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A. ESPECIFICACIONS DEL FIRMWARE 

A.1 CARACTERÍSTIQUES DELS SENSORS 

 Acceleròmetre ADXL345. 

Es tracta d’un acceleròmetre de tres eixos amb una resolució de fins a 13 bits i un rang de 

fins a +/-16g. La comunicació entre l’acceleròmetre i el microxip es realitza per un bus I2C 

que permet una velocitat de fins a 400 kHz. 

Per tal d’assolir els objectius del sistema, es fixen les condicions de mesura següents per a 

l’acceleròmetre, a excepció de la freqüència de mostratge i el rang de mesura que es 

mantindran controlades pel sistema de captació de dades per tal de donar més flexibilitat a 

la mesura: 

Rang de mesura +/-16g 

resolució 13 bits 

Factor d’escala [mg/LSB] mín típic  màx 

3,5 3,9 4,3 

Taula A.1 – Característiques de l’Acceleròmetre ADXL345. 

Per tal de poder fixar aquests valors per a les mesures de l’acceleròmetre, cal configurar els 

següents registres: 

 nom descripció 

hexadecimal decimal 

0x2c 44 BW_RATE Control de freqüència de mostratge i 

alimentació 

0x2d 45 POWER_CTL Control d’estalvi d’energia 

0x31 49 DATA_FORMAT Control del format de mesura 

Taula A.2 – Recull de registres de l’acceleròmetre ADXL345. 
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Pel que fa al registre BW_RATE, la seva configuració és la següent: 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 0 LOW_POWER RATE 

Taula A.3 – Definició del registre BW_RATE. 

El bit LOW_POWER defineix l’estat de mesura entre normal (0) i consum reduït (1), donat 

que el temps de funcionament no és una condició essencial, es fixarà en estat normal (0) per 

tal de reduir el soroll de les mesures. 

El bits D3-D0, defineixes la freqüència de mostratge interna per a l’acceleròmetre segons la 

següent taula: 

Freqüència de 

mostratge [Hz] 

Ample de banda [Hz] RATE IDD 

3200 1600 1111 145 

1600 800 1110 100 

800 400 1101 145 

400 200 1100 145 

200 100 1011 145 

100 50 1010 145 

50 25 1001 100 

25 12,5 1000 65 

12,5 6,25 0111 55 

6,5 3,125 0110 40 

Taula A.4 – Definició dels bits D3-D0. 

Tal com es veurà a continuació, les freqüències de mostratge entre els diferents sensors és 

diferent, de tal manera que s’estableix com a freqüència de mostratge el màxim disponible 

per el sensor per tal de minimitzar els intervals de temps transcorreguts entre les mesures 

dels diferents sensors. 
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El registre de control energètic, estableix la configuració de l’acceleròmetre per a situacions 

d’estalvi energètic com el sleep mode. Tenint en compte que l’equip disposa de la capacitat 

de conecció i desconecció s’estableix que l’estat natural de l’acceleròmetre és en estat de 

mesura i per tant es configura el registre en aquesta situació: 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 Link AUTO_SLEEP Measure Sleep Wakeup 

Taula A.5 – Definició del registre de control energètic, 

Per tal de configurar el registre POWER_CTL en estat de mesura, cal fixar el bit D3 a 1 

mantenint la resta de bits a 0. 

El registre DATA_FORMAT estableix el format de mesura de l’acceleròmetre i es defineix 

com: 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

SELF_TEST SPI INT_INVERT 0 FULL_RES Justify Range 

Taula A.6 – Definició del registre DATA_FORMAT. 

S’utilitzaran els bits FULL_RES per establir  la màxima resolució de les dades fixant el bit D3 

a 1 i els bits D1 i D0 per establir el rang de mesures: Tenint en compte que el Rang de 

mesures es mantindrà controlat pel programari, els bits D1 i D0 es modificaran cada vegada 

que es modifiqui el rang de mesura durant el seu funcionament. Es mantindrà com a valor 

per defecte el rang de ± 16g. 

