. Estàndards 

Un Estàndard es aquella norma que el sistema ha de complir. En 

aquest cas, es necessari que compleixi l’estàndard RTTE el qual parla sobre 

l’equipament terminal de Radio i telecomunicacions.  

2.2.2. Alimentació 

L’alimentació, així com el consum, és una part essencial a l’hora de 

decidir quin sistema s’escollirà, és necessari que tant l’alimentació com el 

consum sigui baix per assegurar un major temps d’utilització i un cost inferior.  
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Les variables de consum son quatre: 

 Mode d’adquisició: Aquest mode és el moment d’adquisició de les 

dades i serà el que tindrà més consum 

 Mode de navegació: És el mode de navegació 

 Mode de baix consum de navegació 

 Mode d’hibernació: En aquest mode el sistema està encès però a 

l’espera, sense fer res. 

2.2.3. Ambiental 

Les variables ambientals es basen en la grandària del sistema, la 

superfície on anirà muntada, el nº de pins i el tipus de connector d’antena. 

Es important que la grandària del sistema sigui el més petita 

possible ja que aquest anirà amb altres parts i l’usuari l’haurà de portar damunt. 

2.2.4. Posicionament 

Es tracta de la manera que té el sistema per fer el posicionament. 

Aquests poden ser: 

 GPS 

 QZSS: Es tracta del sistema complementari GPS de Japó 

 GLONASS: Es tracta del sistema complementari GPS de Rússia 

 SBAS: Es tracta d’un sistema de correcció dels senyals que els 

sistemes GNSS transmeten al receptor  

 RTCM: Es tracta de l’estàndard per a radiotecnologia marítima 

 A-GPS: Es un sistema conegut com GPS Assistit, soluciona els 

problemes que comporta la primera connexió en la qual el sistema 

encara no ha rebut una senyal clara i triangulada. Amb aquest 

sistema es soluciona mitjançant l’accés a un servidor d’assistència, 

tant en línia com fora d’ella.  

 JAMMER 

En la Imatge 2.1 es mostra una comparació dels sistemes GPS, 

GLONASS, Galileu i Compass (òrbita terrestre mitja) òrbites satel·litals del 

sistema de navegació amb la Estació Espacial Internacional, el Telescopi Espacial 

Hubble i les òrbites de la constel·lació Iridium, orbita terrestre geostacionària, i la 

grandària nominal de la Terra. La òrbita de la Lluna és 9,1 vegades més gran (en 

radi i longitud) que la òrbita geostacionària. 
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Imatge 2.1 – Comparació entre diferents sistemes 

 

En la Taula 2.1 es mostren els quatre sistemes que existeixen així 

com les seves principals característiques. 

 

Taula 2.1 – Sistemes GPS actuals i principals característiques 

 

2.2.5. Interfícies 

Existeixen diferents maneres de connectar un sistema GPS a un 

dispositiu microcontrolador per a que sigui capaç de controlar-lo i de registrar les 

dades. Aquestes son: 

 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Es tracta 

d’un sistema universal asíncrona de recepció i transmissió de dades, 

aquest és el que controla els ports i dispositius sèrie. Aquest sistema 

agafa les dades i transmet els bits individualment de forma 

seqüencial. En la destinació, un segon UART, acobla els bits en bytes 

complerts. La transmissió sèrie de la informació digital a través d’un 

sol cable és molt més efectiva en quan a cost que la transmissió en 

paral·lel a través de múltiples cables.    

Sistema GPS GLONASS COMPASS GALILEU

Entitat política Estats Units Russia China Unió Europea

Codificació CDMA FDMA/CDMA CDMA CDMA

Altura orbital 20.180 Km 19.130 Km 21.150 Km 23.220 Km

Període 11.97 H 11.26 H 12.63 H 14.08 H

Num. Satèl·lits 24 31 35 26

Frequència 1.575 GHz 1.602 GHz 1.5611 GHz 1.300 GHz

Estàtuts Operacional

Operacional 

(CDMA en 

preparació)

15 satèlits 

operacionals i 20 

adicionals 

planejats

En preparació
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 USB (Universal Serial Bus): És un estàndard industrial que 

defineix els cables, connectors i protocols utilitzats en un bus per a 

connectar, comunicar i proveir d’alimentació elèctrica entre 

ordinadors i perifèrics i dispositius electrònics.  Va ser dissenyat per 

estandarditzar la connexió de perifèrics.  

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.1 – Imatge USB 

 

 SPI (Serial Peripheral Interface): És un estàndard de 

comunicacions, utilitzat principalment per a la transferència 

d’informació entre circuits integrats en equips electrònics. El bus 

d’interfície de perifèrics sèrie o bus SPI és un estàndard per a 

controlar quasi qualsevol dispositiu electrònic digital que accepti un 

flux de bits sèrie regulat per un rellotge. Inclou una línia de rellotge, 

dada entrant, dada sortint i un pin de “chip select”, que connecta o 

desconnecta la operació del dispositiu amb el que es desitgi 

comunicar, d’aquesta manera, aquest estàndard permet multiplexar 

les línies de rellotge. En la Imatge 2.2 es mostra un exemple de 

connexió entre un SPI Master i tres SPI Slaves. Com es pot veure 

els 4 sistemes comparteixen el mateix rellotge SCLK, el Master 

controla a partir de les seves sortides SSx els diferents sistemes i 

reb la confirmació a partir de l’entrada MISO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.2 –Comunicació SPI entre un Master i tres Slaves 
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 I2C (Inter-Integrated Circuit): És un bus de comunicacions en 

sèrie. Aquest sistema utilitza dos línies per transmetre la informació: 

una per les dades i l’altra per la senyal de rellotge. També és 

necessària una tercera línia, però aquesta sol és la referència 

(massa).  Aquestes línies s’anomenen: SDA (la de dades) SCL (la de 

rellotge) i GND ( la massa). Les dos primeres son de drenador obert, 

així doncs és necessari de resistències de pull-up. Els sistemes 

connectats al bus I2C tenen una direcció única pera a cada ún. A 

més, poden ser mestres, quan inicien la transferència de dades i 

generen la senyal de rellotge, o esclaus. En aquest sistemes no és 

necessari que sempre sigui el mestre el mateix dispositiu, sinó que 

pot anar variant, es per això que se l’anomena bus multimestre. 

 CAN BUS (Controller Area Network): És un protocol de 

comunicacions basat en una tipologia bus per a la transmissió de 

missatges en entorns distribuïts. A més ofereix una solució a la 

gestió de la comunicació entre múltiples CPUs. Aquest sistema es 

basa en el model productor/consumidor, el qual és un concepte que 

descriu una relació entre un productor i un, o més consumidors. Es 

tracta d’un protocol orientat a missatges a les quals s’assigna un 

identificador únic dins la xarxa, amb el que els nodes decideixen si 

acceptar o no aquest missatge. Les principals característiques son la 

prioritat de missatges, flexibilitat de configuració, sistema robust en 

quant a consistència de dades, sistema mutimaestre, detecció i 

senyalització d’errors amb la capacitat de desconnexió autònoma de 

nodes defectuosos. 

 GPIO (General Purpose Input/Output): És un pin genèric en un 

chip, el qual el seu comportament es pot programar per l’usuari en 

temps d’execució. Aquests pins no tenen propòsit especial definit i 

no s’utilitzen de forma predeterminada. La idea és que a vegades, 

per el disseny d’un sistema complert que utilitza un chip pot ser útil 

contar amb unes quantes línies digitals de control addicional i tenir-

les a disposició estalvia el temps d’organitzar circuits addicionals.  

Per a poder treballar amb un microcontrolador, és necessari, que el 

sistema es pugui connectar d’alguna manera. Per a simplificar la comunicació i 

donat que no és necessària una comunicació molt extensa ni ràpida, es buscarà 

utilitzar una interfície UART. 

2.2.6. Preu: 

Tenint en compte totes les variables, per a la final realització i 

acceptació del projecte és molt important que la relació 

prestacions/necessitats/preu s’ajusti, així doncs, el preu juga un paper molt 

important a l’hora de l’elecció del sistema. 
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2.3. Estat de l’art 

En la Taula 2.2 es mostra les principals característiques més importants a tenir en compte a l’hora d’elegir un sistema 

GPS segons les necessitats que es tinguin. 

