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Resum 

Aquest document és la memòria tècnica d’un treball final de grau on es detalla el disseny i 

integració d’un equip electrònic que funciona com un sistema d’adquisició de dades de 

l’activitat realitzada en una bicicleta elèctrica.  

En aquest document s’inclouen els detalls del desenvolupament del projecte que poden anar 

des dels detalls del procediment d’elecció dels components que formen el dispositiu, el 

disseny d’una PCB i la descripció del programa inclòs dins del microcontrolador. L’objectiu del 

desenvolupament és obtenir un dispositiu que adquireixi i mostri les dades d’activitat més 

rellevants d’un ciclista. A més de mostrar aquestes dades, el sistema també és capaç de 

guardar les dades que permeten una posterior anàlisi. 

Per fer aquesta anàlisi el document descriu el disseny de les dues aplicacions. Per una banda, 

una aplicació amb connexió Bluetooth que permet representar i agrupar les dades a 

dispositius mòbils Android. Per altra banda, també es descriu el desenvolupament d’una 

aplicació d’escriptori que permet analitzar i emmagatzemar dades a l’ordinador. 
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Resumen 

Este documento es la memoria técnica de un trabajo final de grado donde se detalla el diseño 

e integración de un equipo electrónico que funciona como un sistema de adquisición de 

datos de la actividad realizada en una bicicleta eléctrica. 

En este documento se incluyen los detalles del desarrollo del proyecto que pueden ir des del 

procedimiento de elección de los componentes que forman el dispositivo, el diseño de una 

PCB y la descripción del programa incluido dentro del microcontrolador. El objetivo del 

desarrollo es obtener un dispositivo que adquiera y muestre los datos de actividad más 

relevantes de un ciclista. Añadido a la muestra de datos, el sistema también es capaz de 

guardar datos que permiten un posterior análisis.  

Para llevar a cabo este análisis se describe el diseño de dos aplicaciones. En primer lugar, 

una aplicación con conexión Bluetooth que permite representar y agrupar datos en 

dispositivos móviles Android. A continuación, se describe el desarrollo de una aplicación de 

escritorio que permite analizar y recopilar datos en el ordenador. 
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Abstract 

In this paper it is included the technical report of a final degree project in which it is detailed 

the design and embed of an electronic device that acquires the activity of a cyclist in an 

electrical bike. 

The content in this document includes the details in the design of the project such as the 

procedure in selecting of the components that integrate the device, the design of a PCB or 

even the description of the program included in the microcontroller. The main purpose of the 

development described is obtaining a device which is able to acquire and show, in live, the 

most relevant data for a cyclist. Also, this data can be stored allowing a later analysis.   

In order to make this analysis, this paper also includes a design description of two applications. 

On one hand, an application with Bluetooth connectivity that bonds with Android devices. On 

the other hand, an application that permits the analysis of this data in the PC.  
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Glossari 

Software: programari d’alt nivell amb el qual un component lògic o una aplicació desenvolupa 

una tasca. 

Hardware: components físics que formen un sistema electrònic. 

Firmware: instruccions de baix nivell que regeixen el comportament dels circuits electrònics 

d’un dispositiu. 

Pin: extensió metàl·lica d’un integrat que permet enllaçar components i formar circuits 

electrònics. 

Port: Conjunt de pins que tenen una funcionalitat conjunta a un microcontrolador. 

Polling: procés de comunicació que consta d’un dispositiu preguntant de manera constant 

per veure si un dispositiu mestre accepta la comunicació o no. 

Debug: procés d’identificació i eliminació de problemes d’un programa.  
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1. Objectiu del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament d’un prototip que permeti capturar les 

dades d’activitat d’un vehicle, més concretament d’una bicicleta elèctrica. 

Per fer-ho, aquest prototip ha de constar dels sensors que permetin obtenir les magnituds 

d’interès per a un ciclista com pot ser la distància recorreguda, la velocitat, el temps d’exercici 

realitzat o el desnivell recorregut entre d’altres. Per poder-les obtenir, una de les tasques més 

importants és l’elecció dels sensors que permetin la lectura de tots aquests paràmetres. 

A més, el sistema també ha de tenir control de la tensió de la bateria i per tant monitorar la 

seva pròpia alimentació, que és donada per la bateria de la bicicleta. Això fa que el sistema, 

a part de ser portàtil, ha de permetre adaptar la tensió que proporciona la bateria de la bicicleta 

i adaptar-la a la tensió de funcionament del sistema.  Així, permetre utilitzar la tensió de la 

bateria de la bicicleta per alimentar tot el sistema.  

Un altre punt important a tenir en compte a l’hora de confeccionar el prototip és la presentació 

de les dades i la interacció amb l’usuari. Per fer això hi ha diferents opcions, com pot ser un 

control total amb un dispositiu mòbil que configuri el sistema, o bé, com és el cas ens ocupa, 

incloure un teclat i una sèrie de botons que capacitin a l’usuari a inicialitzar o parar el 

funcionament del sistema. En els dos casos sempre ajuda un senyal lluminós que doni la 

informació necessària sobre l’estat del sistema. 

I per últim, la transmissió d’aquestes dades perquè es puguin interpretar i tenir una petita base 

de dades personal amb tota l’activitat s’ha de ser capaç de passar aquestes dades cap a 

l’ordinador o el telèfon intel·ligent.  

Per fer-ho, s’utilitzaran dos mecanismes diferents, per una banda la transmissió Bluetooth i 

per altra banda a través d’USB es podran passar les dades a l’ordinador. 

Amb tots els punts importants a assolir dins del projecte, cal identificar les eines que es faran 

servir per dur-lo a terme. Pel que fa al control del sistema, s’ha escollit un microcontrolador 

PIC, per raons discutides al llarg del treball, al qual s’hi afegiran diferents perifèrics i sensors 

de mercat.  
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Aquests s’integraran al microcontrolador a través de codi C, i se simularan a través d’una 

plataforma anomenada Proteus, un simulador que permet executar el codi en línia per 

depurar-lo per fer-ne la depuració. 

També caldrà fer una aplicació mòbil amb la plataforma MIT App Inventor 2 que sigui capaç 

d’entendre’s amb el PIC, poder transmetre i enviar dades de manera bidireccional i poder 

presentar resultats per pantalla. A més, també caldrà fer una aplicació d’ordinador on poder 

descarregar les dades, agrupar-les i interpretar-les amb una plataforma que podria ser C#. 

Per veure que tot el sistema funciona i que la integració ha sigut correcta, també es muntarà 

el prototip amb una PCB de proves. Una vegada el sistema estigui funcionant en una fase de 

prototip, es dissenyarà una PCB amb tot el sistema. 
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2. Motivació i justificació 

Des de fa uns quants anys la tecnologia ha anat entrant dins del dia a dia de les persones, i a 

àmbits tan transcendents i diferents de la nostra vida com el transport, la salut, les 

comunicacions, l’energia o l’esport. I es pot dir que ho ha fet gràcies als grans avenços en el 

camp de l’electrònica en creació de sensors i microcontroladors de tota mena que han permès 

desenvolupar dispositius com el telèfon intel·ligent, les polseres de monitoratge de constants 

o més recentment la introducció de bateries a bicicletes i monopatins, obrint un mercat com 

és el de les bicicletes elèctriques.  

A través de les dades que ens donen aquests dispositius podem entendre amb més matisos 

els nostres interessos del nostre dia a dia, responent sempre a la necessitat de l’usuari. Així, 

tenint tots aquests dispositius al nostre voltant s’ha acabat creant una indústria anomenada 

“Internet of Things”.  

Dins d’aquesta indústria, i ja focalitzant en el projecte que ens ocupa, un dels vessants on 

aquesta tecnologia ha tingut més incidència és en l’esport i l’oci. Més concretament, el 

ciclisme. Aquest esport en els darrers anys ha anat de la mà de l’electrònica per poder 

monitorar l’activitat que es fa sobre la bicicleta, tenir-ne un registre i veure l’evolució que 

l’usuari té en la pràctica de l’esport.  

Aquesta tecnologia no està només a l’abast dels professionals, sinó que pel practicant 

amateur habitual també hi ha mercat, d’on destaquen marques com Garmin, Shimano o 

iGSPORT. 

Aquests aparells tenen diferents formes, preus i muntatges que poden anar des dels 500 

euros fins als 30 euros, segons les variables d’estudi com poden ser la potència, el ritme 

cardíac, la velocitat o la inclinació. També es pot tenir en compte dins d’aquest preu el nivell 

de precisió de les mesures o el rang de dades que es vulguin prendre.  

Així doncs, el que es pretén amb aquest treball és realitzar un dispositiu que sigui capaç 

d’adquirir dades semblants a les que aquest tipus de sistemes donen als usuaris i a més unir 

aquest nou concepte de mobilitat elèctrica amb l’adquisició de dades i donar més informació 

a l’usuari. 
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3. Especificacions bàsiques 

A l’hora de dissenyar qualsevol dispositiu, el primer que s’ha de pensar és el que pot ser 

d’interès incloure al dispositiu. A continuació, es detallen algunes de les característiques 

principals del dispositiu que es presentarà al llarg d’aquesta memòria. 

- Mostra de les dades a l’usuari: mostrarà les dades en temps real quan hi hagi 

activitat. 

- Microcontrolador del sistema: permetrà agafar, processar i mostrar les dades a 

l’usuari. 

- Interacció amb l’usuari: permet configurar el tipus d’activitat d’interès i configurar 

el sistema. 

- Memòria i emmagatzematge de dades: ha d’emmagatzemar les dades del 

recorregut realitzat. 

- Connexió física amb l’ordinador: ha de permetre passar les dades a un 

ordinador. 

- Connexió sense fils amb dispositius mòbils: ha de permetre passar les dades 

a un dispositiu mòbil. 

- Dispositiu portàtil: ha de tenir una mida prou reduïda per a poder posar el sistema 

sobre una bicicleta i s’ha de fer servir la mateixa font de tensió que porta la bicicleta 

inclosa. 

- Cronòmetre i mesura del temps: ha de permetre controlar en temps real el 

transcurs del viatge. 

- Monitoratge de bateria: ha de permetre saber si la tensió de la bateria del sistema 

s’esgota o no. 

- Adquisició de dades a través de sensors: diferents dades que es poden adquirir 

a partir dels sensors que s’afegeixin al sistema. 
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4. Introducció 

Una vegada que ja s’ha donat el context sobre els dispositius de monitoratge, ja es pot 

entrar en detall a explicar l’objecte aquest treball. El treball final de grau consisteix en la 

realització d’un prototip on la seva funció principal serà l’adquisició de dades de l’activitat 

d’una bicicleta elèctrica.  

Per fer-ho, es pretén programar un microcontrolador de tipus PIC al qual s’afegiran 

diferents perifèrics per poder obtenir les dades que són d’interès per al ciclista. Una vegada 

ja es tingui seleccionat el microcontrolador, s’hi afegiran els diferents perifèrics i sensors 

que permetin obtenir la funcionalitat volguda. Així doncs, es buscaran els sensors adequats 

i s’haurà de treballar la seva comunicació  de cada un d’ells amb el controlador. 

Una vegada el sistema estigui definit i les dades d’interès ja es puguin adquirir, també s’ha 

de triar un mecanisme de transmissió de dades per passar les dades obtingudes cap a un 

ordinador o cap a un dispositiu mòbil. És per aquest motiu que a part de dissenyar el 

sistema per poder adquirir les dades, també es realitzarà una aplicació mòbil amb la 

plataforma MIT App Inventor 2 a on el sistema enviarà les dades i es recolliran per poder 

ser mostrades a un futur usuari. A més, també es realitzarà una aplicació d’escriptori que 

reculli les dades adquirides del PIC a l’ordinador. 