Setting Range [g] 

D1 D0 

0 0 +/-2 

0 1 +/-4 

1 0 +/-8 

1 1 +/-16 

Taula A.7 – Definició dels bits D1 i D0. 
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Tenint en compte aquestes definicions, es fixen els següents valors per a cadascun dels 

registres: 

BW_RATE: 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 0 0 1 1 1 0 

Taula A.8 – Descripció final del registre BW_RATE. 

POWER_CTL: 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Taula A.9 – Descripció final del registre POWER_CTL 

DATA_FORMAT: 

Rang D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

± 2g 0 0 0 0 1 0 0 0 

± 4g 0 0 0 0 1 0 0 1 

± 8g 0 0 0 0 1 0 1 0 

±16g 0 0 0 0 1 0 1 1 

 Taula A.10 – Descripció final del registre DATA_FORMAT. 

 Giroscopi ITG-3200. 

Es tracta d’un giroscopi de 3 eixos capaç de mesurar la variació de la velocitat angular amb 

les següents característiques: 

Rang de mesura +/-2000 º/s 

Resolució 16 bits 

Factor d’escala [LSB/(º/s)] 14,375 

Taula A.11 – Característiques del Giroscopi ITG-3200. 
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Pel que fa als registres de configuració del giroscopi, cal definir la freqüència de mostratge 

(Sample Rate Divider), el rang de mesura (Full Scale) y la configuració d’alimentació (Power 

Management). 

Full Scale(0x16): 

Aquest registre permet escollir el rang de mesura de l’equip i la freqüència de mostratge 

interna del sensor: 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

- FS_SEL DLPF_CFG 

Taula A.12 – Definició del registre Full Scale. 

Els bits FS_SEL permeten configurar el rang de mesura a ±2000º/s fixant el seu valor a 3 ja 

que per defecte es troben en 00h, valor que no correspon a cap rang de mesura. 

Els bits DLPF_CFG permeten escollir la configuració del filtre passa baixos i la freqüència de 

mostratge internes del sensor: 

DLPF_CFG Low Pass Filter Bandwidth Internal Sample Rate 

0 256Hz 8 kHz 

1 188 Hz 1 kHz 

2 98 Hz 1 kHz 

3 42 Hz 1 kHz 

4 20 Hz 1 kHz 

5 10 Hz 1 kHz 

6 5 Hz 1 kHz 

7 Reserved Reserved 

Taula A.13 – Definició dels bits DLPF_CFG. 

Tal com veurem en el registre Sample Rate Divider, per tal d’obtenir la mateixa freqüència 

de mostratge entre l’acceleròmetre i el giroscopi, fixarem la freqüència de mostratge interna 

del sensor a 8 kHz. Per tant els valors que escriurem al registre són: 
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B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

0 0 0 1 1 0 0 0 

Taula A.14 – Descripció final del registre Full Scale. 

Sample Rate Divider(0x15): 

El registre Sample Rate Divider, defineix el valor del divisor que determina el valor de la 

freqüència de mostratge segons la següent equació: 

           
                 

     
 (Eq. A.1) 

On Fmostratge intern és el valor del registre de 7 bits entre 0 i 255. Tenint en compte que la 

freqüència de mostratge interna del dispositiu l’hem fixat a 8 kHz i la freqüència de mostratge 

de l’acceleròmetre es de 1600 Hz, podem obtenir el valor del registre: 

     
    

     
     

    

    
     (Eq. A.2) 

El registre queda amb la següent configuració: 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

0 0 0 0 0 1 0 0 

Taula A.15 – Descripció final del registre Sample Rate Divider. 

Power Management(0x3E): 

El registre de Power Management, permet la configuració  de situacions d’estalvi energètic 

com el Sleep mode o la inhabilitació de alguns dels tres eixos del sensor per tal d’evitar 

consums innecessaris d’energia, tan sols s’utilitza l’opció de reset per a restablir els valors 

per defecte de tots els registres en inicialitzar l’equip. 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

H_RESET SLEEP STBY_XG STBY_YG STBY_ZG CLK_SEL 

Taula A.16 – Definició del registre Power Management. 