 

Taula 2.2 – Estat de l’art dels sistemes actual
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JUPITER JF2 GPS X X 1.79 -1.9 46 37 10 14 11x11x2.4 LGA 32 RF PAD X X X X X X X X 12,50 €

JUPITER JN3 GPS X X 2.85-3.6 41 32 10 40 16x12x2.4 LCC 24 RF PAD X X X X X 13,00 €

JUPITER SE880 GPS X X 1.75-1.9 47 28 10 14 4.7x4.7x1.4 LGA 34 RF PAD X X X X X X X X 10,00 €

JUPITER SE868 V2 GNSS X X 1.75-1.9 46 45 15 14 11x11x2.4 LGA 32 RF PAD X X X X X X X X 13,00 €

JUPITER SL869 GNSS X X 3-3.6 71 45 75 16x12.2x2.4 LCC 24 RF PAD X X X X X X X X X X X X 140,00 €

PAM-7Q GNSS X X 2.7 - 3.6 26 22 6 22x22x7.4 LGA 8 Integrated X X X X 25 €

MAX 7 GNSS X X 2.7 - 3.6 40 29 7 10x9.6x2.2 LGA 18 LNA X X X X X 15 €

A2035-H GPS X X 3-3,6 40 29 4 24 30X16X2,5 X X X X X 20 €
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2.4. Elecció 

La tecnologia GPS, en el nostre cas, ja ens dona una resposta 

suficientment bona i no és necessària la tecnologia GNSS ja que, aquesta, 

implica una major potència i, per tant,un major consum a més d’un preu més 

elevat. 

El GPS es comunicarà amb un microcontrolador, així doncs la tensió 

d’alimentació idònea és de 3 V. D’aquesta manera no serà necessari cap tipus de 

rectificació amb l’alimentació.  

El consum ha de ser el més baix possible donant-li la major importància 

en el mode d’hibernació ja que, la major part del temps es trobarà en aquest 

mode i només es posarà en mode d’adquisició en moments determinats. 

El sistema complert el portarà a sobre l’usuari, així doncs, per a que sigui 

el menys molest, el sistema ha de ser el més petit possible. 

Com ja s’ha comentat només és necessari el posicionament GPS i, donat 

que només s’enviaran trames cada cert temps, no és necessària una interfície 

amb una gran velocitat i, s’utilitzarà una connexió UART. 

Per últim, però no menys important, el preu, s’ha de buscar un sistema 

en el qual el preu no sigui molt elevat ja que aquesta sol es una part del conjunt 

en sí. 

El GPS Jupiter JN3 és el que més s’aproxima a les necessitats del projecte 

degut a les seves característiques i, es per això, que és aquest el que es tria. 

2.5. Esquemàtic i connexió amb el µC  

En la Imatge 2.3 es mostra la placa d’avaluació amb el GPS Jupiter JN3 

que s’utilitza per la realització del Projecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.3 –Placa d’avaluació del sistema GPS 
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S’ha modificat la placa d’avaluació per a poder tenir accés directe als pins 

de Transmissió i Recepció del GPS, aquesta modificació es mostra en la Imatge 

2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.4 –Modificació de la placa d’avaluació per atacar directament els pins Tx i Rx 

 

  En la Imatge 2.5 es mostra la connexió final del sistema GPS amb el 

microcontrolador, els pins a connectar son el Rx del GPS amb el Tx del µC, el Tx 

del GPS amb el Rx del µC, la massa i l’alimentació a 3,3 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.5 –Connexió del GPS amb el microcontrolador 
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CAPÍTOL 3: 

MÒDUL DE COMUNICACIÓ 

GSM/GPRS 

 

3.1. Definició 

3.1.1. GSM 

GSM son les sigles per Global System for Mobile Communication 

(Sistema Global de comunicació Mòbil). Definit originalment com a estàndard 

Europeu obert per a que una xarxa digital de telèfon mòbil suporti veu, dades, 

missatges de text i roaming en varis països. El GSM és ara un dels estàndards 

digitals inalàmbrics 2G més importants del mon. Està present a més de 160 

països i segons la associació GSM, te el 70% del total del mercat mòbil digital. 

3.1.2. GPRS 

GPRS son les sigles per General Global Radio Service (Servei 

General de Paquets de Radio). Va esser creat a la dècada dels 80 i es tracta 

d’una extensió del Sistema Global per Comunicacions Mòbils o GSM per a la 

transmissió de dades mitjançant commutació de paquets i permet velocitats de 

transferència de 56 a 114 kbps. 
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Una connexió GPRS està establerta per la referència al seu nom del 

punt d’accés (APN). Amb GPRS es pot utilitzar serveis com el WAP (Wireless 

Application Protocol), SMS, MMS, Internet i per a tots els serveis de comunicació, 

com el correu electrònic o la WWW (World Wide Web). La transferència de dades 

GPRS es cobra per volum d’informació transmesa (en kB o mB), mentre que la 

comunicació de dades a través de commutació de circuits tradicionals es factura 

per minut de temps de connexió, independentment de si l’usuari utilitza tota la 

capacitat del canal o està en un estat d’inactivitat. Per aquest motiu es considera 

més adequada la connexió commutada per a serveis com la veu que requereixen 

un ample de banda constant durant la transmissió, mentre que els serveis de 

paquets com GPRS s’orienten al tràfic de dades. La tecnologia GPRS és un servei 

orientat a radio enllaços que dona un millor rendiment que la commutació de 

paquets. 

3.1.3. 3G 

El sistema 3G va ser comercialitzat inicialment com una manera de 

fer trucades de vídeo a la xarxa mòbil, però també és una forma molt eficient de 

navegar per Internet i comunicar-se en el telèfon utilitzant veu sobre IP així com 

per correu electrònic i missatgeria instantània.  

3G va ser comercialitzat inicialment com una manera de fer 

trucades de vídeo a la xarxa mòbil, però també és una forma molt eficient de 

navegar per Internet i comunicar-se en el telèfon intel·ligent utilitzant veu sobre 

IP i per correu electrònic i missatgeria instantània. La major part del Regne Unit i 

algunes xarxes europees compten ara amb xarxes 3G i amb velocitats similars 

EDGE s'està convertint ràpidament en una forma comuna per connectar en el 

camí. 

En la realització del projecte aquest tipus de tecnologia és 

innecessària ja que el que interessa és enviar paquets de dades molt petits com 

la posició GPS. 

3.2. Característiques 

3.2.1. Tecnologia 

La tecnologia utilitzada per els sistemes GSM/GPRS es la 2G, 

aquesta tecnologia no és un estàndard o un protocol sinó que és una forma de 

classificar el canvi de protocols de telefonia mòbil analògica a digital.  

La tecnologia 2G avarca varis protocols diferents desenvolupats per 

diferents companyies i incompatibles entre sí, la qual cosa limita l’àrea 

d’utilització a les regions on les companyies donin suport. 

Entre els protocols 2G trobem el GSM, el TDMA o sistema regulat 

per a la TIA, el CDMA, D-AMPS i PHS . 
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3.2.2. Banda 

La banda de freqüència GSM son les bandes per a telefonia mòbil 

designades per la Unió Internacional de Telecomunicacions per a la operació de 

xarxes GSM. 

Les diferents bandes de freqüència que existeixen per a GSM es 

mostren a la Taula 3.1 

Taula 3.1. Bandes de freqüència per a comunicació GSM 

 

3.2.3. Interfícies 

Les interfícies que els sistemes GSM/GPRS poden suporta son: 

 USB: Com ja s’ha explicat en l’apartat anterior es tracta d’un 

estàndard per comunicació entre ordinadors, perifèrics i dispositius 

electrònics. 

 Interfície d’àudio avançada (AAI): Proporciona una interfície sèrie, 

síncrona i de tipus full-duplex per a còdecs i dispositius sèrie 

similars. Aquesta interfície compleix amb el protocol AMBA 2.0 APB 

on els registres de control proveeixen a la CPU el mode d’operació, 

la longitud de paraula, el rellotge i la generació de sincronització.  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 3.1 – Sistema AAI 

Banda Nom Canals Uplink (MHz) Downlink(MHz) Notes

GSM 850 GSM 850 128-251 824 - 849 869 - 894 Utilitzada a EEUU i Asia

P-GSM 950 0-124 890 - 915 935 - 960
La banda amb la que va neixer a 

Europa i la més extesa

E-GSM 950 974-1023 880 - 890 925 - 935 E-GSM, extensió de GSM 900

R-GSM 950 n/a 876 - 880 921 - 925 GSM Ferroviari (GSM-R)

GSM1800 GSM 1800 512-885 1710 - 1785 1805 - 1880

GSM1900 GSM 1900 512-810 1850 - 1910 1930 - 1990

Utilitzada a Nort Amèrica, 

incompatible amb GSM 1800 per 

sol·lapament de dades

GSM950
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 Interfície de veu digital (DVI): És 

una interfície de vídeo dissenyada 

per a obtenir la màxima qualitat de 

visualització possible en pantalles 

digitals, tals com monitors de cristall 

líquid de pantalla plana i projectors 

digitals. La lluentor dels píxels es 

transmet en forma de llista de 

nombres binaris. Quan la pantalla 

està establerta a la seva resolució 

nadiua, només ha de llegir cada 

nombre i aplicar aquesta lluentor al 

píxel apropiat, d’aquesta manera, 

cada píxel del buffer de sortida es 

correspon directament amb el píxel 

en la pantalla, mentre que amb un 

senyal analògic l’aspecte de cada 

píxel pot veure’s afectat pels seus 

píxels adjacents, així com pel soroll 

elèctric i altres formes de distorsió 

analògica. 