Així doncs, s’hauran de conèixer les característiques de la transmissió de les dades i fer 

aplicacions per poder recollir i mostrar amb el context correcte les dades capturades pel 

sistema. 

Aquest prototip amb totes aquestes funcionalitats es posarà en marxa, se’n provarà i 

verificarà el funcionament amb una fase de proves, per després passar a dissenyar una 

PCB on s’integri tot el sistema de manera funcional.  

Per fer tot això, en el transcurs de treball es parlarà de la tria del material, del programari i 

de les diferents eines utilitzades per aconseguir tot el sistema complet, la integració del 

sistema i el disseny de la PCB. 
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5. Possibles solucions 

El primer punt a tractar dins del projecte és l’elecció de les eines que permetran obtenir les 

funcionalitats bàsiques del sistema. Per poder agrupar aquestes funcionalitats bàsiques, 

s’introdueix un primer diagrama de blocs amb els apartats més importants que ha d’incloure 

el sistema. Aquest diagrama de blocs, anirà evolucionant fins a obtenir totes les parts 

descrites del sistema. 

 

Gràfic 5.1. Esquema inicial amb el que es basa el projecte. Font: elaboració pròpia. 

Com es pot veure al gràfic 5.1, aquests són els set punts més importants a resoldre per 

confeccionar el prototip. Per completar el gràfic la taula 5.1 tracta amb més profunditat cada 

un dels punts presents al gràfic, donant unes possibles solucions i discutint-les bloc per 

bloc en els següents apartats del treball. 

Punts a tenir en compte Possible solucions 

Interacció amb l’usuari 
Configuració amb el dispositiu mòbil  

Configuració amb un teclat al sistema 

Mostrar les dades a l’usuari 
Pantalla del dispositiu mòbil 

Pantalla LCD dins de  l’aparell 

Microcontrolador 

Controlador PIC 

Arduino 

Microcontrolador (ST, ARM) 

Emmagatzematge de dades Memòria física 

Transmissió de les dades 

Bluetooth de manera aèria 

RS-232 amb connexió física 

Definició de magnituds d’interès Sensors digitals i sensors analògics 

Portabilitat i energia del sistema Bateria i connexió a la bateria de la bicicleta. 

Taula 5.1. Solucions a adoptar pel dispositiu a dissenyar durant el projecte. Font: elaboració pròpia. 
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Per cada una de les necessitats que ha de resoldre el producte, es detallen les diferents 

possibilitats sondejades justificant-ne la tria. 

5.1. Microcontrolador 

Aquest primer punt és gran part de la definició del dispositiu. A qualsevol disseny el primer 

que s’ha de definir és el microcontrolador que es fa servir. Per determinar aquest punt del 

projecte s’han sondejat tres tecnologies diferents i se n’ha fet una anàlisi de cada un d’ells 

amb els punts a favor i els punts en contra d’utilitzar cada una de les opcions a fer servir. 

L’anàlisi es veu a les següents taules que es mostren a continuació. 

Sistema amb µC Arduino 

Punts a favor Punts en contra 

Microcontrolador llest per utilitzar un cop 

es compra la placa de desenvolupament 

Hardware tancat, sense possibilitat 

d’adaptació al producte que es vol 

desenvolupar. 

Codi obert i ja estructurat per molts dels 

sensors a utilitzar. 

Codi ja estructurat de manera que l’usuari 

té difícil modificar-ne les llibreries i fer-se’l 

seu. 

Diferents mòduls i microcontroladors 

disponibles al mercat. 

Preu de cada unitat molt elevat comparat 

amb les altres opcions. 

Programador inclòs dins de la placa de 

desenvolupament 

Algunes de les potencials plaques de 

desenvolupament útils per a aquest 

projecte tenen restriccions d’ús a l’hora de 

programar-se. 

Taula 5.2. Valoració de l’ús d’Arduino al projecte. Font: elaboració pròpia. 

Microcontrolador (ex. ARM) 

Punts a favor Punts en contra 

Microcontrolador amb capacitat 

d’adaptar-se a moltes solucions. 

El programari limita el funcionament de 

cada un dels microcontroladors a un temps 

de programació determinat. 

Codi a desenvolupar i adaptable a 

l’aplicació volguda. 

Configuració dels ports del sistema més 

complexa requereix més temps que amb 

altres solucions. 

Més funcionalitats que no pas les que té 

un PIC o l’Arduino. 

Més temps d’aprenentatge per adaptar-se a 

l’entorn del microcontrolador escollit 

Taula 5.3. Valoració de l’ús d’un microcontrolador tipus ARM. Font: elaboració pròpia. 
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Microcontrolador PIC 

Punts a favor Punts en contra 

Microcontrolador sense limitació d’accés 

als pins 
Adaptació de l’entorn de programació CCS 

Permet adaptar-se a tot tipus de sensors 

i fer-lo servir per aplicacions concretes 

sobre les que se’l programa 

Funcionalitats reduïdes respecte altres 

microcontroladors més moderns. 

Capacitat de programar tot tipus de PIC 

amb un mateix programador. 

Tecnologia interna més antiga que no pas 

la present als microcontroladors tipus ARM. 

Adaptabilitat del sistema a l’aplicació que 

es vol dissenyar. 
 

Taula 5.4. Valoració de l’ús d’un microcontrolador de tipus PIC. Font: elaboració pròpia 

Amb aquestes tres taules es poden veure els peròs i els contres que tenen les tres 

possibles tecnologies. Després de repassar les tres opcions, s’ha decidit que el projecte es 

desenvoluparà amb un PIC18FXXXX. Aquesta decisió es basa amb criteris d’adequació al 

projecte, és a dir, s’escull la tecnologia que permet abastir i cohesionar totes les funcions 

que ha de fer el sistema. Així doncs, es creu que molts d’aquests criteris es troben en les 

virtuts del PIC. Per una banda, té els avantatges de l’Arduino com són la facilitat de 

programació del sistema, la capacitat d’adaptar els diferents sensors que s’utilitzaran al 

microcontrolador o que l’entorn de programació és senzill d’utilitzar i es basa amb codi C. 

Per altra banda, es té la llibertat d’organitzar al voltant del microcontrolador un gran nombre 

de perifèrics i sensors amb un nivell de dedicació especial a cada un dels sensors que és 

superior a la que es pot donar amb l’Arduino i molt similar a la que se li pot donar amb un 

microcontrolador del tipus ARM. Quedant-nos amb aquest últim tipus de microcontrolador, 

es creu que el temps de desenvolupament del firmware i l’adaptació a l’entorn de 

programació seria molt més gran que no pas a la del PIC. Això resultaria en un nivell de 

firmware per sota del volgut pel temps de desenvolupament disponible. Per tant, no es creu 

que sigui la solució més ajustada per criteris de viabilitat temporal i dels objectius del treball. 

5.2. Interacció amb l’usuari i mostra de dades 

A l’hora de triar com és la interacció entre l’usuari i el dispositiu, hi ha dues grans filosofies, 

per una banda, fer-ho tot mitjançant el telèfon mòbil o bé mitjançant el dispositiu que 

permeti fer funcionalitats similars. La solució que s’adopta aposta per una configuració del 

dispositiu que es pugui íntegrament des del mateix dispositiu, i que no calgui cap 

configuració prèvia ni posterior amb un dispositiu mòbil. Això permet a l’usuari tenir tota la 
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configuració, sense la intervenció de cap altre dispositiu. Per tant, la solució que permet fer 

això de la manera més optimitzada possible és la d’incloure un teclat.  

Pel que fa a la visualització de les dades, també hi ha les dues opcions, per una banda 

veure les dades des del dispositiu mòbil, i per l’altra poder-ho fer a través del mateix 

sistema. Com amb la interacció amb l’usuari, es vol que les dades es puguin veure en el 

mateix dispositiu, per tant s’opta per un tipus de pantalla, com pot ser una pantalla LCD. 

5.3. Emmagatzematge i transmissió de dades 

Pel que fa a l’organització i emmagatzemament de les dades, el sistema ha de permetre al 

final de l’activitat de l’usuari poder descarregar les dades que el mateix usuari ha anat 

veient durant l’activitat realitzada amb la bicicleta.  

Una altra característica del sistema és que aquest ha de poder guardar cada cert temps 

les dades que es van adquirint. Per tant, un altre punt a incloure al disseny és una memòria 

física. 

Quan les dades ja estan guardades a la memòria, s’han de poder extreure i passar-les a 

l’usuari que és per a qui realment tenen valor. Per poder donar a aquestes dades un 

significat, ara sí que s’ha d’utilitzar un altre dispositiu que permeti agrupar-les i visualitzar-

les de manera gràfica. Els dispositius amb més potencial que ens permetrien dur-ho a 

terme són un ordinador i un dispositiu mòbil. Com que les dues plataformes són igual d’útils 

es realitzaran dues aplicacions, una compatible amb Android i una d’ordinador per recollir 

i mostrar les dades que hi ha emmagatzemades a la memòria. 

Així doncs, el sistema ha de ser capaç de passar les dades capturades cap al dispositiu 

mòbil amb una comunicació a distància com és el Bluetooth i a l’ordinador de manera física 

a través de comunicació sèrie amb el protocol RS-232. 

5.4. Definició de magnituds d’interès 

Per definir les dades que poden ser d’interès capturar al sistema es descriuen les 

magnituds que són útils per a un ciclista. Per això, a continuació es defineixen les 

magnituds i les possibles solucions tecnològiques: 
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Magnituds Solució tecnològica 

Velocitat 

Sensor Hall: posant un dispositiu amb càrrega 

magnètica a la llanta de la roda i un sensor hall 

es pot saber el període amb el que la roda 

gira. 

Temperatura Sensor de temperatura ambient analògic. 

Alçada 

Sensor de pressió: permet calcular l’alçada a 

la que es troba el sensor a partir de la pressió 

atmosfèrica. 

Força 

Cèl·lula de càrrega: Sistema format per un 

pont de Wheatstone i quatre galgues 

extensomètriques que permet mesurar la força 

realitzada. 

Potència Multiplicació de la força i la velocitat. 

Temps Rellotge de temps real. 

Pendent 

Acceleròmetre. Segons quina sigui la seva 

inclinació es pot saber el pendent de la zona 

sobre la que s’està passant. 

Distància 
Amb el radi de la roda de la bicicleta i la 

velocitat es pot saber la distància recorreguda. 

Ritme cardíac 

Hi ha petits components que permeten 

mesurar el ritme cardíac i passar-ho a través 

de comunicació ANT+. 

Nivell d’oxigen a la sang 
Inclusió d’un pulsioxímetre dins del dispositiu 

que pot detectar problemes de fatiga o hipòxia. 

Sistema de posicionament i ubicació 

GPS 

Sistema de rastreig i en cas de caiguda poder 

localitzar al ciclista. 

Enviament de missatges d’alarma 

(SMS) 

En cas d’algun problema o accident que es 

pugui avisar a una central amb un SMS. 

Taula 5.5. Possibles magnituds a afegir al projecte. Font: elaboració pròpia. 