Pel que fa als bits CLK_SEL permeten escollir  el rellotge utilitzat per el sensor, s’utilitzaran 

els valors per defecte fixant la utilització del rellotge intern del sensor. 
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 Magnetòmetre  

Es tracte d’un sensor de camp magnètic capaç de captar el camp magnètic de la terra. Les  

seves principals característiques són: 

Rang de mesura +/-8*10-4 T. 

Resolució  12 bits 

2*10-7 mT 

Taula A.17 – Característiques del Magnetòmetre HMC5883L. 

Pel que fa a la configuració del sensor, cal especificar la configuració dels corresponents 

registres per obtenir els valors desitjats en la lectura. En el cas del magnetòmetre, 

especificarem els següents registres: 

Register A(0x00): 

Es tracte d’un registre de configuració del sensor amb la següent definició: 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

(0) MA1 MA0 DO2 DO1 DO0 MS1 MS0 

Taula A.18 – Definició del registre A. 

Amb els bits MA(i), s’especifiquen els valors que el sensor promitja per obtenir el valor final. 

Tenint en compte que el processat de les dades es realitza des del sistema de captació de 

dades en un ordenador, es preferible obtenir les dades directament del sensor sense 

calcular el promig amb les mesures anteriors. 

Seguint aquest raonament, fixarem els valors de MA1 i MA0 a 0 per tal de que el sensor 

escrigui en els registres de sortida el valor mesurat. 
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Els bits DO(i), ens permeten escollir la freqüència de mostratge segons la següent taula: 

DO2 DO1 DO0 Output Rate (Hz) 

0 0 0 0,75 

0 0 1 1.5 

0 1 0 3 

0 1 1 7,5 

1 0 0 15 

1 0 1 30 

1 1 0 75 

1 1 1 Reserved  

Taula A.19 – Definició dels bits DO(i). 

Tenint en compte les freqüències de mostratge escollides per a l’acceleròmetre i el 

giroscopi, es pot observar que no són múltiples de les freqüències de mostratge disponibles 

per al magnetòmetre, per tant per tal de minimitzar el temps transcorregut entre les mesures 

dels diferents sensors, escollim la freqüència de mostratge més elevada disponible (75Hz). 

Els bits MS(i), permeten configurar el mode de mesura, permetent configuracions especials 

per als tres eixos, s’escull el mode de mesura normal per no influir en els valors de les 

mesures, fixant MS1 i MS0 a 0. 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

0 0 0 1 1 0 0 0 

Taula A.20 – Descripció final del registre Sample Rate Divider. 

Register B: 

Aquest registre de configuració, permet escollir el guany (resolució) del sensor en funció de 

les necessitats del sistema. 
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La seva definició es la següent: 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

GN2 GN1 GN0 0 0 0 0 0 

Taula A.21 – Definició del registre B. 

Els bits GN(i) , permeten escollir els paràmetres del sensor segons la següent taula: 

GN2 GN1 GN0 Rang de mesures 

recomanat (T) 

Guany (LSb/T) 

0 0 0 +/- 0,88*10-4 1370*104 

0 0 1 +/-1,3*10-4 1090*104 

0 1 0 +/-1,9*10-4 820*104 

0 1 1 +/-2,5*10-4 660*104 

1 0 0 +/-4,0*10-4 440*104 

1 0 1 +/-4,7*10-4 390*104 

1 1 0 +/-5,6*10-4 330*104 

1 1 1 +/-8,1*10-4 230*104 

Taula A.22 – Definició dels bits GN(i). 

Tenint en compte que el camp magnètic terrestre que es pretén mesurar correspon 

aproximadament a un valor de 5*10-5 T. i tenint en compte possibles pertorbacions i amb la 

intenció d’obtenir una resolució el més baixa possible, es mantindran els valors per defecte : 

 Rang de mesures: +/-1,3*10-4 T. 