Imatge 3.2 – Connectors DVI

 Convertidors Analògics – Digitals (ADC): Es tracta d’un dispositiu 

electrònic que té la capacitat de convertir un senyal analògic a un 

altre de digital, es a dir, un voltatge en un senyal binari. Aquest té 

el propòsit de facilitar el seu processament i fer el senyal resultant, 

el digital, més refractari al soroll i altres interferències a les quals 

són mes sensibles els senyals analògics. A partir d’un valor umbral i 

una senyal de sincronització, depenent si la senyal analògica està 

per sobre o sota del valor umbral, la senyal digital obtinguda serà 

un “0” o un “1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 3.3 – Exemple de conversió Analògica - Digital 
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 Convertidors Digitals – Analògics (DAC): Es tracta del oposat del 

dispositiu anterior, aquest dispositiu transforma un senyal digital en 

un d’analògic. 

 Propòsit general d’entrada/sortida (GPIO) 

3.2.4. Ambiental i característiques 

Les variables ambientals es basen en la grandària del sistema, el 

tipus de connector d’antena i els connectors. 

Per últim cada sistema te unes característiques com pot ser la 

possibilitat d’intèrpret  al llenguatge de programació Python, les comandes AT o 

l’accés al canal SIM, entre d’altres. 
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3.3. Estat de l’art 

En la Taula 3.2 es mostra les principals característiques més importants a tenir en compte a l’hora d’elegir un sistema 

GSM/GPRS segons les necessitats que es tinguin. 

 

Taula 2.2 – Estat de l’art dels sistemes actuals
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3.4. Elecció 

Per la realització del projecte és necessari que el GSM/GPRS pugui 

treballar en el rang d’Europa, així doncs la seva disponibilitat ha de ser EMEA, a 

més, com que serà governat per un microcontrolador el qual s’alimenta a 3.6 V, 

per estandarditzar l’alimentació del sistema complert, és necessari que el 

GSM/GPRS també treballi amb aquest rang.  

Les trames de control entre el microcontrolador i el sistema no son molt 

llargues i amb una connexió USART és més que suficient. 

Per últim, el preu, per poder fer un sistema final que sigui vendible i 

coherent, els seus components no poden tenir un preu molt elevat. 

El sistema GSM/GPRS GL865 V2 compleix tots aquests requisits, és per 

això que s’ha elegit. 

3.5. Esquemàtic i connexió amb el µC 

En la Imatge 3.4 es mostra un esquemàtic dels pins del sistema GSM/GPRS. 

Imatge 3.4 – Esquemàtic de la placa d’avaluació GSM/GPRS 

 

 

 

 

 

 



Aleix Curcó Albuixech  

 - 36 - 

  

Les connexions necessàries per al funcionament son entre les línies de 

transmissió i recepció del microcontrolador i del GSM/GPRS, la connexió 

d’alimentació i la targeta SIM. La connexió d’aquesta placa és de 5V mínim, així 

doncs, en la connexió final s’utilitza una bateria de 6 V que alimenta directament 

sobre la placa GPRS i un regulador de tensió de 3,3 V per alimentar la resta del 

sistema. Les connexions es mostren a la Imatge 3.5. 

Imatge 3.4 – Esquemàtic de connexió entre la placa GSM/GPRS i el microcontrolador 
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CAPÍTOL 4: 

MICROCONTROLADOR 

 

4.1. Definició 

Un microcontrolador (µC, UC o MCU) és un circuit integrat programable, 

capaç d’executar les ordres gravades a la seva memòria. Aquest, està composat 

de varis blocs funcionals, els quals compleixen una tasca específica. Un 

microcontrolador inclou al seu interior les tres principals unitats funcionals d’una 

computadora: Una unitat central de processament, memòria i perifèrics 

d’Entrada/Sortida. 

Alguns microcontroladors poden utilitzar paraules de 4, 8, 16, 32 o 64 

bits i funcionen a velocitat de rellotge amb freqüències tan baixes com 4 KHz, 

amb un consum de baixa potència (mW o µW). En general, aquests tindran 

capacitat per mantenir la funcionalitat a l’espera d’un event com polsar un botó o 

una altra interrupció. D’altres poden servir per a rols de rendiment crític, on és 

necessari actuar més com un processador digital de senyal (DSP) amb velocitat 

de rellotge i consum més alts. 
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4.2. STM32F0 

En aquest apartat es descriu el microcontrolador utilitzat per gestionar 

els mòduls GSM/GPS i GPS. 

4.2.1. STM32F051x 

El microcontrolador STM32F051x incorpora un core d’alt rendiment 

ARM Cortex-M0 de 32 bits i opera a 48 MHz de freqüència. Incorpora dos 

memòries d’alta velocitat (una Flash de 64 KBytes i una SRAM de 8 KBytes), així 

com una gran varietat de perifèrics i I/O. 

Incorpora totes les interfícies estàndard de comunicació com dos 

unitats de I2C, dos SPIs, un I2S, un HDMI CEC i dos USARTs. A més, inclou un 

conversor ADC de 12 bits i un conversor DAC de 12 bits, a més de 6 

temporitzadors de propòsit general de 16 bits, un temporitzador de 32 bits i un 

temporitzador de control avançat PWM. 

El microcontrolador opera en els rangs de temperatura entre -40 a 

105 ºC amb una tensió d’entre 2.0 i 3.6 V, i incorpora un conjunt complert de 

modes d’estalvi d’energia que permet el disseny d’aplicacions de baixa potència.  

Existeixen sis diferents models segons el pack entre 32 i 64 pins. 

Depenen del dispositiu s’inclouen diferents sets de perifèrics.  

4.2.2. STM32F051R8 

Les característiques més importants son: 

 Core: ARM®32-bit Cortex™-M0 CPU, freqüència fins a 48 MHz 
 Memòria Flash de 64 Kbytes  
 Memòria SRAM 8 Kbytes amb checking de paritat 

 Unitat de càlcul CRC 
 Rang de tensió: 2.0 V a 3.6 V 
 Modes de baixa tensió: Sleep, Stop, Standby 

 Control del Clock 
 Cristall d’entre 8 i 32 MHz 

 Cristall intern de 8 MHz RC amb opció x6 PLL” 
 Oscil·lador RC intern de 40 KHz 
 55 I/Os mapejats en vectors interns d’interrupció 

 36 I/Os amb tolerància de tensió de 5 V 
 Controlador DMA de 5 canals 

 Conversor ADC de 12 bits amb rang de conversió d’entre 0 i 3.6 V 
 Alimentació analògica separada des de 2.4 V fins a 3.6 V 
 Conversor DAC de 12 bits 

 11 temporitzadors dels quals: 
 1 Temporitzador de 16 bits de control avançat PWM 

 1 Temporitzador de 32 bits i un de 16 bits, amb 4 IC/OC, per 
al control IR 

 1 temporitzador de 16 bits amb 2 IC/OC 



Estudi i desenvolupament de llibreries per a la localització GPS i comunicació M2M mitjançant tecnologia 

GSM/GPRS per a un detector de caigudes 

 - 39 - 

 

4.2.3. STM32F0 discovery board 

A la Figura 4.1 es mostra la placa STM32F0 Discovery. Aquesta 

incorpora un microcontrolador STM32F051R8 i diferents components per avaluar 

i treballar amb el microcontrolador. 

Entre les seves característiques hi ha:  

 Eina de debbug incustrada ST-LINK/V2,  

 4 LEDs: LD1 (vermell) per alimentació de 3.3 V, LD2 

(verd/vermell) per comunicació USB, LD3 (verd) per la sortida PC9 i 

LD4 (blau) per la sortida PC8. 

 2 polsadors (usuari i reset) 

  Una placa addicional per crear prototips y aconseguir una fàcil 

connexió de components i altres mòduls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4.1 – Placa STM32F0 Discovery  
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4.3. Esquemàtic 

En la Imatge 4.2 es mostra l’esquemàtic de la placa de control pel 

microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4.2 – Esquemàtic de la placa STM32F0 Discovery 

 

Els pins necessaris son els d’alimentació de 3V i massa, i els pins de 

connexió per als ports sèrie, aquests son: 

- PA2: Pin de Transmissió del microcontrolador per connexió amb 

el GPS. 

- PA3: Pin de Recepció del microcontrolador per connexió amb el 

GPS. 

- PA9: Pin de Transmissió del microcontrolador per connexió amb 

el GPRS. 

- PA10: Pin de recepció del microcontrolador per connexió amb 

el GPRS. 