Aquestes són les magnituds d’interès que es volen incloure dins del treball i per tant les 

que s’han d’adquirir al sistema. En el capítol 6 del treball es discutirà amb més detall quin 

és el sensor adequat per adquirir cada una de les magnituds corresponents i determinar si 

totes les magnituds es poden desenvolupar en aquest sistema. 
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5.5. Sistema portable i monitoratge de la bateria. 

Aquest és un aspecte relativament nou en el sector de les bicicletes. Ara com ara, qualsevol 

dispositiu que es vulgui posar a una bicicleta elèctrica ha de tenir un monitoratge de l’estat 

de càrrega del mateix sistema i també de l’estat de càrrega de la bateria. A més, el sistema 

ha d’obtenir de la bateria de la bicicleta l’alimentació del sistema. Per tant, és important 

saber quin és el voltatge de treball que tenen el sistema i fer-lo el més homogeni possible 

per estalviar tenir diferents nivells de tensió al circuit que forma el sistema.  

Així es defineixen els punts clau que ha de tenir el projecte de manera general. Al següent 

capítol, es passa a seleccionar els diferents components que integren el sistema. 
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6. Solució adoptada 

En aquest capítol s’explicarà la selecció de cada un dels components presents dins del 

projecte. El que es tracta de fer en aquest capítol és definir la tria dels sensors, el 

microcontrolador i altres components útils per unir tot projecte. Dins d’aquest punt també 

es descriuen tots els programes que permetran confeccionar tot el sistema en el seu 

conjunt des del programa, passant pel disseny de la PCB o la plataforma amb la qual es 

desenvolupen les aplicacions. 

6.1. Elecció de components 

A partir d’aquest moment s’inicia el procés per triar els components que formaran el 

projecte. Per fer-ho, es recolzarà l’elecció de cada un dels components amb una taula 

comparativa, o amb una explicació que justifiqui la tria de la solució adoptada. En el cas 

dels sensors, també s’intentarà explicar de manera didàctica el seu principi de 

funcionament. 

6.1.1. Microcontrolador 

Després de definir el microcontrolador com a PIC, ara cal escollir el model que s’adapta 

millor al que el sistema demana. Per fer-ho, cal detallar quina és la gamma de 

microcontroladors existents i dins de cada gamma quin és el model òptim. 

Els microcontroladors PIC tenen diferents gammes segons el nombre de bits amb els quals 

es fan operacions i la mida de la memòria d’instruccions de programa que pot 

emmagatzemar el microcontrolador.  

La gamma PIC de Microchip actualment treballa amb dispositius amb registre de programa 

de 8 bits, 16 bits o 32 bits. Els de la gamma PIC10, PIC12 i PIC16 són microcontroladors 

que tenen prestacions per sota de les desitjades. Per tant, el focus i la tria s’enfoca a les 

gammes que hi ha per sobre com són el PIC18, el PIC24 i el PIC32. El PIC32 és un sistema 

equivalent al microcontrolador descartat amb anterioritat de 32 bits, les seves funcionalitats 

estan per sobre del que aquest projecte sol·licita, per tant estaríem sobredimensionant el 

sistema. Així doncs la tria es queda amb la gamma dels PIC18F, microcontroladors de 8 

bits que s’ajusten al sistema que es vol dissenyar.  

Per triar-lo s’han plantejat diferents opcions recopilades a la taula 6.1  on es fa una 

comparativa entre tres PIC18F: 



  Memòria tècnica 

14   

Taula comparativa PIC18FXXXX 

Pin Out dels µC 

 

 

 

Nom del PIC PIC18F4620 PIC18F4550 PIC18F2620 

Tipus de memòria Flash Flash Flash 

Memòria de programa 64 kB 32 kB 64 kB 

SRAM 3968 B 2048 B 3968 B 

Perifèrics de 

comunicació 
1 UART, 1 SPI, 1 I2C 1 UART, 1 SPI, 1 I2C 1 UART, 1 SPI, 1 I2C 

Perifèrics i PWM 1 CCP, 1ECCP 1 CCP, 1ECCP 1 CCP, 1ECCP 

Temporitzadors 
1 temporitzador de 8 bits 

3 temporitzadors de 16 bits 

1 temporitzador de 8 bits 

3 temporitzadors de 16 bits 

1 temporitzador de 8 bits 

3 temporitzadors de 16 bits 

Voltatge de 

funcionament 
2 V a 5,5 V 2 V a 5,5 V 2 V a 5,5 V 

Nombre de pins 40 40 28 

ADC 13 canals amb resolució de 10 bits 13 canals amb resolució de 10 bits 10 canals amb resolució de 10 bits 

Ports Port A,B,C,D i E Port A,B,C,D i E Port A,B,C 

Taula 6.1. Comparació entre diferents microcontroladors de tipus PIC. Font:  [27], [28], [29]
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Com es pot apreciar a la taula 6.1, s’han escollit dos models de la sèrie 18F4XXX i un de 

la 18F2XXX. Aquests dos tipus de PIC18F tenen un nombre de pins diferent, i com que els 

pins que es necessitaran per la nostra aplicació serà de més de 28 però menys de 40, 

l’elecció ja descarta al PIC18F2620 [27]. Pel que fa a l’elecció entre els altres dos PIC, el 

nombre de temporitzadors és l’adequat (amb quatre és suficient), els perifèrics de 

comunicació són suficients (I2C, UART), tant el nombre de pins que poden actuar com 

ADC com la seva resolució són les adequades i els ports que tenen també tenen les 

característiques correctes. Per tant, la diferència més important és la memòria interna. Ja 

que la mida de la memòria és un punt clau a l’hora de triar el microprocessador (ha d’estar 

al voltant dels 64 kB) s’escull el PIC18F4620 [28] [29]. A més, la memòria SRAM també és 

més gran i permet treballar amb més variables internes dins del programa. 

Per conèixer amb més detall les principals característiques del PIC18F4620, un punt a 

analitzar són les limitacions elèctriques que té el mateix microcontrolador per poder 

distribuir de manera equitativa la col·locació dels perifèrics i si aquests es poden col·locar 

tots en un mateix sistema. 

 

Imatge 6.1. Extracte de les característiques elèctriques del PIC18F4620. Font: [1]. 

Com es pot veure a la imatge 6.1, a les especificacions tècniques del xip s’inclouen els 

valors màxims que pot suportar el microcontrolador. Un d’ells que cal tenir en compte és el 

de la intensitat tant d’entrada com de sortida dels pins del xip, que són de 25 mA. Això 

implica que cal dimensionar totes les intensitats entrants i sortints de cada un d’ells de 

manera que no passi d’aquest valor. Com també es veu a la imatge 6.1 el sistema té un 

corrent màxim que pot absorbir o donar de 200 mA i la potència màxima que pot dissipar 

en total el microcontrolador és de 1 W. 
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Així doncs, amb el xip de control escollit i repassades algunes de les característiques 

principals d’utilització del sistema es passa a detallar tots els perifèrics que s’hi introdueixen 

al voltant, els sensors, els quals permetran obtenir les diferents magnituds d’interès. 

6.1.2. Sensors 

El primer punt a resoldre del sistema és l’elecció dels diferents sensors per poder obtenir 

les magnituds d’interès. A continuació, es descriuen els sensors que es fan servir: 

6.1.2.1. Velocitat 

Per poder obtenir la velocitat, s’aposta per utilitzar un sensor de tipus Hall. El principi de 

funcionament d’aquest tipus de sensors tracta d’un material conductor o semiconductor al 

qual circula una intensitat [2]. Quan a aquest material se li aplica un camp magnètic 

perpendicular a la circulació de la intensitat pel material, apareix una diferència de tensió. 

Segons la direcció del camp magnètic que s’aplica al material, aquesta diferència de tensió 

té una direcció o una altra, fent que hi hagi dos voltatges iguals però de diferent signe. 

  

(a) (b) 

Gràfic 6.1. Aparició d’una diferencia de tensió al aplicar un camp magnètic sobre un material conductor o 
semiconductor. (a) S’aplica un camp entrant (pol Sud) (b) S’aplica un camp sortint (pol Nord). Font: [2] 

Si com es veu al gràfic 6.1. s’agafen les sortides OUT 1 i OUT 2 es poden adaptar per 

veure quin és el valor del camp elèctric generat i obtenir un senyal. Això fa que en apropar 

un imant que té dos camps magnètics oposats (pol Nord i pol Sud) farà que apareguin dues 

diferències de tensió una que és (VOUT1 - VOUT2) i l’altra (VOUT2 - VOUT1), per tant són 

diferències de tensió de la mateixa magnitud però de sentits contraris [2]. 

Aquest principi de funcionament és el que fan servir els sensors digitals Hall, on aquestes 

dues sortides van a parar a un Trigger d’Schmitt, el qual segons s’aplica un camp magnètic 

en una direcció o una altra el sistema satura de manera positiva o negativa a la sortida, 

com es veu al gràfic 6.2. 
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(a) (b) 

Gràfic 6.2: (a) Esquema de les diferents parts que componen el sensor Hall. (b) Diferents nivells a la sortida 
del sensor segons el camp magnètic aplicat. Font: [3]. 

Així doncs, com que el Trigger de Schmitt està alimentat entre alimentació positiva i GND, 

depenent de com incideix el camp magnètic al sensor, resulten els dos estats desitjats. 

Aquest funcionament l’aconseguim amb el sensor de la casa Melexis, anomenat US1881. 

A continuació, es fa una taula resum de les principals característiques d’aquest. 

Característiques del US1881 

Pin Out del component 

 

Voltatge d’alimentació 3,5 V a 24 V 

Corrent de sortida màxima 50 mA 

Freqüència màxima de canvi 10 kHz 

Temperatura d’unió màxima 165 ºC 

Taula 6.2. Resum de les característiques principals del sensor US1881. Font: [3]. 

Amb l’explicació anterior i el sensor ja escollit, cal explicar l’aplicació del sensor a la 

bicicleta. La idea és posar el sensor fix a un punt proper al d’una roda de bicicleta, a la qual 

s’hi ha d’adherir un imant. Amb cada volta de la roda, l’imant passarà cada cert temps per 

davant del sensor. Com que l’imant aplica dos camps magnètics al sensor, hi haurà una 

sortida del sensor en forma de pols cada cop que els dos camps magnètics que hi ha a 

l’imant s’apliquin al sensor. Així, el que es compta és la freqüència amb què es dóna aquest 

pols, trobant això amb operacions matemàtiques detallades més endavant amb la velocitat 

a la qual la bicicleta circula. 
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6.1.2.2. Sensor de pressió 

Un dels punts més importants a l’hora d’anar amb bicicleta i alhora fer una activitat esportiva 

amb aquesta és saber el desnivell que s’ha fet al llarg del recorregut. Aquesta alçada pot 

ser relativa a un punt o bé pot ser la pressió absoluta. En el cas que ens ocupa i pel projecte 

que es realitza el tipus de sensor que s’ha d’escollir és de pressió absoluta i permetrà el 

càlcul de la pressió relativa entre el punt inicial i els diferents punts de captura que hi hagi 

en el transcurs del trajecte que es faci. 

Així doncs, cal buscar un sensor al mercat que sigui capaç de donar la pressió absoluta i 

a través d’una fórmula matemàtica convertir-ho en alçada. Les dues opcions que s’han 

valorat han sigut el BMP180 i el BMP280. A la taula 6.3 es presenten les característiques 

dels sensors i dels mòduls sobre els quals van muntats. 