 Guany: 1090*104 LSb/T. 

 Resolució: 0,92*10-7 mT/LSb. 
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Mode Register: 

Aquest registre permet escollir el mode d’operació del sensor segons la següent definició: 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

0 0 0 0 0 0 MD1 MD0 

Taula A.23 – Definició del registre Mode Register. 

 

On les possibilitats són les següents: 

MD1 MD0 Mode d’operació 

0 0 Mode de mesura continua 

0 1 Mode de mesura única 

1 0 Estat lliure 

1 1 Estat lliure 

Taula A.24 – Definició dels bits MD(i). 

Tenint en compte que durant  tot el període de funcionament de l’equip es pretén obtenir 

mesures de manera continua, es fixarà el mode de mesura continua establint els següents 

valors de registre: 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Taula A.25 – Descripció final del registre Mode Register. 
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B. MANUAL D’USUARI 

Degut a les característiques del sistema de mesura, per a la seva correcte utilització és 

necessari realitzar conjuntament una sèrie de passos realitzats tant amb l’equip físic com 

amb el software. A continuació s’enuncien aquest conjunt de passos amb la finalitat d’assolir 

una mesura correcte. 

B.1 Instal·lació de l’equip físic 

Per tal de garantir la bondat de les dades obtingudes pel sistema, cal garantir que l’equip es 

troba el més fix possible a la zona de mesura. Amb aquest objectiu, cal comprovar que el 

cinturó de neoprè es troba suficientment ajustat sense produir incomoditat al subjecte 

d’estudi. 

També cal comprovar que el pla YZ representat sobre la carcassa de l’equip coincideix amb 

el pla sagital del cos humà. 

B.2 Connexió de l’equip 

Per tal d’iniciar qualsevol procés de mesura, cal situar l’interruptor de l’equip en posició ON i 

comprovar que el LED de comunicació es troba en estat de desconnexió (vermell). 

B.3 Configuració del bluetooth 

En cas que l’ordenador en que s’utilitza el software no disposi de connexió bluetooth cal 

utilitzar el dispositiu USB inclòs en l’equip mitjançant un port USB (en cas de que l’ordenador 

en qüestió disposi de connexió bluetooth pròpia NO UTILITZAR el dispositiu per evitar 

problemes de connexió). 
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1. Obrir dispositius bluetooth, Figura B.1: 

 

Figura B.1 - Situació dels dispositius Bluetooth dins de l'escriptori. 

2. Agregar un dispositiu introduint el codi d’emparellament corresponent (1234). 

(a) (b) 

 

 

Figura B.2 - Passos necessaris per a afegir el dispositiu: (a) Escollir agregar un dispositiu. 

(b) Escollir el dispositiu FireFly-E454. 
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(c) (d) 

 
 

Figura B.3 - Passos necessaris per a afegir el dispositiu: (c) Escollir escriure el codi del dispositiu. (d) 

Escriure el codi del dispositiu 1234. 

 

3. Comprovar port sèrie del dispositiu FireFly-E454, Figura B.4: 

 

 

Figura B.4 - Comprovació del Port Sèrie utilitzat per el dispositiu FireFly-E454. 
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B.4 Connexió amb el software 

Un cop obert el software cal escollir el port sèrie utilitzat per a la comunicació bluetooth com 

es mostra en la Figura B.5. 

 

Figura B.5 - Comandament per a la selecció del Port Sèrie utilitzat pel dispositiu. 

En cas de que el port sèrie utilitzat per a la connexió bluetooth no aparegui en el software, 

cal clicar el boto “Serial” representat en la Figura B.6 per a refrescar el llistat de ports. 

 

Figura B.6 - Ubicació del botó "Serial" per a refrescar el llistat de ports sèrie. 

Clicar el boto “connect” i esperar a rebre valors per pantalla per a confirmar la connexió. 