 

A més, tal i com s’ha comentat abans, el microcontrolador i el GPS 

s’alimenten amb una tensió de 3 V mentre que el sistema GPRS necessita d’una 

alimentació superior, d’entre 5 i 40 V. Així doncs s’ha d’afegir un regulador de 

tensió de 3 V. El regulador elegit es tracta d’un LD1117T 3.3 com el de la 

Imatge 4.3. Aquest regulador dona una tensió de 3.3V a la seva sortida si a la 

seva entrada hi ha un mínim de 5 V. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4.3 – Regulador de tensió a 3.3 V
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En la Imatge 4.4 es mostra la connexió final entre tots els components. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4.4 – Connexió final del sistema complert 
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CAPÍTOL 5: 

MAQUINES D’ESTAT I 

COMUNICACIO PER LA 

LOCALITZACIO GPS Y 

COMUNICACIO GSM 

 

5.1. Definició 

Es denomina màquina d’estats a un model de comportament d’un 

sistema amb entrades i sortides, on les sortides depenen no solament de les 

senyals d’entrada actuals sinó també de les anteriors. 

Les màquines d’estat es defineixen com un conjunt d’estats que serveix 

d’intermediari en una relació d’entrades i sortides, fent que l’historial de senyals 

d’entrada determini, per a cada instant, un estat per a la màquina, de forma tal 

que la sortida depèn únicament de l’estat i les entrades actuals. 

Aquesta pot ser una màquina d’estats finit, o FSM, Finish State 

Machine, si el conjunt d’estats és finit, sent aquesta la única possible en sistemes 

computacionals. 
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La representació d’una màquina d’estats es realitza mitjançant un 

diagrama d’estats o un diagrama de flux. 

Per a la realització del sistema es realitzaran dos màquines d’estat que 

treballaran en paral·lel: una que controlarà el GPS i una altra que controlarà el 

GPRS.  

Dissenyant dos màquines d’estat i no només una, es simplifica molt el 

control de cada una de les parts tant per programació com enteniment 

d’aquestes. 

5.2. Màquina d’estats del GPS 

La màquina d’estats del GPS serà l’encarregada de controlar tots els 

estats i casuístiques del GPS.  

5.2.1. Estats 

A continuació es descriuen cadascun dels estats creats per a 

controlar la lectura periòdica de la posició GPS. 

5.2.1.1. CONFIGURATION_GPS 

Es tracta de l’estat inicial de la màquina d’estats, de forma que 

és l’estat en el que entra al ser iniciat. Aquest estat és de configuració del GPS, 

així modificarà la configuració predeterminada d’aquest. Quan es connecta el 

GPS, aquest, comença a rebre els missatges de sortida NMEA, així doncs, per 

una configuració inicial es deixa de rebre aquests missatges. En la Taula 5.1 es 

mostra els tipus de missatge i la descripció de la informació que es dona.  

 

Taula 5.1. Tipus de missatges de sortida NMEA 

 

5.2.1.2. WAIT_GPS 

Aquest és l’estat que es mantindrà el GPS mentre no s’estigui 

configurant o llegint dades, en aquest estat no hi ha cap instrucció, així doncs, si 

el programa crida a la màquina d’estats del GPS, aquesta no farà res. 

 

Missatge Descripció

GGA Temps, posició i tipus de dades

GLL Latitud, Longitud, Temps UTC de la posició i status 

GSA Mode d'operacisó de receptor GPS, satèl·lits utilitzats i valors DOP

GSV Número de satèl·lits i els seus Ids, elevació, azimuth, i valors SNR

MSS Relació entre senyal i soroll, intensitat de senyal i freqüència

RMC Temps, data, posició i velocitat de dades

VTG Informació de velocitat relativa a la terra
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5.2.1.3. READ_GPS 

D’acord als requeriments establerts prèviament, cada 5 minuts 

és necessari llegir el GPS. Així, un temporitzador configurat amb aquest temps 

demanarà una lectura del GPS modificant l’estat de la màquina d’estats per a 

que passi a ser l’estat READ_GPS. Així doncs, en aquest estat, es connectarà a 

una de les sortides NMEA i guardarà les dades rebudes. Com que el que ens 

interessa és la posició i el moment en el qual es guarda, la sortida NMEA elegida 

és la GGA. 

5.2.2. Variables 

A banda dels diferents estats de la màquina del GPS cal, per 

controlar-la, una sèrie de variables com les que es mostren en la Taula 5.2 que 

seran les encarregades del funcionament d’aquesta. 

 

Taula 5.2 – Variables de la màquina d’estats del GPS 

 

 

 

 

 

 

Nom Tipus Descripció

TIM16 Timer Temporitzador encarregat d'enviar una petició de dades cada 5 minuts

gps_state Int Variable encarregada de l'estat actual

GPS_connected Int Quan el GPS s'hagi configurat es posarà a 1 per a la següent configuració

reception_gps Char[80] Vector que guarda les dades del GPS

buffer_gps int Buffer per la posició del vector

newline Int Control de noves línies

anterior_hour Char[6] Penúltim valor de l'hora amb les dades proporcionades pel GPS

actual_hour Char[6] Últim valor de l'hora amb les dades proporcionades pel GPS

anterior_longitude Char[11] Penúltim valor de la longitud proporcionada pel GPS

actual_longitude Char[11] Últim valor de la longitud proporcionada pel GPS

anterior_latitude Char[12] Penúltim valor de la latitud proporcionada pel GPS

actual_latitude Char[12] Últim valor de la latitud proporcionada pel GPS

correct_reception int Variable encarregada d'indicar si la recepció GPS és correcta

des_GGA constant Constant aturar sortida MNEA de tipus GGA

des_GLL constant Constant aturar sortida MNEA de tipus GLL

des_GSA constant Constant aturar sortida MNEA de tipus GSA

des_GSV constant Constant aturar sortida MNEA de tipus GSV

des_RMC constant Constant aturar sortida MNEA de tipus RMC

des_VTG constant Constant aturar sortida MNEA de tipus VTG

des_MSS constant Constant aturar sortida MNEA de tipus MSS

con_GGA constant Constant activar sortida MNEA de tipus GGA
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5.2.3. Diagrama de Flux: 

En la Imatge 5.1 es mostra el diagrama de flux del funcionament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5.1 – Diagrama de flux Màquina d’estats GPS  
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5.3. Màquina d’estats del GSM/GPRS 

La màquina d’estats del GSM/GPRS serà l’encarregada de controlar tots 

els estats i casuístiques del sistema GSM/GPRS.  

Aquesta haurà de ser capaç d’enviar per HTTP una sèrie de missatges de 

forma periòdica que permetran fer un seguiment de l’usuari des cada 10 minuts 

on s’enviarà a un del servidor. Els missatges que s’enviaran incorporaran l’hora 

en les quals el GPS ha fet una localització i la pròpia localització en sí.  

A més a més, en el moment en que hi hagi una caiguda, haurà de fer una 

trucada a un telèfon predefinit per avisar de la caiguda, així com enviar un SMS a 

aquell número i enviar l’alarma de caiguda al mateix servidor de seguiment. 

Donat les necessitats d’aquest sistema serà necessària una targeta SIM, 

com les dels telèfons amb connexió per al seu funcionament 

El sistema funciona a partir d’unes comandes AT, explicades al següent 

apartat. 

5.3.1. Comandes AT 

Les comandes AT son comandes d’atenció i son utilitzades com un 

prefix per altres paràmetres en una cadena, aquestes es combinen amb altres 

paràmetres i es poden configurar en els paquets de comunicació o escriure de 

forma manual com una línia d’ordres d’instrucció.  

El sistema GSM/GPRS es pot controlar mitjançant una interfície sèrie 

utilitzat aquest tipus de comandes.  

Les regles de sintaxi son: 

 Una cadena d’ordres ha de començar amb “AT” o “a”, a excepció 

de les comandes “A/” i “+ + +”. “At” o “aT” son invàlids. 

 Diverses comandes poden donar-se en una sola línia de comanda. 

 Les comandes es poden donar en majúscula o minúscula. 

 Una cadena de comandament ha de tenir menys de 40 caràcters 

 Quan es comet un error de tipificació de comanda, es pot corregir 

amb la tecla de retrocés. 

 Les comandes i les cadenes de comandes han d’acabar amb 

<enter> o <\r> a excepció de “A/” i “+++” 

 Un número de telèfon pot existir amb els següents caràcters: 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 * = , ; # + > .Tots els altres caràcters s’ignoren 

(espai, guió baix). Ells ajuden a formar la línia de marcatge 

 Les comandes que utilitzen un paràmetre numèric, es poden 

utilitzar sense un valor numèric. En aquest cas, la comanda s’emet 

amb el valor zero. 
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 Si la cadena de comandes conté dos comandes consecutives 

sense paràmetre, es respondrà amb un error. 

 Desprès d’emetre la comanda ATZ, s’ha de respectar una pausa 

de dos segons abans d’entrar amb les pròximes ordres. 