Sensor de pressió 

Imatge 

 

 

Nom BMP180 BMP280 

Voltatge de funcionament 1,8 V a 3,6 V 1,8 V a 3,6 V 

Voltatge de funcionament 

del mòduls 
5V 5V 

Precisió de la mesura de 

pressió relativa 
±0,12 hPa ±0,06 hPa 

Precisió a la mesura de 

pressió absoluta 
-6,0 hPa fins +4,5 hPa ±1 hPa 

Precisió a la mesura 

d’alçada 
±1 m ±0,5 m 

Temperatura Si Si 

Humitat No Si 

Taula 6.3. Comparació entre les diferents opcions de sensor de pressió. Font: [30], [31], [32]. 

Com es pot veure a la taula comparativa 6.3, la diferència de precisió entre el BMP180 i el 

BM280 no és prou significativa per a descartar el BMP180, és més, és el sensor escollit 

per realitzar el projecte [31], [30], [4]. La seva precisió és suficient per al sistema i la mesura 
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d’humitat que ofereix el BMP280 no és rellevant pel funcionament del sistema. A més a 

més, l’elecció d’aquest sensor està motivada per àmbits de programació, ja que amb el 

programari que s’utilitzarà per simular el funcionament dels diferents sensors, Proteus, 

inclou l’objecte simulat i permet treballar de manera més àgil i directe amb el sensor per 

poder-lo programar. 

És important tenir clar que el que s’afegeix al sistema no és el sensor pròpiament dit, sinó 

que el sensor ve muntat sobre un mòdul. Més concretament, en el cas del sensor de 

pressió s’afegeix el GY-68. 

Aquests mòduls que es fan servir permeten alimentar tot el circuit a 5V, ja que inclouen un 

regulador que adapta l’alimentació que arriba al sensor. No només permeten sinó que 

també integren petits components que adapten i milloren el funcionament del sensor. 

6.1.2.3. Sensor de temperatura 

A l’hora d’obtenir la temperatura de l’ambient, es vol fer servir un sensor analògic. Després 

de treballar amb ell diferents projectes anteriors, l’elecció del sensor que permet mesurar 

la temperatura d’una manera prou precisa és el LM35. Aquest serà una de les entrades 

analògiques que s’haurà d’adequar la seva sortida i afegir a l’ADC del PIC. A continuació 

es detallen les seves característiques. 

Sensor de temperatura 

Pin Out del component 

 

Nom LM35DZ 

Conversió de voltatge a temperatura 10 mV/ºC 

Precisió de la mesura 0,5 ºC 

Voltatge d’alimentació  0 V a 35 V 

Corrent de sortida 10 mA 

Taula 6.4. Resum de les característiques principals del sensor LM35. Font: [5] 

Com es pot veure a la taula 6.4, amb una precisió de 0,5 ºC és suficient per poder-lo fer 

servir com a termòmetre d’ambient, ja que la variació tèrmica a l’ambient no és molt dinàmic 

[5]. 
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6.1.2.4. Acceleròmetre 

L’acceleròmetre permetrà determinar el pendent del camí pel qual s’està circulant i si la 

inclinació de la bicicleta respecte a la vertical és massa gran. Així determinar si hi pot haver 

perill de perdre la verticalitat de la bicicleta i per tant si hi pot haver perill de caiguda.  

L’acceleròmetre és un sensor basat en silici el qual aprofita canvis de capacitat que formen 

les plaques de la seva estructura interna per mesurar acceleració. Per fer-ho, els sensors 

estan formats per diverses capes de plaques de silici. D’aquestes n’hi ha unes que estan 

fixes a l’estructura del sensor i n’hi ha d’altres que tenen llibertat de moviment com si fossin 

una molla, també adherides al sensor [2]. Quan hi ha una acceleració, les plaques que 

tenen moviment per moure’s, avancen en la direcció contrària a l’acceleració produïda. 

Això fa que les capacitats que es formen canviïn, i per tant que el voltatge també canviï 

podent mesurar així la magnitud de l’acceleració a partir del canvi de voltatge que es 

produeix amb el canvi de capacitat. A continuació, es representa el fenomen que es 

produeix al gràfic 6.3. 

 

 

(a) (b) 

Gràfic 6.3. Descripció del comportament intern d’un acceleròmetre. (a) Estat en repòs de l’acceleròmetre. (b) 
Estat dinàmic de l’acceleròmetre. Font: [2]. 

Passant ja a seleccionar l’acceleròmetre, s’ha triat entre tres dispositius diferents, 

l’ADXL335, l’ADXL345 i el MPU6050. 

Acceleròmetre 

Imatge 

 

 

 

Nom ADXL335 ADXL345 MPU6050 

Voltatge 

d’alimentació 
1,8 V a 3,6 V 2 V a 3,6 V  2,375 V a 3,46 V 
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Voltatge del 

mòdul 
3,6 V 5V 5V 

Resolució 300 mV/g 13 bits o 4mg/LSB 16 bits o 2mg/LSB 

Rang 

sensibilitat 
±3g ±2g, ±4g, ±8g, ±16g ±2g, ±4g, ±8g, ±16g 

Presentació 

de dades 
Analògica Digital I2C  Digital I2C 

Velocitat de 

transmissió 
- 400 kHz 400 kHz 

Giroscopi No No  Si 

Taula 6.5. Comparació entre els diferents acceleròmetres a posar al projecte. Font: [6], [7], [8], [33], [34], [35] 

Com es pot veure a la taula 6.5, hi ha dos sensors que utilitzen el protocol digital I2C i per 

altra banda un sensor que retorna una tensió per cada eix segons el valor d’acceleració 

que detecta. Com que aquesta última opció requereix més connexions, i agafar 3 canals 

d’ADC que es poden fer servir per a altres aplicacions, la resolució està determinada pel 

ADC del microcontrolador i tot això sent més lent que el protocol I2C, el ADXL335 es 

descarta.  

Per triar entre els altres dos acceleròmetres cal dir que el MPU6050 també integra 

giroscopi, és a dir, dóna els angles de desviació que es detecten. Com que aquest 

paràmetre també es pot aconseguir relacionant les acceleracions dels tres eixos de 

l’acceleròmetre és una característica que no és necessària. També apuntar que amb altres  

Així doncs, amb la resolució de 13 bits i la comunicació I2C amb la que l’ADXL345 presenta 

les dades és suficient per detectar les dades d’interès com són la inclinació de la bicicleta 

i el pendent de la carretera. 

Com passa amb el sensor de pressió, l’acceleròmetre s’afegirà al circuit amb un mòdul, 

que permet que l’alimentació sigui de 5V i també permet el bon funcionament del sensor. 

6.1.2.5. RTC (Rellotge en Temps Real) 

A l’hora de controlar el moment en el qual s’està portant a terme una activitat cal saber en 

tot moment a l’instant que es comença i l’instant que acaba.  

Per tant, per ajudar a situar l’activitat en el temps a l’usuari i com que no es pot connectar 

a internet o a cap servidor que pugui passar la informació de l’hora en directe, la solució 

que es troba és afegir un rellotge de temps real. Aquests dispositius permeten mantenir 

l’hora real programada d’inici de manera permanent, ja que a través d’una pila de 3V es 
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pot mantenir el sistema funcionant de manera constant amb un consum molt petit i amb 

una duració al voltant dels cinc anys mínim. 

L’integrat que es farà servir per poder tenir un calendari és el DS1307 i la comunicació que 

es fa servir per poder interactuar amb el microcontrolador és el bus I2C. 

Rellotge en temps real 

Imatge 

 

Nom DS1307 

Voltatge d’alimentació 4,5 V – 5,5 V 

Voltatge alimentació pila 2 V a 3,5 V 

Comunicació  I2C 

Velocitat de la comunicació  100 kHz 

Taula 6.6: Resum de les característiques del rellotge en temps real escollit. Font: [36], [9]. 

Com en el cas de l’acceleròmetre i el sensor de pressió atmosfèrica, el rellotge en temps 

real també s’afegeix amb un format de mòdul. Aquest mòdul, no només permet alimentar 

a 5V, sinó que també inclou el porta-piles necessari per alimentar el rellotge de manera 

permanent. 

6.1.2.6. Cèl·lula de càrrega 

Per últim, pel que fa a l’apartat de sensors, el sensor que permet entre altres mesurar la 

força que s’està aplicant sobre una superfície. Per aconseguir la relació entre un voltatge i 

una força, es fa servir un transductor passiu fet d’un material que sotmès a una força 

mecànica externa canvia el valor de la resistivitat. Per tant, si s’aprofita aquesta propietat i 

es connecta a un circuit electrònic aquest transductor i som capaços de veure aquests 

canvis de tensió, es pot veure també la força aplicada sobre el transductor a través del 

canvi de voltatge que es produeix. 

L’element que és el sensor i que reacciona amb aquest principi de funcionament 

s’anomena galga extensomètrica. La galga extensomètrica per si sola, com a element és 

difícil de fer-la servir, ja que no té un comportament lineal. Per fer-la lineal es fan servir en 

grups de dues galgues o quatre galgues a un mateix circuit, formant per exemple un pont 

de Wheatstone [10].  
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Gràfic 6.4: Muntatge del pont de Wheatstone amb galgues extensomètriques posades amb una reacció 
contrària. Font: elaboració pròpia. 

Construint un pont de Wheatstone amb quatre transductors no n’hi ha prou perquè la 

sortida sigui lineal. Cal que els sensors estiguin en posicions oposades i reaccionin d’una 

manera determinada perquè el pont estigui equilibrat i la resposta sigui lineal [10]. Això 

significa que, a un mateix estímul sobre el circuit, hi ha d’haver dues respostes diferents. 

Per una banda, la resistència d’un parell dels sensors ha d’augmentar i d’un altre parell ha 

de disminuir. Això s’aconsegueix posant els sensors en diferents posicions, quan un està 

obtenint una força de tracció l’altre obté una força de flexió, així tenen comportaments 

diferents. 

 

Imatge 6.2. Exemple de muntatge de quatre galgues extensomètriques sobre una voladissa. Font: [10]. 

Aquest circuit se l’anomena cèl·lula de càrrega o bàscula. Així doncs, per poder obtenir la 

força aplicada al pedal de la bicicleta, el mètode que s’aplicaria amb aquest sistema seria 

una biela que fos l’element sensible, mesurant la força amb la qual l’usuari empeny el pedal 

per poder avançar [10]. 

Per poder introduir aquesta magnitud al sistema, de manera ideal les dades obtingudes es 

passarien de manera remota, amb un petit emissor a la part inferior de la bicicleta i un 

receptor que seria el microcontrolador a través d’un integrat amb la tecnologia ANT+, cosa 

que no es pot realitzar en aquest projecte per falta de temps de desenvolupament [25]. 

Així doncs s’ha optat per una opció amb connexió cablejada. La suposada cèl·lula de 

càrrega va connectada a un ADC extern al PIC amb entrada diferencial i aquest passa les 

dades al PIC amb una transmissió de dades sèrie. Aquest ADC s’anomena HX711.  
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ADC Extern 

Imatge 

 

Nom HX711 

Voltatge d’alimentació 2,7 V – 5,5 V 

Comunicació  Sèrie 

Velocitat a enviar una dada  10 Hz o 80 Hz 

Nombre de bits 24 

Guany de l’amplificador 32, 64 o 128 

Taula 6.7. Resum de les característiques principals del ADC extern seleccionat. Font: [11] 

Com es pot veure, aquest ADC d’entrada diferencial també va inclòs dins d’un mòdul. En 

aquest cas, el mòdul facilita les connexions de la cèl·lula de càrrega. I pel que fa a la cèl·lula 

de càrrega es presenten dues opcions a muntar.  