(a) (b) 

 

 

Figura B.7 – (a) Representació dels botons "Connect" i "Disconnect" per a establir e interrompre la 

comunicació amb l'equip respectivament, (b) Valors rebuts de l’equip representats en pantalla. 
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B.5 Opcions de visualització en temps real 

Un cop establerta la connexió entre l’equip i el software es poden visualitzar les dades en 

temps real per a validar el correcte funcionament de cadascun dels sensors. Amb aquesta 

finalitat, es pot escollir el sensor i l’eix que es vol visualitzar en cadascun dels tres gràfics 

superiors de la segona pestanya (Figura B.8) mitjançant els comandaments de visualització 

inclosos a la primera pestanya (Figura B.9). 

 

Figura B.8 - Representació dels gràfics de visualització en temps real. 

 

Figura B.9 - Comandaments per a la selecció de les dades representades en temps real. 

B.6 Opcions de modificació de la freqüència de mostreig 

Per tal de modificar la freqüència de mostreig a la que treballa l’equip, es pot escollir una de 

les freqüències predeterminades en el menú desplegable de la Figura B.10. 
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Figura B.10 - Comandaments per a la selecció de la freqüència de mostreig. 

Un cop establert el canvi en l’equip, es deixen 5 segons per estabilitzar la configuració i es 

reprèn la comunicació amb el software. 

B.7 Opcions de modificació del rang de mesura de 

l’acceleròmetre 

Amb l’objectiu d’adaptar l’equip a les característiques del moviment a enregistrar, es pot 

modificar el rang de mesures de l’acceleròmetre entre ±2g, ±4g, ±8g i ±16g escollint la opció 

corresponent del menú desplegable de la  

 

Figura B.11 - Comandaments per a la selecció del rang de mesura de l’acceleròmetre. 

Un cop establert el canvi en l’equip, es deixen 5 segons per estabilitzar la configuració i es 

reprèn la comunicació amb el software. 

B.8 Opcions de gravació 

Quan ja s’ha validat el correcte funcionament de tots els components del sistema, es pot 

establir un temps de gravació (Figura B.12) al llarg del qual les dades enregistrades seran 

guardades per al seu posterior tractament. 
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Figura B.12 - Representació del comandament per a escollir el temps d’enregistrament. 

Clicar el boto “Start Reading” per iniciar la gravació i comprovar el procés en la barra d’estat 

(Figura B.13). 

  

Figura B.13 - Representació del botó "Start Reading" per a iniciar l'enregistrament i la barra d'estat. 

En cas de voler avortar l’enregistrament es pot prémer el botó “Stop Reading” per a finalitzar 

el procés. Tot i aturar l’enregistrament, es poden guardar les dades enregistrades fins al 

moment o tornar a iniciar una nova mesura. 

B.9 Visualització de les dades enregistrades 

Durant tot el procés de gravació i un cop finalitzat, es pot escollir el sensors i l’eix que es vol 

visualitzar en cadascun dels tres gràfics de la part inferior de la segona pestanya amb els 

comandaments situats a la finestra de gravació mostrada en Figura B.14. 
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Figura B.14 - Comandaments de visualització de les dades enregistrades. 

 

A la Figura B.14 també apareixen les opcions que permeten escollir el format de les dades 

visualitzades en valors corresponents als entregats per cadascun dels sensors o en Unitats 

del sistema internacional segons els valors de calibratge introduïts en els comandaments de 

la Figura B.15 pertanyents a la primera pestanya. 
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Figura B.15 - Paràmetres de calibratge introduïts en la primera pestanya. 

 

B.10 Guardat de les dades 

Finalitzat el procés de gravació, es poden guardar les dades enregistrades escollint quin 

dels sensors es vol guardar, si es vol guardar les dades extretes directament dels sensors o 

les dades ajustades amb els valors d’offset i guany i el format de l’arxiu de destí (.csv o .txt). 

mitjançant les opcions de la Figura B.16. 

 

Figura B.16 - Comandaments per al guardat de les dades enregistrades en un arxiu independent. 

 