“AT” o “at” sempre precedeix d’una comanda. El mòdem necessita 

aquestes dos lletres per ajustar-se a la configuració de port com del PC o 

sistema. El mòdem canvia automàticament a la velocitat i paritat de transmissió 

definida fins que s’emeti la següent comanda o s’apagui el mòdem. Aquest no 

respondrà a cap ordre no precedida per un “AT” o “at”.  

Les comandes que s’utilitzaran així com el seu funcionament es 

mostren a continuació: 

 at+cpin=<pin>: Aquesta comanda envia al dispositiu una 

contrasenya per a poder operar amb la targeta SIM, així doncs, serà 

la primera comanda a enviar al sistema. Si no es necessita un PIN o 

aquest és erroni, la comanda retornarà un codi d’error. El paràmetre 

<pin> és el propi pin de la targeta SIM 

 at#sgact=<cid>,<stat>: Aquesta comanda s’utilitza per activar o 

desactivar el context GSM o PDP.  

L’activació o desactivació del context retorna ERROR si no hi ha cap 

socket associat. Un cop activat es pot utilitzar comandes AT per 

Multiscoket, FTP o enviar/rebre emails via GSM. 

Els paràmetres son: 

o <cid>: Identificador de context PDP 

0: Especifica el context GSM 

1..5: Paràmetre numèric que especifica un context particular 

PDP 

o <stat> 

0: Desactiva el context 

1: Activa el context. 

Per a la realització del projecte serà necessari activar el context 

GSM per enviar al servidor les dades rebudes. 

 at&k<n>: Aquesta comanda controla el fluxe de dades rebudes i 

enviades per RS-232. 

Els paràmetres son: 

o <n> 

0: Sense control de flux. 

1: Control de flux mono-direccional de tipus hardware 

(solament CTS). 

2: Control de flux mono-direccional de tipus software 

(XON/XOFF). 
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3: Control de flux Bidireccional de tipus hardware (RTS/CTS 

actius). 

4: Control de flux bi-direccional  de tipus software amb filtre 

(XON/XOFF). 

5: Control de flux bi-direccional de tipus software sense filtre 

(XON/XOFF). 

6: Control de flux bi-direccional de tipus hardware 

(RTS/CTS) i de tipus hardware (XON/XOFF) amb filtre. 

Per al correcte funcionament del nostre sistema, donat que sol 

s’utilitzen les línies de transmissio i de recepció, el control de Flux 

serà de tipus “0”. 

 at#sktd=<socket type>, <remote port>, <remote addr>, 

<closure type>, <local port>: Aquesta comanda obra el socket en el 

nivell dels paràmetres específics. 

Els paràmetres son: 

o <socket type>: Protocol del socket 

  0: TCP Especifica el context GSM 

  1: UDP 

o <remote port>: Port del host remot per obrir 

  0..65535: número de port 

o <remote addr>: direcció del host remot de tipus cadena. 

  Qualsevol IP vàlida en format: xxx.xxx.xxx.xxx 

  Qualsevol nom del host que cal resoldre amb una consulta 

DNS. 

o <closure type>: Comportament del tancament del socket TCP 

quan el host remot es tanca 

  0 – El host local es tanca immediatament 

  255 – El local host es tanca després d’una seqüència 

d’escapament(+++) o immediatament en cas d’una 

desconnexió des del remot. 

o <local port>: Port del host local utilitzada pel socket UDP 

  0..65535 – Número de port 

 “atd<number>;”: La comanda comença una trucada de veu al 

telèfon proporcionat com a paràmetre 

o <number>: número de telèfon on es truca 
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  “at+cmgf=<mode>”: La comanda selecciona el format dels 

missatges a enviar 

o <mode>:  

0 – Mode PDU 

1 – Mode de text 

 “at+cmgs=<number><ctrl+m><text><ctrl+z>”: La comanda 

enviar el missatge de tipus sms al número proporcionat. 

o <number>:Número del telèfon on s’envia el sms 

o <text>: Text a enviar  

En els següents subapartats s’explica el funcionament dels diferents 

estats del sistema. 

5.3.2. Estats 

5.3.2.1. CONFIG_CPIN 

Per a poder utilitzar la targeta SIM és necessari introduir el seu 

codi PIN, així doncs, aquest estat és el que introduirà.  

El sistema retorna una resposta desprès de cada comanda 

activa, així doncs, aquest retornarà un ERROR o un OK al introduir el PIN de la 

SIM; si la resposta retornada és ERROR, el sistema es paralitzarà i avisarà, tal i 

com s’explica posteriorment, visualment un error en la introducció de la SIM. 

Donat que una targeta SIM només accepta, per seguretat, tres intents 

d’introducció de la SIM. La única manera de continuar serà reiniciant el sistema. 

5.3.2.2. CONFIG_SGACT 

Si, la resposta del sistema a la introducció del PIN és afirmativa 

el següent pas serà configurar el context PDP. Aquest consisteix en el protocol 

que defineix una connexió GPRS entre un telèfon mòbil i la xarxa, a més a més, 

representa l’assignació d’una direcció IP al telèfon mòbil.  

La resposta pot ser ERROR on el sistema esperarà 10 segons i 

intentarà tornar a connectar-se o OK. Al connectar-se, a més, ens proporcionarà 

la direcció IP a la qual es connecta i passarà al següent estat de configuració.  

5.3.2.3. CONFIG_CMGF 

Aquest és el següent estat de configuració, en aquest cas 

configura el format dels SMS que s’enviaran, un cop el sistema confirmi la 

configuració es passa al següent estat de configuració 
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5.3.2.4. CONFIG_FLOW_CONTROL 

Tal i com s’ha explicat abans, el microcontrolador i el sistema 

només estan connectats a través de les línies de Transmissió i de Recepció, així 

doncs en aquest estat es configura el tipus de control de flux, eliminant aquest ja 

que les corresponents línies no estan connectades. 

Aquest és l’últim estat de configuració. Un cop el sistema 

respongui amb un OK a la configuració, s’activen els temporitzadors que 

controlen la lectura del GPS (cada 5 minuts) i l’enviament de les trames per 

HTTP (cada 10 minuts) així com un LED verd de confirmació de configuració. 

El temps estipulat de configuració és de 1 minut, si el sistema 

tarda més, és possible que s’hagi quedat “penjat” de ser així, el sistema activa 

un estat de error de configuració, tal i com s’explica posteriorment i l’usuari 

haurà de reiniciar el sistema. 

5.3.2.5. WAIT_GPRS 

Aquest és l’estat que fa mantenir a l’espera el GPRS, en aquest 

estat no hi ha cap instrucció, així doncs, si el programa crida a la màquina 

d’estats del GPRS, aquesta no farà res. 

5.3.2.6. SEND_CONTROL 

Com s’ha explicat, cada 10 minuts s’envia a un servidor un 

estat de control amb la hora de la última connexió que ha fet el GPS així com la 

longitud i la Latitud i una variable de control la qual suma una unitat per cada 

envia de control. 

Si el sistema GPS, per falta de cobertura, o qualsevol altre 

error no ha guardat cap posició, en l’envia del Control hi haurà una nota 

explicativa de falta de localització. 

5.3.2.7. ALARM_FALL 

En el moment en el qual el sistema detecti una caiguda entrarà 

en l’estat actual. En aquest estat el primer que fa és enviar una trucada al 

número predefinit, en aquest cas poden passar 2 coses:  

 La persona contesta/no contesta o te el mòbil apagat, el sistema 

no és capaç de distingir-ho i la resposta és NO CARRIER, en aquest 

cas, es passa al següent estat d’alarma 

 El sistema intenta trucar i l’usuari penja sense agafar el telèfon o 

està utilitzant el seu telèfon, en aquest la resposta és BUSY, 

s’espera 20 segons i s’intenta trucar fins a un màxim de 3 vegades. 

Si la resposta és la mateixa els tres cops es passa al següent estat 

d’alarma. 
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5.3.2.8. SMS_FALL 

El segon estat d’alarma és l’enviament d’un SMS al número de 

telèfon predeterminat. En el SMS s’envia la última hora i localització guardada a 

partir del GPS. Si no hi ha cap localització guardada,s’envia la notificació. 

Finalment, es passa a l’últim estat d’alarma. 

5.3.2.9. SERVER_FALL 

L’últim estat d’alarma és l’enviament per HTTP al servidor de 

l’alarma de caiguda. En aquest estat s’envia la notificació de la caiguda així com 

l‘hora i localització. 

Un cop passats els tres estats d’alarma, el sistema es torna a 

col·locar en estat normal d’enviament de control. 

5.3.3. Variables 

En la Taula 5.3 es mostren totes les variables necessàries per al 

control de la màquina d’estats del GSM/GPRS. 