Per una banda, muntar el mateix sistema amb galgues extensomètriques i fer totes les 

connexions del pont de Wheatstone. Per altra banda, agafar una bàscula amb el circuit ja 

muntat.  

Com que la sortida del pont de Wheatstone té un senyal molt dèbil, és molt susceptible al 

soroll. Això fa que el muntatge de les galgues extensomètriques necessiti un aïllament 

important perquè el soroll no afecti el senyal. Aquest aïllament és molt difícil d’aconseguir, 

per tant s’opta per comprar una bàscula ja comprada que es pugui posar a l’ADC HX711. 

 

Imatge 6.3. Cèl·lula de càrrega muntada al prototip de proves. Font: [37] 

Fins aquí s’inclouen tots els sensors que s’afegiran al sistema. Hi ha magnituds que s’han 

plantejat com a útils a l’inici del treball però que per qüestions de temps de 

desenvolupament no es podran dur a terme. Totes aquestes millores s’inclouran a l’apartat 

14 on explica com es podrien incloure al sistema. 
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6.1.3. Memòria externa 

Pel que fa a la memòria on es guarden totes les dades de l’activitat, s’ha optat per una 

memòria reprogramable EEPROM. Per emmagatzemar i extreure informació es fa servir 

el bus I2C. Les característiques de la memòria es recullen a la taula 6.8. 

Memòria externa 

Imatge 

 

Nom 24LC256 

Voltatge d’alimentació 2,5 V – 5,5 V 

Comunicació  I2C 

Velocitat de transmissió 400 kHz 

Mida de la memòria 256 kB 

Taula 6.8. Resum de característiques de la memòria 24LC256. Font: [12] 

Aquesta memòria reprogramable permet emmagatzemar tota l’activitat realitzada per 

després poder passar les dades que hi ha guardades a través d’alguna de les 

comunicacions sèrie que s’expliquen a continuació, per una banda la connexió a distància 

Bluetooth i la connexió física RS-232. 

6.1.4. Comunicacions 

Un altre dels punts importants a definir del sistema són les comunicacions. Molts dispositius 

que monitoren l’activitat física al final de cada exercici donen el resum de l’activitat 

realitzada. Això mostra que no només és important veure el rendiment de l’activitat física 

al moment, sinó que també és d’interès veure el resum de la jornada en forma de gràfics o 

informes. Aquests es poden mostrar per dues plataformes diferents, a través d’una 

aplicació mòbil, o bé per una aplicació a l’ordinador. Així doncs, per donar aquesta capacitat 

d’enviar les dades a altres dispositius calen mòduls que permetin la comunicació amb un 

telèfon mòbil i amb un ordinador. Pel primer cas, la comunicació serà via Bluetooth, i per 

enviar les dades a l’ordinador es farà a través de RS-232. 
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6.1.4.1. Bluetooth 

Per passar les dades de l’activitat que estiguin recollides de la memòria cap al telèfon mòbil 

s’utilitzarà el sistema de comunicació Bluetooth. El Bluetooth és un protocol de comunicació 

de curta distància (fins a 30 m) que treballa a una freqüència de 2,4 MHz. La manera amb 

la qual dos dispositius Bluetooth estàndard s’enllacen és a través de polling. Això vol dir, 

entre altres coses, que hi ha un dispositiu que actua de master i un altre com a slave. En 

aquest cas el mestre busca un punt de connexió o esclau. El slave quan està actiu 

s’anuncia de manera periòdica esperant que es pugui enllaçar amb un master. A la nostra 

comunicació, el dispositiu mòbil és el master i és el sistema d’adquisició de dades el que 

fa de slave. Aquest comportament s’explicarà amb més detall a l’apartat de comunicacions. 

Així doncs s’ha escollit el mòdul HC-06. Aquest és un mòdul que permet adaptar l’entrada 

de tensió a 5V i que porta integrat un LED per saber l’estat de la connexió.  

Mòdul Bluetooth 

Imatge 

 

Nom HC-06 

Voltatge d’alimentació de l’integrat 3,1 - 4,2V  

Voltatge d’alimentació del mòdul 5V 

Comunicació  Sèrie - Bluetooth 

Consum sense enllaç 35 mA 

Consum en transmissió 8 mA 

Taula 6.9. Resum de les característiques principals del HC-06, l’opció adoptada per transmetre dades per 
Bluetooth. Font: [13] 

6.1.4.2. RS-232 

Per passar les dades a l’ordinador, es fa servir el protocol de transmissió de dades sèrie 

que els dispositius PIC tenen inclosos, el protocol RS-232.  

Encara que el PIC tingui el protocol de RS-232 predeterminat, els nivells del senyal que 

surt del port RX i TX no són els del RS-232. A continuació, es descriuen algunes de les 

característiques que ha de tenir la comunicació RS-232 [14]: 

 Comunicació del tipus single ended, és a dir, una línia per TX, una per RX i les dues 

referenciades a GND. 

 El transmissor rep un 1 lògic amb un voltatge entre – 5V i -15V i el 0 lògic es 

compren entre els 5V i els 15V 
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 El receptor entén l’1 lògic a una tensió compresa entre -3V i -15V i entén un 0 a 

nivells de tensió entre 3V i 15V. 

 La velocitat de canvi o slew rate màxim ha de ser de 30V/µs. 

 Només pot haver-hi un transmissor i un receptor per línia de comunicació. 

Així doncs, per complir aquestes condicions, es fa servir l’integrat MAX232. És un integrat 

que permet canviar els nivells de tensió que surten del PIC i passar-los a la comunicació 

RS-232. 

MAX3232 

Pin Out del component 

 

Nom MAX3232 

Voltatge d’alimentació 3 - 5,5V 

Comunicació  Sèrie – RS232 

Taula 6.10. Taula resum del mòdul escollit per passar dades per port sèrie. Font: [15] 

En aquest cas, també es fa servir un mòdul que integra condensadors de filtratge dels 

senyals i a més, el mòdul escollit integra ja el connector de RS-232. 

 

 

(a) (b) 

Imatge 6.4. (a) Mòdul que conte el MAX3232. (b) Cable convertidor de RS-232 a USB. Font: [38], [39] 

6.1.5. Interacció amb l’usuari 

De cara a interactuar amb l’usuari i que aquest pugui veure i configurar el sistema, es 

planteja la utilització d’una pantalla LCD i un teclat. A continuació, s’especifiquen quins 

s’han escollit i per quin motiu. 
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6.1.5.1. Teclat 

Per triar el teclat s’ha cregut necessari que tingués tant valors numèrics com lletres. A més 

el teclat també ha d’incloure tecles per confirmar, tirar endavant i tirar enrere. En aquest 

cas les lletres es fan servir per distingir diferents usuaris i els números per seleccionar 

opcions i entrar dades al sistema. Tot això es recull en un teclat 4x4. 

Teclat 4x4 

Imatge 

 

Nom Parallax 

Voltatge màxim de funcionament 24 V 

Corrent màxima de funcionament 30 mA 

Taula 6.11. Resum de les característiques del teclat escollit. Font: [16] 

S’ha de tenir en compte que el teclat no té cap mena d’adaptació al microcontrolador. 

Simplement són polsadors posats en matriu, per tant ha de ser el PIC el que haurà de 

posar resistències de pull-up per limitar el corrent. 

6.1.5.2. Pantalla LCD 

La pantalla serà per on l’usuari podrà controlar tot allò que s’està monitorant al moment. 

Com que hi ha moltes dades que es monitoren a l’instant, s’opta per posar una pantalla de 

20x4. Això farà que amb les quatre línies es tingui més espai per posar totes les magnituds 

capturades amb un cert ordre i espaiades entre elles. 

Pantalla LCD 

Imatge 

 

Nom Gravitech 

Voltatge de funcionament 4,5 V a 5,5V 

Mida de la pantalla 20 columnes i 4 files. 

Voltatge alimentació il·luminació 5V 

Taula 6.12. Resum de les característiques de la pantalla LCD. Font: [17] 
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6.1.5.3. Interacció general amb l’usuari 

Una altra informació complementària que necessita l’usuari és, per exemple, si el sistema 

està funcionant, en quin mode i en cas de voler reiniciar el sistema tenir una opció per 

poder fer-ho. Així doncs, cal incloure la senyalització visual i els botons, com poden ser 

polsadors. Pel que fa als polsadors, una opció molt utilitzada en plataformes com Arduino 

són els micropolsadors. A la taula 6.13, s’adjunten les característiques principals del 

micropolsador. 

Micropolsador 

Imatge 

 

Nom OMRON 

Voltatge de funcionament 3V – 24 V 

Corrent màxima 50 mA 

Temps de rebot 5 ms 

Taula 6.13. Característiques principals dels polsadors seleccionats. Font: [18] 

Per altra banda, per la part de senyalització de funcionament, es posaran LEDS de 

diferents colors. 

6.1.6. Monitoratge de la bateria i alimentació 

Per monitorar el nivell de bateria, l’opció per la qual s’ha optat és la d’un divisor de tensió 

amb un valor de resistències molt alt perquè el rendiment del sistema no quedi afectat. Per 

tant, es planteja utilitzar resistències de tolerància 1% que permetin veure al divisor de 

tensió una tensió de 5V, i segons el valor de tensió que es trobi es pot determinar el nivell 

de la bateria de la bicicleta i per tant la del sistema. 

El que sí que s’ha d’escollir és com fer la conversió entre la tensió de bateria de la bicicleta 

i els 5V de funcionament que tindrà tot el sistema. 

Aquesta última afirmació necessita un context que fins ara encara no ha aparegut. Cal tenir 

clar que hi ha molts models de bicicleta i cada una d’elles porta una bateria diferent algunes 

de 24V, altres de 36V o altres de 48V. Per poder determinar el convertidor adequat, s’ha 

optat perquè la bateria de bicicleta que es pressuposa que es connecta aquest sistema va 

entre 36V i 24V, preferiblement 24V. Per tant, a una banda del convertidor hi haurà 24V i 

a l’altra, a la part baixa de voltatge que alimenta al prototip s’alimenta a 5V. Això és degut 
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al fet que els mòduls que es fan servir i el mateix PIC admeten una entrada de tensió de 

5V. 

Per fer el canvi de nivell de tensió des de 24 V fins a 5 V no és convenient fer servir 

reguladors com el LM7805, ja que el canvi de nivell de tensió és significatiu. Per tant, el 

que es planteja és posar un regulador DC/DC de 24V a 5V amb prou potència per poder 

alimentar tot el circuit que es planteja. Per tant, pel muntatge del prototip final es farà servir 

el convertidor explicat a la taula 6.14. 

Convertidor DC/DC 

Imatge 

 

Nom CUIINC PQP3 –D24-S5-D  

Voltatge nominal d’entrada 24 V 

Marge de voltatge d’entrada 18 V – 36 V 

Voltatge de sortida 5 V 

Intensitat de sortida màxima 600 mA 

Potència màxima de sortida 3 W 

Taula 6.14. Característiques principals del regulador de tensió per a la PCB de prototip real. Font: [19]. 

Com es pot veure el voltatge d’entrada nominal és de 24 V però el marge d’entrada va fins 

als 36V, cosa que permetria adaptar el sistema per bateries de 36V també. El punt 

important és la potència de sortida, la qual és 3W i amb una intensitat de 600 mA, suficient 

per poder alimentar tot el sistema com es veurà al llarg del treball [19]. 