 

Taula 5.3 – Variables de la màquina d’estats del GPS 

Nom Tipus Descripció

TIM15 Timer Temporitzador encarregat d'enviar el seguiment al servidor cada 10 min

actual_gprs_state int Estat actual màquina d'estats GPRS

anterior_gprs_state int Estat anterior màquina d'estats GPRS

reception_gprs char[80] Vector resposta GPRS

buffer_gprs int Buffer per la resposta del GPRS

control_units char Variable unitats pel seguiment

control_decimal char Variable decimal pel seguiment

cpin constant Comanda AT configuració del PIN

sgact constant Comanda AT configuració context GSM

cmgf constant Comanda AT configuració SMS

flow_control constant Comanda AT configuració control de flux RS-232

calling_SKTD constant Comanda AT connexió servidor

alarm constant Comanda AT afegir Control

State_Control constant Text de control

Jump constant Comanda AT salt

coordinates constant Text per afegir coordenades al Control

Hour constant Text per afegir Hora al Control

Longitude constant Text per afegir Longitud al Control

Latitude constant Text per afegir Latitud al Control

no_coordinates constant Text per indicar que no existeixen coordenades

call constant Comanda AT trucada al número predeterminat avis caiguda

sms constant Comanda AT enviament SMS avis caiguda

sms_body constant Text amb el cos del SMS d'avís caiguda

Alarm_Control constant Comanda AT per afegir Alarma al servidor

last_connection constant Text per indicar l'última connexió
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5.3.4. Diagrama de Flux: 

En la Imatge 5.2 es mostra el diagrama de flux del funcionament 

normal 

 

 

Imatge 5.2 – Diagrama de Flux funcionament normal GSM/GPRS  
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En la Imatge 5.3 es mostra el diagrama de flux del funcionament 

en cas de caiguda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5.3 – Diagrama de Flux detecció caiguda  
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5.4. Màquina d’estats Auxiliar pel control 
d’estats 

S’ha creat una màquina d’estats auxiliar encarregada del control visual de 

diferents estats de les màquines pel GPS i pel GSM/GPRS, en ella es mostra 

l’estat inicial del sistema així com els errors de configuració que existeixen. 

En la Imatge 5.4 es mostra la visualització dels estats d’errors que 

s’expliquen a continuació amb els diferents estats disponibles. En la gràfica es 

mostra si el LED està encès (estat alt) o apagat (estat baix) 

Imatge 5.4 – Estats visuals d’error  

5.4.1. Estats 

5.4.1.1. WAIT_INITIALITZATION 

Es tracta de l’estat inicial del sistema abans de la configuració 

dels sistemes GPS i GSM/GPRS. En aquest estat un LED parpelleja amb una 

freqüència de 1 segon. 

5.4.1.2. ERROR_INITIALITZATION 

Es predetermina un temps de configuració de 1 minut, si en 

aquest temps no s’ha configurat, hi ha un error en la configuració i el sistema es 

queda bloquejat, la màquina d’estats auxiliar entra en aquest mode en el qual el 

LED papadeja 3 cops amb una freqüència de 250 ms, es para durant 2 segons i 

torna a començar la seqüència. 

5.4.1.3. ERROR_CPIN 

Si el sistema GPRS detecta un error en la configuració del PIN, 

per evitar el bloqueig de la targeta SIM, el sistema es bloqueja i queda en l’estat 

d’error del PIN, en aquestestat el LED parpadeja 5 cops amb una freqüència de 

250 ms, es para durant 2 segons i torna a començar la seqüència. 
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5.4.1.4. CORRECT_FUNCTIONALITY 

En aquest estat el sistema s’ha configurat i funciona 

correctament, així doncs, el LED de visualització es manté apagat. 
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CAPÍTOL 6: 

LLIBRERIES 

 

6.1. Definició 

Una llibreria és un conjunt d’implementacions funcionals que ofereix una 

interfície ben definida per a la funcionalitat que es crida. 

A diferència d’un programa executable, el comportament d’aquesta no 

espera ser utilitzada autònomament sinó que la seva finalitat és ser utilitzada per 

altres programes, independents i de forma simultània.  

La funcionalitat de les llibreries és fer-la disponibles per a altres 

tecnologies o programes. 

6.2. Llibreries pel GPS 

6.2.1. GPS_SM: 

Aquesta llibreria serà l’encarregada de controlar la màquina d’estats 

del GPS.  
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En la Imatge 6.1 es mostra el codi complert de la llibreria amb les 

diferents funcions. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.1 – Codi complert llibreria GPS_SM 
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Tal i com s’observa, la llibreria inclou el seu propi arxiu de capçalera 

gps_sm.h amb les variables necessàries, aquest arxiu es mostra en la Imatge 

6.2. 

Imatge 6.2 – Arxiu capçalera llibreria GPS_SM  

En la Imatge 6.3 es mostra el codi de la funció per la màquina 

d’estats del GPS, segons l’estat del GPS “gps_state” el programa Configura el 

GPS, es mante en estat d’espera o fa una lectura dels valors del GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.3 – Funció GPS_State_Machine  
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En la configuració del GPS primer es para el Temporitzador 

encarregat del LED de visualització i s’apaga el LED, tot seguit s’envien per port 

sèrie al GPS totes les trames per aturar les sortides NMEA, es posa la variable 

gps_state en espera i la variable GPS_connected a “1” per indicar al sistema 

complert que el GPS ja està configurat i es pot seguir configurant el sistema 

GSM/GPRS, tal i com es mosra en la Imatge 6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.4 – Funció Configuració GPS  

 

La última funció que es troba en la llibreria és la de lectura de les 

dades del GPS, aquesta es mostra en la Imatge 6.5. La funció envia per port 

sèrie la petició de les dades de tipus GGA i posa la variable gps_state n espera 

 

 

 

 

 

Imatge 6.5 – Funció Lectura GPS 
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6.2.2. GPS_USART: 

En la Imatge 6.6 es mostra el codi complert de la llibreria 

encarregada de la part de comunicació sèrie per el dispositiu GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.6 – Codi complert llibreria GPS_USART 
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En la Imatge 6.7 es mostra la capçalera de la llibreria amb les 

variables i constants necessàries per al seu funcionament. 

Imatge 6.7 – Capçalera de la llibreria GPS_USART 

 

Sempre que s’hagi configurat el GPS, al rebre una dada pel port 

sèrie del GPS es guarda la informació rebuda al vector reception_gps i, si la 

variable gps_state està en espera el sistema inicia la funció Line_State, tal i com 

es mostra en la Imatge 6.8. 

Imatge 6.8 – Recepció pel port sèrie del GPS 

 

En la Imatge 6.9  es mostra l’algoritme per saber la grandària de 

cada línia rebuda. Les comandes rebudes pel GPS sempre acaben amb *XX, 

essent “XX” el valor del Checksum de la trama enviada, així doncs, en quan el 

sistema detecti el caràcter “*” la variable newline es posa a 1, si no, 

s’incrementa buffer_gps.  
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Es reben 4 caràcters més abans d’enviar la nova trama, aquest són 

els dos valors de checksum més el salt i retorn de línia, és per això que, a partir 

de que newline = 1,  segueix sumant el buffer i, quan arriba a 5, les variables 

buffer_gps i newline es reinicien i es comprova si el GPS ha enviat la localització 

correctament. En el cas de que no s’hagi rebut correctament, els caràcters dels 

bits 19 i 20 son “,” i el programa ho senyalitza posant la variable 

incorrect_reception_GPS = 1, amb la qual cosa, quan l’envií la trama, s’avisarà 

de la mala recepció de la posició. Si s’ha rebut correctament, s’executarà la 

funció Correct_Reception_GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.9 – Control de l’estat de la trama rebuda 

 

Si les dades rebudes son 

correctes, com s’ha indicat abans, el 

microcontrolador executa a la funció 

Correct_Reception_GPS. Aquesta 

funció indica en primer lloc que les 

dades són correctes mitjançant la 

variable de control de recepció 

incorrect_reception_GPS i es guarda 

l’hora, la longitud i la latitud; però, 

abans de guardar aquestes variables, 

es guarden els valors que ja es 

tenien com a valors anteriors. Tal i 

com es mostra en la Figura 6.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.10 – Recepció correcta 
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6.3. Llibreries pel GSM/GPRS 

6.3.1. GPRS_SM 

Aquesta llibreria serà l’encarregada de controlar la màquina d’estats 

del GSM/GPRS.  

En la Imatge 6.11 es mostra el codi complert de la llibreria amb les 

diferents funcions. 
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Imatge 6.11 – Codi complert llibreria GPRS_SM 
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Tal i com s’observa, la llibreria inclou el seu propi arxiu de capçalera 

gprs_sm.h amb les variables necessàries, aquest arxiu es mostra en la Imatge 

6.12. 

Imatge 6.12 – Arxiu capçalera llibreria GPRS_SM 
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La màquina d’estats pel sistema GSM/GPRS es composa de 9 casos, 

aquests es mostren a la Imatge 6.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.13 – Màquina d’estats del GSM/GPRS 

 

Els casos son: 

 CONFIG_CPIN En aquest estat s’envia la comanda AT de 

configuració del PIN de la targeta SIM 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.14 – Configuració PIN 

 

 



Estudi i desenvolupament de llibreries per a la localització GPS i comunicació M2M mitjançant tecnologia 

GSM/GPRS per a un detector de caigudes 

 - 67 - 

 

 CONFIG_SGACT Un cop introduït el PIN i, el sistema hagi respost 

que s’ha introduït correctament, es passa a l’estat actual el qual 

envia la trama de configuració GSM.  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.15 – Configuració SGACT 

 

 CONFIG_CMGF El següent estat és el de configuració del format 

de SMS.  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.16 – Configuració CMGF 

 

 CONFIG_FLOW_CONTROL El següent estat és el de configuració 

del control de flux per a la connexió RS-232.  

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.17 – Configuració control de Fluxe 
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 WAIT_GPRS En arribar a aquest estat el sistema ja es troba 

completament configurat i es manté a l’espera mentre no hi hagi 

una caiguda o el temporitzador  no avisi de l’enviament de control 

 SEND_CONTROL Aquest estat s’inicia cada 10 minuts i enviar al 

servidor predeterminat el control de seguiment, a més, si existeix 

una localització guardada també s’envia i, si la variable 

encarregada de la localització incorrect_reception_GPS ha 

determinat la recepció incorrecta del GPS s’envia un avís de mala 

recepció al sistema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.18 – Envio de control al servidor 
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 CALL FALL En el cas d’una caiguda s’entra en l’estat de caiguda, 

es paralitzen els temporitzadors de funcionament normal per al 

GPS i GSM/GPRS i s’envia la comanda AT que enviarà una trucada 

al número predeterminat.  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.19 – Trucada d’avis de caiguda 

 

 FALL_SMS Un cop s’ha enviat la trucada d’avís de caiguda o s’ha 

intentat tres vegades, s’envia un SMS al mateix número 

predeterminat amb l’avís de la caiguda així com les coordenades i 

l’hora de la caiguda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.20 – SMS d’avis de caiguda 

 FALL_SERVER L’últim estat d’avís de caiguda és l’envio al 

Servidor de de la caiguda i es tornen a activar els temporitzadors 

de funcionament normal del GPS i del GSM/GPRS.  
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Imatge 6.21 – Envío al servidor d’avis de caiguda 

6.3.2. GPRS_USART 

Aquesta llibreria s’encarrega de la comunicació sèrie del dispositiu 

GSM/GPRS, el codi es mostra a la Imatge 6.22. 
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Imatge 6.22 – Codi complert llibrería GPRS_usart 

 

Sempre que es rebi una dada de resposta del sistema GSM/GPRS es 

guarda en el vector reception_gprs, el caràcter que indica el final de trama es el 

de nova línia “\n”, mentre no es rebi aquest caràcter es suma una unitat en el 

buffer i es guarda en la següent posició del vector. Si es rep el caràcter de nova 

línia s’analitza la trama rebuda. En la Imatge 6.23 es mostra el codi de 

funcionament. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.23 – Recepció port sèrie GSM/GPRS 
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L’anàlisi de la trama rebuda depèn de l’estat anterior en el qual es 

trobava la màquina d’estats del GPRS degut a que la resposta rebuda és diferent 

segons la comanda AT enviada.  

 CONFIG_CPIN Quan s’envia la comanda d’indicació del PIN de la 

targeta SIM la resposta és ERROR si l’envio o el PIN no és 

correcte, en aquest cas es posa l’estat de la màquina d’estats 

auxiliars a ERROR_CPIN, si la resposta és OK es passa al següent 

estat de configuració 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.24 – Resposta commanda CPIN 

 

 CONFIG_SGACT La resposta en la configuració GSM pot ser 

ERROR, en aquest cas es retorna al mateix estat i es torna a 

enviar la mateixa comanda o la resposta pot ser correcta, en 

aquest cas el sistema envia la direcció IP a la qual s’ha connectat 

i un OK, en aquest cas, es guarda la direcció IP i es passa al 

següent estat de configuració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.25 – Resposta comanda SGACT 
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 CONFIG_CMGF Si la resposta de configuració de la trama SMS és 

OK es passa al següent estat de configuració. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.26 – Resposta comanda CMGF 

 

 CONFIG_FLOW_CONTROL Aquest és l’últim estat de configuració, 

així doncs, en quan es rebi la resposta OK es passa a estat 

d’espera i s’inicialitzen els temporitzadors del GPS i del 

GSM/GPRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.27 – Resposta comanda control de flux 

 

 ALARM_FALL Al rebre un avís de caiguda s’envia, com s’ha 

explicat, una comanda per trucar al telèfon predeterminat per 

avisar de la caiguda, si la resposta és BUSSY el telèfon està 

ocupat o s’ha penjat sense agafar el telèfon, de ser així, s’espera 

20 segons i es torna a intentar trucar fins a quatre intents, si en 

els quatre intents la resposta segueix sent la mateixa es passa al 

següent estat d’avís, l’enviament de trucada. 
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En el cas de que el telèfon estigui apagat, no s’agafi el telèfon o 

s’agafi, la resposta és NO CARRIER, llavors es passa al següent 

estat d’avís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.28 – Resposta comanda trucada avís caiguda 

 

 SMS_FALL El segon estat d’avís de caiguda és el d’enviament de 

missatge, un cop el sistema respon amb l’enviament del SMS es 

passa al tercer i últim estat d’avís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.29 – Resposta comanda SMS avís caiguda 
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6.4. Llibreries Comunes 

6.4.1. CONFIGURATION 

La llibreria de configuració és l’encarregada de configurar tots els 

components del microcontrolador, com son les entrades i sortides dels ports 

sèries pel GPS i pel GSM/GPRS, els rellotges de funcionament, els GPIO dels 

LEDs de visualització, el botó per inicialitzar el programa i de simulació de 

caiguda, els temporitzadors i les variables, en la Imatge 6.30 es mostra el codi 

complert.  
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Imatge 6.30 – Codi complert configuració 
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 Per a poder configurar els diferents components, primer s’han de 

definir totes les estructures, tal i com es mostra en la Imatge 6.31. La placa de 

control diferencia dos tipus de GPIOs com el GPIOC on es troben els Pins on es 

troben els LEDs, aquesta estructura es definirà com GPIOC_LED, i els dos ports 

sèries (GPIOC_GPRS i GPIOC_GPS) i el GPIOA on es troba el botó per la 

configuració inicial i, posteriorment, de simulació de caigudes (GPIOA_Btn).  A 

més a més, es configura una estructura per definir cada un dels ports sèries 

(GPS_USART i GPRS_USART). El botó, es configura com una interrupció, així 

doncs, també es necessari definir l’estructura EXTI_Btn que configurarà la 

interrupció i la NVIC_Btn. 

 

Imatge 6.31 – Definició d’estructures 

 

Per a que les estructures estiguin disponibles s’ha de connectar les 

diferents senyals de rellotge, aquests rellotges són els del GPIOC, GPIOA, 

USART1, USART2 i SYSCFG. En la Imatge 6.32 es mostra l’habilitació del 

rellotge  

 

 

 

 

 

Imatge 6.32 – Habilitació de senyals de rellotge 
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En la Imatge 6.33 es mostra la configuració del port sèrie per al 

sistema GSM/GPRS, els pins son Pin 9 per Tx i Pin 10 per Rx. Es configura a més, 

la velocitat de transmissió, aquesta és de 115200 bps donat que el sistema 

treballa a aquesta velocitat, i la resta de característiques de comunicació les 

quals son paraula de 8 bits, sense bit de paritat, sense control de flux i un bit de 

stop.  

Imatge 6.33 – Configuració port sèrie GSM/GPRS 

 

En la Imatge 6.34 es mostra la configuració del port sèrie per al 

sistema GPS, en aquest cas, els pins son Pin 2 per Tx i Pin 3 per Rx. La velocitat 

de transmissió del sistema GPS és de 4800 bps i la resta de característiques son 

paraula de 8 bits, sense bit de paritat, sense control de flux i un bit de stop.  

Imatge 6.34 – Configuració port sèrie GPS 
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En la Imatge 6.35 es configura el botó en el Pin 0 així com la 

configuració d’aquest com a interrupció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.35 – Configuració Botó d’interrupció 

 

La última configuració dels ports és la dels LEDs de 

visualització,aquests son els Pin 8 i Pin 9 dels GPIO tal i com es mostra en la 

Imatge 6.36.  