Aquest serà el sistema previst per posar a un producte de producció. Això és important 

remarcar-ho, ja que per fer el prototip de proves no es farà d’aquesta manera.  

Com que per fer el prototip de proves no es tindrà la bateria de bicicleta, però sí que es 

tindrà una font de tensió amb voltatge variable, es posarà un voltatge d’una bateria de 9,6V 

per entrar-lo a un regulador com el LM7805, que es presenta a taula 6.15. 
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Regulador 5V 

Imatge 

 

Nom LM7805 

Voltatge de caiguda intern 2 V 

Voltatge de sortida 4,9V - 5,1V 

Intensitat de sortida màxima 1,5 A 

Taula 6.15. Característiques principals del regulador de tensió LM7805. Font: [20]. 

6.1.7. Eines de software 

En aquest apartat s’esmenten totes les eines que són necessàries per poder programar 

totes les parts necessàries del sistema. Començant pel PIC, s’ha optat per utilitzar l’entorn 

de programació PIC C Compiler. Aquest programa permet editar el firmware del 

microcontrolador amb tots els seus perifèrics inclosos. Això és així perquè de manera 

interna el programa té fitxers de configuració per cada model de PIC que faciliten la 

configuració i la posada en marxa. 

Per altra banda, per poder compilar el fitxer amb les instruccions es necessita una eina que 

permeti escriure el fitxer amb totes les instruccions al sistema físic, al mateix xip, cosa que 

el C Compiler no pot fer. Així doncs, es fa servir el PICKit 3, un dispositiu que té suport de 

Microchip i que a partir d’una aplicació d’escriptori que funciona amb el programador 

permet compilar, eliminar o verificar el firmware que hi ha al qualsevol PIC.  

 

Imatge 6.5. PIC Kit 3 amb les connexions descrites. Font: [40] 

Un altre programa que és bàsic per poder desenvolupar aquest projecte és el Proteus. 

Aquest programa permet provar el codi realitzat pels diferents perifèrics del sistema a 
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desenvolupar a través de simulacions dels mateixos components físics. Això permet 

avançar el codi principal sense haver de tenir el component físic i permet fer-se una idea 

sobre projecte té viabilitat. 

 

Imatge 6.6: Logotip del programa Proteus. Font: [41] 

Un altre punt a realitzar dins del projecte és el disseny d’una PCB. Per fer-ho, s’ha pensat 

fer servir l’eina més similar possible a la que es faria servir en un àmbit professional. Per 

tant, s’ha optat per obtenir una llicència temporal per estudiants del programa Altium. 

Aquest programa ha permès crear l’esquema i donar forma a la PCB. 

 

Imatge 6.7. Logotip del programa Altium. Font: [42] 

Ja passant a l’apartat de les comunicacions que té el sistema, per desenvolupar aquest 

punt del projecte hi haurà dos passos. Per una banda, hi haurà una part de simulació per 

veure si les comunicacions funcionen a través dels programes Terminal i VSPE. Amb 

aquests dos programes es poden crear ports de transmissió sèrie ficticis a on poder enviar 

i rebre missatges de prova. Una vegada s’ha comprovat que la comunicació funciona, es 

passa al desenvolupament d’aplicacions. Per fer l’aplicació que rebrà les dades a 

dispositius mòbil Android s’utilitza el MIT App Inventor 2. En aquest cas, és una plataforma 

de programació desenvolupada pel MIT que a través de codi de programació en blocs 

permet crear tota mena d’aplicacions. En aquest cas, l’ús que tindrà l’aplicació serà la de 

recollir i mostrar les dades de manera visual a l’usuari a més de fer un arxiu del tipus Excel 

on es recollirà tot l’històric de les dades. 

 

Imatge 6.8. Logotip de MIT App Inventor 2. Font: [43] 

Pel que fa a l’aplicació de PC, la filosofia de funcionament és la mateixa que la que es farà 

amb l’aplicació de dispositius mòbils i el que farà serà recollir les dades que s’envien des 
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del PIC a través del port RS-232, que arriben a l’ordinador amb un cable USB i a l’aplicació 

que es realitza a través d’un port sèrie. Aquesta aplicació es desenvoluparà en Visual 

Studio amb el llenguatge C#. 

 

Imatge 6.9. Logotip del programa Visual Studio. Font: [44] 

6.2. Definició del diagrama de blocs del prototip 

Amb tots els aspectes definits, es passa a ampliar i detallar el diagrama de blocs presentat 

a l’apartat 5 del projecte. A més, permet desenvolupar les diferents parts de dins del 

projecte, ja amb els components definits. 

 

Gràfic 6.5. Diagrama de blocs del projecte. Font: elaboració pròpia 

No només es pot definir el sistema, sinó que també ja es pot definir la interacció d’aquest 

amb les aplicacions, i els elements que s’han d’afegir al sistema per obtenir les diferents 

magnituds d’interès. 
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Gràfic 6.6. Diagrama de blocs i dispositius externs amb els que el sistema interactua. Font: elaboració pròpia. 

Com es pot observar, les interaccions més presents amb les que es treballaran són: 

- Imant: és l’element que permet al sensor Hall canviar el seu estat. 

- Aplicació de telèfon mòbil: aplicació que permet veure les dades al telèfon mòbil. 

- Aplicació d’ordinador: aplicació que permet veure les dades a l’ordinador. 

- Cèl·lula de càrrega: és el sensor que permet trobar la força aplicada en pedalar. 

Amb tots aquests elements descrits fins ara es pot definir tot el sistema complet. Totes les 

parts del projecte, siguin incloses dins del sistema o hi interaccionin s’han descrit fins del 

gràfic 6.6. A partir d’ara es passa a descriure com s’afegeixen al microcontrolador tots els 

sensors i perifèrics necessaris. Cal esmenar que tots els punts que no s’han pogut incloure 

en el disseny del prototip actual per falta de temps, a l’apartat 13 s’expliquen com es 

podrien introduir per exemple la localització en temps real o el monitoratge de constants. 
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7. Disseny del prototip 

En aquest capítol es presenta tant el prototip de proves, com el prototip real, amb els dos 

esquemes inclosos i on s’explicaran les seves diferències. Per detallar tots els sensors i 

les parts que integren el sistema, l’explicació es basarà amb el prototip de proves.  

 

Imatge 7.1. Prototip de proves sobre protoboard. Font: elaboració pròpia 

Per fer-ho, es presentarà l’esquema general del sistema amb totes les connexions que 

arriben al PIC. Un cop fet això, es descriuran els principals blocs descrits al gràfic 6.6 i com 

s’han adaptat al PIC. Això es farà a través dels resultats de les simulacions obtingudes 

amb Proteus el cas de poder simular el component o bé, s’explicarà el funcionament 

especificat al full tècnic de cada sensor de manera detallada. 

A continuació, es passarà a descriure el disseny de la PCB dels dos prototips amb les 

seves diferències, per així acabar descrivint amb més profunditat les diferències de 

components entre els dos prototips i el perquè d’aquestes. Remarcar que el prototip 

presentat fins a l’apartat 7.4. és el prototip de proves. 

7.1. Esquema general i llistat de connexions 

Per poder començar a desgranar cada una de les parts del sistema, es mostra l’esquema 

de tot el sistema i les connexions que van a parar al PIC. 
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Imatge 7.2. Esquema del prototip de proves. Font: elaboració pròpia. 
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A la imatge 7.3 es detalla com s’ha configurat i s’han realitzat les connexions del PIC. Per fer-

ho, s’agafa el llistat dels pins del PIC com a ordre per realitzar aquesta descripció. Cal 

recordar, que el microcontrolador té un encapsulat dual-in-line de 40 pins. 

 

 Imatge 7.3: Diagrama de pins del PIC18F4620. Font: [1]  

Com que molts dels pins tenen diferents usos, a la taula 7.1 es resumeixen les connexions 

fetes i la configuració de cada pin. 

Nombre 

de pin 

del PIC 

Nom i 

configuració 

donada 

Connexió que 

arriba al pin 
Explicació d’ús del pin 

1 MCLR SW1 Permet fer RESET. 

2 AN0 Sortida LM35 
Senyal analògic entrant al PIC 

provinent del LM35. 

3 AN1 
Sortida del divisor 

tensió per bateria 

Senyal analògica entrant al PIC per 

obtenir el nivell de la bateria. 

4 RA2 DT_ADC 
Senyal de dades entrant del ADC 

extern HX711. 

5 RA3 SCL_ADC 
Senyal de rellotge sortint cap al ADC 

HX711. 

6 RA4 SW2 
Sortida que permet parar la rutina 

creada quan es vol. 

7 -- -- No connectat 

8 RE0 LEDY 
Sortida que permet encendre i apagar 

el LED groc. 
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9 RE1 LEDR 
Sortida que permet encendre i apagar 

el LED vermell. 

10 RE2 LEDG 
Sortida que permet encendre i apagar 

el LED verd. 

11 VDD 5V Alimentació positiva del PIC. 

12 VSS 0V Referència de massa del PIC. 

13 OSC1 Y1_1 Entrada oscil·lador 1. 

14 OSC2 Y1_2 Entrada oscil·lador 2. 

15 -- -- No connectat 

16 -- -- No connectat 

17 -- -- No connectat 

18 SCL* 

I2C CLK GY-68 

Senyal de rellotge del canal I2C que 

va a tots els dispositius I2C. 

I2C CLK 24LC256 

I2C CLK DS1307 

I2C CLK ADXL345 

19 RD0 Enable LCD Pin E de control de la pantalla LCD. 

20 RD1 RS LCD Pin RS de control de la pantalla LCD. 

21 RD2 RW LCD Pin RW de control de la pantalla LCD. 

22 -- -- No connectat 

23 SDA* 

I2C SDA GY-68 
Senyal per on s’envien les dades del 

canal I2C que pot anar en direcció al 

perifèric o bé cap al PIC. 

I2C SDA 24LC256 

I2C SDA DS1307 

I2C SDA ADXL345 

24 RC5 OUT US1881 
Senyal digital entrant al PIC per 

trobar la velocitat. 

25 TX 
RX HC-06 Senyal d’emissió de dades del PIC 

cap als altres dispositius. RX RS-3232 

26 RX 
JRS – 3232 Senyal de recepció de dades que el 

PIC rep d’altres dispositius. JHC-06 

27 RD4 D4 LCD Línia de dades cap a la pantalla LCD. 

28 RD5 D5 LCD Línia de dades cap a la pantalla LCD. 

29 RD6 D6 LCD Línia de dades cap a la pantalla LCD. 

30 RD7 D7 LCD Línia de dades cap a la pantalla LCD. 
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31 VSS 0 V Referència de massa del PIC. 

32 VDD 5 V Alimentació positiva del PIC. 

33 RB0 A Teclat Línia de la matriu del teclat 

34 RB1 B Teclat Línia de la matriu del teclat 

35 RB2 C Teclat Línia de la matriu del teclat 

36 RB3 D Teclat Línia de la matriu del teclat 

37 RB4 1 Teclat Línia de la matriu del teclat 

38 RB5 2 Teclat Línia de la matriu del teclat 

39 RB6 3 Teclat Línia de la matriu del teclat 

40 RB7 4 Teclat Línia de la matriu del teclat 

Taula 7.1. Descripció de la configuració dels pins del PIC. Font: elaboració pròpia. 