 

 

 

 

Imatge 6.36 – Configuració LEDs 

 

Un cop configurats tots els GPIOs es configuren els diferents 

temporitzadors, en la configuració d’aquests es configura a una velocitat de 48 

MHz, ja que el temporitzador treballa a aquesta velocitat, d’aquesta manera es 

pot controlar el temporitzador amb una freqüència múltiple a 1 milisegon.  

Depenent de les necessitats el temps per cada temporitzador és: 

 TIMER 2: Temporitzador pel control visual amb els LEDs, la 

freqüència és de 250 ms. 

 TIMER 3: Temporitzador general per a diferents esperes. En 

aquest cas, la freqüència és de 5 segons. 
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 TIMER 15: Temporitzador del sistema pel GSM/GPRS, la 

freqüència d’enviament de les dades al servidor és de 10 minuts, 

així doncs aquesta és la seva freqüència. 

 TIMER 16: Temporitzador del sistema GPS, el sistema fa una 

cerca de localització cada 5 minuts, així doncs aquesta és la seva 

freqüencia. 

En la Imatge 6.37 es mostra la configuració de tots els 

temporitzadors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.37 – Configuració dels Temporitzadors 
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La ultima part de configuració es tracta en la inicialització de les 

variables a utilitzar per evitar possibles valors incerts, tal i com es mostra en la 

Imatge 6.38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.38 – Inicialització de variables 

6.4.2. COMMON 

En la llibreria COMMON es troben totes les funcions comunes al 

sistema com es tracta de la màquina d’estats auxiliar de visualització d’estats, la 

funció de pardadeig del LED i la funció de retard. En la Imatge 6.39 es mostra 

el codi complert de la llibreria.  
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Imatge 6.39 – Llibrería COMMON complerta 

 

En la Imatge 6.40 es mostra la màquina d’estats auxiliar de 

visualització d’estats. Els diferents estats son els següents, mostrats al capítol 5 

en la Imatge 5.4. 

 

 WAIT_INITIALITZATION: El sistema parpadeja amb una 

freqüència de 1 segon. 

 ERROR_INITIALITZATION: Si hi ha un error d’inicialització el 

sistema parpadeja tres vegades amb una freqüència de 250 ms i 

es manté apagat durant 2 segons. 

 ERROR_CPIN: Si hi ha un error en la configuració del PIN de la 

targeta SIM el sistema parpadeja cinc vegades amb una 

freqüència de 250 ms i es manté apagat durant 2 segons. 

 CORRECT_FUNCTIONALITY: El sistema apaga els LEDs en un 

sistema de funcionament correcte 
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Imatge 6.40 – Programació màquina d’estats auxiliar de visualització 

 

En la Imatge 6.41 es mostra la programació de parpadeig del LED, 

en el cas de que la variable led sigui “0” s’encén el LED i es posa la variable led a 

“1”.En el cas de que la variable led sigui “1” s’apaga el LED i es posa la variable 

led a “0”. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.41 – Funció parpedeig LED 
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La funció delay manté el sistema en espera el número d’instruccions 

que es predeterminin en cada cas a partir de la variable j, tal i com es mostra en 

la Imatge 6.42. 

 

 

 

Imatge 6.42 – Funció retard 

6.4.3. INTERRUPTION 

En aquesta llibreria es troben totes les funcions de tipus interrupció 

com son els temporitzadors i el botó. En la Imatge 6.43 es mostra el programa 

complert de la llibreria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.43 – Llibrería complerta INTERRUPTION 
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En saltar el TIMER 2 el sistema entra en la màquina d’estats auxiliar 

de visualització, tal i com es mostra en la Imatge 6.44.  

 

 

 

 

Imatge 6.44 – TIMER 2 per a la màquina d’estats auxiliar 

 

 

El TIMER 3 es tracta d’un temporitzador de múltiple propòsit, així 

doncs, la seva funció és la d’espera, per això al saltar no es crida cap funció, 

solament serveix com a avís de temporització.  

 

 

 

Imatge 6.45 – TIMER 3 de múltiple propòsit 

 

El TIMER 15 és l’encarregat de cridar a la funció d’enviament de 

control, per fer-ho posa la variable actual_gprs_state en l’estat d’enviament de 

control, tal i com es mostra en la Imatge 6.46.  

 

 

 

 

Imatge 6.46 – TIMER 15 pel control del GSM/GPRS 

 

En la Imatge 6.47 es mostra el TIMER 16 encarregat de la lectura 

del GPS posant la variable gps_state en l’estat d’enviament de lectura.  

 

 

 

Imatge 6.47 – TIMER 16 pel control del GPS 
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En la Imatge 6.48 es mostra la interrupció del botó. Si aquest no 

s’ha pitjat cap vegada al pitjar-se el sistema es configura per poder funcionar, 

així doncs es posa la variable start a “1” la qual permetrà la configuració del 

sistema. Si el sistema ja està configurat i es troba en un mode de funcionament 

normal, al pitjar el que es fà es simular una caiguda, així doncs es posa la 

variable actual_gprs_state en mode d’alarma de caiguda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.48 – Interrupció a partir del botó 

6.4.4. MAIN 

En la Imatge 6.49 es mostra la funció principal o main, aquesta és 

la funció principal del programa, al encendre el sistema es configura a partir de 

la funció config, s’encén el TIMER 2 per a indicar l’estat d’espera de configuració i 

el sistema es manté en espera a una interrupció. Quan es pitja el botó, la 

variable start es posa a “1” i, a partir d’aquí el sistema entra en la màquina 

d’estats del GPS, el configura i desprès configuri el GSM/GPRS, un cop 

configurats el sistema es torna a posar en espera d’interrupció. A partir d’aquest 

moment sempre que una interrupció afecti al sistema aquest es configurarà 

segons la interrupció que ha saltat i entrarà a les dos màquines d’estat per 

actuar segons la interrupció..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6.49 – Interrupció a partir del botó 
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CAPÍTOL 7: 

CONCLUSIONS 

 

7.1. Conclusions 

En aquest projecte de final de carrera s’ha assolit l’objectiu principal 

d’avançar en un únic dispositiu que combini localització GPS i comunicació 

GPRS/GSM per a la detecció de caigudes. Així, per a la realització d’aquest 

projecte, s’ha fet un estudi inicial dels mòduls i sistemes que existeixen en el 

mercat en l’actualitat per a poder fer la tria més apropiada per aconseguir 

dissenyar un sistema que fos capaç de complir amb totes les expectatives amb el 

mínim cost tan econòmic com de consum, aquesta ha estat amb el mòdul GPS 

JN-3 de la casa Telit i el GSM/GPRS GL865 V2 també de la casa Telit, els dos 

controlats amb el microcontrolador Cortex M0 STM32F051. 

Després de l’estudi exhaustiu per l’elecció dels mòduls GPS i GSM/GPRS 

ha estat necessari fer un estudi del funcionament de la recepció e interpretació 

de les trames NMEA que s’envien a través del GPS així com de les comandes AT i 

possibilitats tant en GSM com en GPRS. A l’hora del disseny del software s’ha 

intentat crear un seguit de llibreries tenint en compte les possibles necessitats 

futures d’aquestes i la facilitat d’enteniment envers els diferents punts de 

programació. Les llibreries segueixen l’estructura d’una màquina d’estats, de 

forma que es facilita la seva integració en futurs desenvolupaments. 

En conclusió, la realització del treball ha fet necessari un treball inicial 

molt més teòric d’estudi de les necessitats i de la disponibilitat real i un treball 

final molt més pràctic per a un funcionament el més òptim possible. D’aquesta 

manera, s’ha abarcat gairebé tots els estadis que un projecte d’enginyeria 

cobreix: des de l’estudi de les necessitats del client, passant per estudiar 

l’optimització de recursos per a trobar una solució eficient, fins arribar a l’entrega 
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del producte, en aquest cas unes llibreries per la localització GPS i comunicació 

GPRS/GSM. 

 

7.2. Treball futur 

El resultat final d’aquest projecte són unes llibreries per a un 

microcontrolador connectat als diferents mòduls instal·lats en plaques 

d’avaluació. Així doncs, els primers passos futurs consisteixen en dissenyar una 

placa única on incorporés solament el microcontrolador, el GPS, el GSM/GPRS i 

l’acceleròmetre que ja s’utilitza en el CETpD amb el microcontrolador.  

En aquest sentit, cal tenir en compte que, en la futura placa, és 

recomanable col·locar-hi dos LEDs per la visualització de l’estat del sistema així 

com un botó per d’inicialització del programa, dos antenes per cada un dels dos 

mòduls i el regulador de tensió de 3 V. 

L’alimentació hauria de ser de, com a mínim, 5 V tenint en compte que 

ha de ser petita, així doncs, la millor solució seria 4 piles de botó alcalines de 

tipus LR44 en sèrie. 

Per a que l’usuari pugui portar el dispositiu final a sobre, aquest disseny 

s’hauria de col·locar dins d’una caixa de plàstic amb una pinça per col·locar-se al 

cinturó.  
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