7.2. Definició de components i simulació 

Per poder entendre els valors dels components de l’esquema, en aquest apartat es 

desenvolupa cada un dels blocs que formen el projecte, utilitzant simulacions per justificar-ho, 

o bé la fulla tècnica de cada dispositiu. 

7.2.1. Bateria pel prototip de proves 

El primer punt a comentar és l’alimentació del prototip de proves. En aquest cas s’ha optat per 

posar una bateria de 9,6V. 

 

Imatge 7.4. Bateria seleccionada per alimentar el prototip de proves. Font: [45] 

Aquesta bateria té una capacitat de 2200 mAh  suficient per alimentar el prototip. És més, 

sabent que el consum del prototip és de 120 mA, es pot calcular les hores de funcionament 

que es pot tenir amb aquesta bateria. 

Temps d′ús =  
2200 mAh

120 mA
= 18, 3 hores (Eq. 7.1) 
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Per tant, la bateria permet l’ús del prototip durant 18 hores. Encara que el sistema està pensat 

per tenir aquesta alimentació i amb aquesta bateria, aquest plantejament finalment no s’ha 

pogut dur a terme, ja que la PCB de prototip no s’ha pogut fabricar a la universitat ja que 

estava tancada durant gran part de la realització del treball a causa del CoVID-19. Això sumat 

a la falta de components ha impedit la fabricació de la PCB, com s’explica al punt 7.4 del 

treball. 

Davant d’aquesta situació, s’ha optat per simular la tensió de bateria a través d’una font de 

tensió variable. 

 

Imatge 7.5. Font d’alimentació utilitzada per fer les proves. Font: elaboració pròpia. 

7.2.2. Monitorització del nivell de tensió de la bateria 

 
Imatge 7.6. Esquema de l’alimentació de la PCB de proves. Font: elaboració pròpia. 

Pel que fa a la gestió de l’alimentació del prototip es fa servir un regulador de tensió, el 

LM7805. És molt important tenir present el voltatge de caiguda dins aquest regulador: 
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Imatge 7.7. Voltatge de caiguda interna del LM7805. Font: [20] 

Com es pot veure a la imatge 7.7, el voltatge de caiguda interna és de 2V [20]. Partint 

d’aquesta dada veiem que la tensió de 7V serà la tensió mínima de la bateria que es podrà 

entrar al circuit per poder garantir els 5V de sortida del regulador. Per tant, quan la tensió de 

la bateria sigui 7V, indicarem un nivell del 0% a la pantalla LCD. Així, a través d’un divisor de 

tensió de dues resistències d’alt valor, s’adapta la tensió d’entrada al regulador als valors límit 

de l’ADC.  

Per provar el funcionament del sensat de nivell de bateria s’ha fet entrant l’alimentació de 5V 

de manera directa al prototip i monitorant el canvi de tensió d’entrada (simulant la descàrrega 

de la bateria) a través d’un potenciòmetre. 

 

Imatge 7.8. Representació en PSIM de l’esquema es simula. Font: elaboració pròpia. 

El que es fa és posar un divisor de tensió amb dues resistències iguals i un potenciòmetre en 

paral·lel amb una de les resistències, per desviar l’equilibri del sistema i poder agafar a 

l’entrada del PIC un canvi a la tensió de manera que sempre es monitora el nivell de bateria i 

es mostra a la pantalla LCD. Així, segons el nivell de tensió que hi ha al punt mitjà del divisor, 

es detecten tres nivells de descàrrega 100%, 50%, 25% i 5%. 
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7.2.3. ADC Extern 

 

Imatge 7.9. Esquema del ADC del sistema. Font: elaboració pròpia. 

Per tal de poder adequar el mòdul amb l’ADC extern triat per capturar les dades provinents 

de la cèl·lula de càrrega, es necessiten dos pins del PIC, un pin per on es transmeten les 

dades, i per l’altra un senyal que surt del PIC i que marca el ritme amb el qual les dades es 

transmeten [11]. Per configurar aquest sistema, encara que hi ha un bloc de simulació de 

Proteus s’ha preferit fer el programa segons les instruccions que dóna el full d’especificacions, 

el qual detalla com demanar les dades i com es configura el guany de l’amplificador. 

Segons s’explica a les especificacions del ADC HX711 el guany que s’obté a la sortida  de 

l’amplificador depèn del nombre de polsos que es donen al ADC des del pin de rellotge 

provinent del microcontrolador. 

 

Taula 7.2. Selecció del guany del ADC HX711 segons el número de polsos de rellotge. Font: [11] 

Com es pot veure a la taula 7.2, segons el nombre de polsos que s’envien, es poden obtenir 

diferents guanys. En el cas del sistema de proves només es té una galga que arriba a un 

quilogram, la variació de tensió és petita, per tant s’opta per enviar 25 polsos, i obtenir un 

guany de 128 [11]. En el cas real d’una aplicació on la galga fos de 100 kg, enviant 26 polsos 

de rellotge i tenir un guany de 32 es creu suficient. 

Un altre punt a tenir en compte, és la velocitat amb la qual es transmeten les dades. El sistema 

requereix un rellotge molt específic que s’adeqüi a les següents especificacions. 
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Taula 7.3. Resum dels temps de reacció del ADC HX711. Font: [11] 

Com es pot apreciar a la taula 7.3, el temps que ha d’estar el rellotge a un estat definit ha de 

ser de 1µs [11]. Això, com es veu a l’apartat 9.2.1, s’ha solucionat amb un bucle for, ja que el 

rellotge inclòs al projecte és de 4 MHz. Això és rellevant perquè el cicle de màquina d’un PIC 

és quatre cops més lent que el rellotge del microcontrolador. Per tant, cada instrucció ja es 

faci en 1 µs, cosa que fa inviable l’ús d’un temporitzador. Així doncs, l’única manera possible 

de poder enviar aquest rellotge dins del temps que demana el ADC és un bucle for el qual 

envia la meitat del període de rellotge en un temps que permet al ADC enviar la dada 

capturada sense problemes. 

7.2.4. Sensor d’efecte Hall 

 

Imatge 7.10. Esquema del sensor Hall. Font: elaboració pròpia. 

Com es pot veure a la imatge 7.10, el sensor Hall necessita una resistència entre positiu i la 

sortida del sensor. Aquesta resistència permet fixar el corrent de sortida del sensor [3].  

𝐼 =
5 𝑉

10 𝑘Ω
= 500 µ𝐴 (Eq. 7.2) 

Amb la intensitat resultant, s’està lluny d’arribar al valor màxim d’intensitat que el port del PIC 

pot absorbir [1]. Per poder provar el seu funcionament es fa servir un simulador de sortida 

digital, ja que no hi ha un model de simulació de Proteus. Així, cada vegada que hi ha un canvi 

i es passa de 0 a 1 i es torna a 0, es mostra a la pantalla el valor de velocitat i se suma la 

distància entre canvis d’estat. 
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Imatge 7.11. Captura de les simulacions realitzades amb el sensor Hall. Font: elaboració pròpia. 

Per poder simular el sensor Hall de manera activa en el programa de simulació Proteus, s’ha 

fet servir un simulador de senyal digital ja comentat i remarcat a la imatge 7.11. El 

funcionament del programa tracta d’un comptador que compta de mil·lisegon en mil·lisegon. 

Amb aquest comptador, fent-li l’invers i multiplicat per un factor de mil, s’obté la freqüència 

amb la qual el sensor canvia d’estat en segons, per tant la freqüència amb la qual l’imant 

passaria per davant del sensor Hall.  

 

Gràfic 7.1. Representació de la senyal de sortida del sensor Hall. Font: elaboració pròpia. 

Com es pot veure, cada vegada que l’imant passa pel sensor, hi ha un 1 i amb molt poc temps 

un 0, per tant es crea un tren de polsos. Així, per poder trobar la velocitat lineal, s’apliquen els 

següents càlculs [46]: 

Freqüència: 
𝑓 =  

1000

𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
      (𝑠−1) 

(Eq. 7.3) 

Velocitat: 𝑣 =  2 · 𝜋 · 𝑓 · 𝑟𝑎𝑑𝑖   (
𝑚

𝑠
) 

(Eq. 7.4) 

Així, s’aconsegueix el valor que es veu a la pantalla LCD com a freqüència, velocitat i 

mil·lisegons [46]. Per últim, es pot trobar també la distància recorreguda amb la bicicleta a 

través de la següent fórmula: 

Distància recorreguda: 𝑑 = ∑  𝜋 · 𝑟𝑎𝑑𝑖 2   (𝑚) (Eq. 7.5) 

Amb aquesta fórmula, el que fem és acumular el valor de la distància lineal que es recorre 

amb la bicicleta. Així s’obté el valor que es mostra a la pantalla LCD de distància. 
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7.2.5. Sensor de temperatura 

 

Imatge 7.12. Esquema del sensor de temperatura LM35. Font: elaboració pròpia. 

Pel que fa al sensor de temperatura, per tenir un valor estable a la sortida es posa una 

resistència i un condensador de filtre. Aquest muntatge ve definit per la nota aplicació que 

apareix al full tècnic del component. 

 

Imatge 7.13. Muntatge recomanat a la fulla tècnica del LM35. Font: [5] 

A part d’aquest filtratge, també hi ha un filtre digital que tracta simplement de mostrar un valor 

mitjà de 30 mesures. Hi ha un model a Proteus amb el qual s’han fet proves i s’han mostrat 

els valors adquirits a la pantalla LCD. 

 

Imatge 7.14. Captura de les simulacions realitzades amb el sensor de temperatura. Font: elaboració pròpia. 
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Per comprovar el funcionament del sensor de temperatura, s’utilitza el bloc del Proteus amb 

una temperatura fixa i aquest entra al ADC del PIC com es veu a la imatge 7.14. Aplicant la 

sensibilitat del sensor al resultat dels bits que resulten de l’ADC, s’imprimeixen a la pantalla 

LCD amb el valor de temperatura que el bloc de Proteus simula.  

Per trobar el valor de temperatura, es fa un canvi d’unitats, passant dels bits que s’obtenen 

del ADC a graus centígrads. 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝐴𝐷𝐶 ·  
5 𝑉

1025 𝑏𝑖𝑡𝑠
·  

1 º𝐶

10 · 10−3 𝑉
 (Eq. 7.6) 

7.2.6. Port sèrie 

 

Imatge 7.15. Esquema amb els dos components de comunicació integrats al projecte. Font: elaboració pròpia. 

Un dels punts importants del treball és l’enviament de les dades cap a altres dispositius. Com 

que el PIC només té un port de transmissió de dades sèrie, cal adaptar l’ús d’aquest port sèrie 

per poder passar les dades per Bluetooth o per RS-232. Per poder enviar o rebre les dades 

per un mòdul o per un altre hi ha una combinació de hardware a realitzar i una de firmware.  

Pel que fa a les connexions dels dos mòduls amb el PIC, hi intervenen dos connectors. 

Aquests dos connectors seran un parell de pins que es connecten entre ells amb un pont 

segons es vulgui fer servir una connexió Bluetooth o la RS-232. Les connexions per 

aconseguir aquest funcionament són les representades al gràfic 7.2. 
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Gràfic 7.2. Representació esquemàtica de la connexió feta al port sèrie. Font: elaboració pròpia. 

Es representa al gràfic 7.2 com es connecta a un pin de cada connector el port RX (Recieve) 

del PIC i a l’altre pin de cada un dels connectors el TX (Transmit) del mòdul corresponent. 

Així, per poder seleccionar per quina de les dues vies es volen enviar dades es posa un pont. 

Com es veurà a l’apartat 9.2.6, la dada que confirma que hi ha un dispositiu connectat arriba 

al PIC per la via que es farà la transmissió de les dades. 

Amb aquesta selecció, es pot compartir el bus de dades sèrie amb dos dispositius diferents, 

que tenen la mateixa funció però que permeten passar les dades a dos tipus de receptors. 

 

Imatge 7.16. Captura de la simulació del Bluetooth HC-06. Font: elaboració pròpia. 

Per provar les comunicacions del sistema, el Proteus té dues eines, el Virtual Terminal o bé, 

si es descarrega la llibreria de Bluetooth al Proteus es pot afegir el mòdul HC-05. Aquest 

objecte crea un port sèrie virtual accessible per altres programes de l’ordinador per poder 

rebre les dades. Amb aquest bloc Bluetooth, es poden passar totes les dades dels sensors 

I2C per port sèrie i agafar-les amb l’aplicació d’escriptori de PC. Per poder realitzar una 

simulació completa i veure com es reben aquestes dades, s’emparella el port sèrie existent 

de la simulació del Proteus amb un altre port sèrie creat per un programa anomenat VSPE. 

Aquest programa s’encarrega d’emparellar dos ports, és a dir, que pels dos ports hi passi la 

mateixa informació. Així, es pot accedir a través de l’aplicació Terminal a les dades que se 

copien a aquest segon port sèrie que alhora conté les dades que es simulen al Proteus. 
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Imatge 7.17. D’esquerra a dreta. Programa Terminal amb dades rebudes. VSPE amb un port doble i Virtual 
Terminal del Proteus. Font: elaboració pròpia. 

Aquestes dades es passen en format text, per tant els caràcters que hi ha queden impresos 

com a un text que s’interpreta de la mateixa manera a tots els dispositius als quals el PIC 

enviarà les dades. Això fa que amb una sola rutina d’enviament de dades es rebin les mateixes 

dades. 

7.2.7. Bus I2C 

A la imatge 7.18, es mostren els mòduls que van connectats per via I2C. 

 

Imatge 7.18. Esquema amb tots els components del Bus I2C. Font: elaboració pròpia. 
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Pel bus I2C es col·loquen quatre components que contenen dos sensors, un rellotge en temps 

real i una memòria en forma d’integrat. D’aquests components, n’hi ha tres que tenen un 

format de mòdul. Això vol dir, que no només contenen el sensor, sinó que munten diferents 

components al seu voltant per adequar el seu funcionament. Quan es tracta de sensors I2C, 

un dels components que contenen aquests mòduls són les resistències de pull-up que es 

col·loquen entre positiu i les línies de transmissió de dades. Aquestes resistències, entre 

d’altres, permeten que els nivells 0 i 1 de la transmissió estiguin ben diferenciats i asseguren 

que la comunicació de les dades sigui la correcta. 

Com que és un valor crític important a tenir en compte pel bon funcionament del bus de 

comunicacions, es descriuen a la taula 7.4 els diferents valors de resistències que hi ha als 

mòduls, la resistència que en resulta i la resistència idònia a muntar al circuit. 

 BMP180 DS1307 ADXL345 

 

 

 

Valor de la 

resistència 
4,7kΩ 10kΩ 4,7kΩ 

Taula 7.4. Valors de resistència que tenen cada un dels mòduls I2C. Font: elaboració pròpia. 

Si es calcula la resistència equivalent amb els valors de la taula 7.4 resulta [47], [48]: 

𝑅𝑒𝑞 =  
1

1
4700 +

1
10000 +

1
4700

=  1902,83 Ω 
(Eq. 7.7) 

Per saber si aquesta resistència equivalent és acceptable pel bon funcionament del bus I2C, 

hi ha unes fórmules de referència per poder dimensionar aquesta resistència. Per fer-ho, es 

treballa sobre dues fórmules que marquen la resistència màxima i la resistència mínima 

recomanades. 

Per trobar el valor màxim de resistència es fa servir la següent funció [47], [21]: 

𝑅𝑝,𝑚𝑎𝑥 ≥  
𝑉𝑑𝑑 − 𝑉𝑂𝐿

𝐼𝑂𝐿
 (Eq. 7.8) 
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On: 

 Rp,max: Resistència de pull-up màxima. 

 Vdd: voltatge al que s’alimenta el PIC. 

 VOL: voltatge de sortida de nivell baix. 

 IOL: intensitat de sortida a nivell baix. 

Per trobar el valor mínim de resistència es fa servir la següent funció [47], [21]: 

𝑅𝑝,𝑚𝑖𝑛 ≥  
𝑡𝑟

0,847298 · 𝐶𝑏𝑢𝑠
 (Eq. 7.9) 

On: 

 Rp,min: resistència de pull-up mínima. 

 TR: temps de pujada del rellotge. 

 CBUS: capacitat del bus I2C. 

Per trobar tots aquests valors, cal anar al full d’especificacions del microcontrolador, i trobar 

els paràmetres per poder calcular el valor de resistència. 

El valor de VOL, IOL, TR i CBUS els trobem a les imatges 7.19, 7.20 i 7.21. 

 

Imatge 7.19. Valors dels nivells lògics del PIC18F4620. Font: [1] 

 

Imatge 7.20. Valor de temps d’elevació del I2C al PIC18F4620. Font: [1] 

 

Imatge 7.21. Capacitats dels pins de SCL I SDA del PIC18F4620. Font: [1] 

Així, es passa a veure quin és el valor idoni de resistència de pull-up [47], [48], [21]. 

𝑅𝑝,𝑚𝑎𝑥 ≥  
5 𝑉 − 0,6 𝑉

8,5 𝑚𝐴
 →  𝑅𝑝,𝑚𝑎𝑥 ≥ 517, 64 Ω (Eq. 7.10) 
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𝑅𝑝,𝑚𝑖𝑛 ≤  
1000 𝑛𝑠

0,847298 · 400 𝑝𝐹 
 →  𝑅𝑝,𝑚𝑖𝑛  ≤ 2950.56 Ω (Eq. 7.11) 

Resultant de les equacions 7.10 i 7.11, el valor de resistència equivalent que es té al circuit 

està entre els valors de resistència calculats. Aquests valors oscil·len entre 0,5kΩ i 3kΩ perquè 

el temps de pujada (tr) és de 1000 ns. Com es pot veure al codi del PIC inclòs a l’apartat 1 del 

document d’Annexos, el I2C està en mode slow o 100 kHz. Això és degut al fet que la memòria 

I2C necessita un bit de stop d’un temps gran, cosa que només es compleix amb aquest mode 

de funcionament.  

Seguint amb la memòria I2C, aquesta té la capacitat de canviar la seva adreça física a través 

de hardware, és a dir, el nom pel qual el bus reconeix la memòria, a través de tres pins. Com 

que no hi ha cap adreça que sigui similar, es connecten els pins A0, A1 I A2 del component a 

GND, resultant la seva adreça com a 0xA0 [12].  

A l’hora de fer les simulacions del bus I2C del PIC, s’han pogut simular de manera completa 

el sensor de pressió, el rellotge en temps real i la memòria I2C. 

 

Imatge 7.22. Captura de l’activitat pel bus I2C a través del lector de I2C de Proteus. Font: elaboració pròpia. 

En primer lloc, a la imatge 7.22, es mostra una simulació on s’extreu l’hora del rellotge en 

temps real i el valor de pressió, i els dos es mostren a la pantalla LCD. A més, també es veu 

amb l’eina de Proteus I2C Debugger el degoteig d’informació que hi ha a les línies I2C.  
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Imatge 7.23. Captura de la simulació del firmware on s’involucra el bus I2C i el port sèrie. Font: elaboració pròpia. 

Per altra banda, com es veu a la imatge 7.23, per poder veure les dades emmagatzemades a 

la memòria I2C el que es fa és treure les dades emmagatzemades directament de la memòria 

pel port sèrie. Així es pot veure si la dada s’ha guardat de manera correcta. 

7.2.8. Pantalla LCD 

 

Imatge 7.24. Esquema de connexions de la pantalla LCD. Font: elaboració pròpia. 

Pel que fa a les connexions de la pantalla LCD, es fan segons la descripció que es dóna al full 

d’especificacions per alimentar de manera correcta la pantalla [17] i segons una llibreria 

preestablerta del compilador del codi CCS per les connexions de les dades.  

Per una banda, segons el full d’especificacions es necessita un potenciòmetre d’entre 10 kΩ 

i 20 kΩ amb el qual es pugui regular la tensió que alimenta la pantalla [17]. Per altra banda, 

per poder enllaçar els pins de dades de la pantalla LCD amb el PIC es fa tota a través del port 

D. Així, amb els tres pins de control de la pantalla (RS, RW i E) i amb quatre pins de control 

(RD4, RD5, RD6 i RD7) es passen les dades a la pantalla. Durant totes les simulacions 

realitzades s’ha vist que les dades s’han pogut veure escrites a la pantalla LCD, per tant es 

dóna per descrit el bon funcionament d’aquesta. 
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7.2.9. Teclat 

 

Imatge 7.25. Esquema amb la representació del teclat. Font: elaboració pròpia. 

El teclat és un conjunt de botons relacionats entre ells en forma de matriu. En aquest 

component, no hi ha cap alimentació, simplement es posen les 8 línies necessàries al 

controlador, i a través de la programació se sap quin és el botó que es prem. Això fa que sigui 

el microcontrolador el que s’hagi d’adaptar al teclat. Per fer-ho s’han d’activar les resistències 

de pull-up del port B. Aquestes limiten el corrent i permet que el senyal de l’1 del teclat es 

diferenciï del 0. 

 

Imatge 7.26. Captura de la simulació del funcionament de totes les tecles. Font: elaboració pròpia. 

El punt més important a simular del funcionament del teclat és corroborar que les tecles treuen 

el valor que s’adequa al valor del teclat físic. Com es pot veure a la imatge 7.26, a la pantalla 

LCD el text escrit és diferent que els símbols que hi ha al teclat i, a més, són els que 

corresponen amb el teclat físic real. 
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7.2.10. Polsadors i LEDS 

 

(a) 

 

(b) 

Imatge 7.27. (a) Polsadors que permeten fer un reset del sistema i una captura de dades. (b) Esquema dels 
LEDS afegits al sistema. Font: elaboració pròpia. 

Pel que fa als components d’avís o d’interacció amb l’usuari, n’hi ha de dos tipus. Per una 

banda, hi ha dos polsadors i per l’altra, tres LEDs. 

Pel que fa als polsadors, es tenen dos muntatges diferents en el circuit. El polsador del MCLR, 

o Master Clear, és un pin que posa el sistema en condicions inicials quan rep un 0. Aquest 0 

s’aconsegueix prement el botó, per tant s’interpreta com un botó de reset. Aquest muntatge 

ve recomanat pel mateix fabricant del microprocessador, Microchip. 

 

Imatge 7.28. Circuit aconsellat per Microchip per muntar un botó de reset. Font: [49] 
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Com es veu a les imatges 7.27 (a) i la imatge 7.28, el circuit és el mateix. El botó que permet 

posar el pin a massa està filtrat per un condensador, eliminant l’efecte rebot que es produeix 

amb aquest tipus de polsadors. 

Aquest rebot també apareix al segon polsador que es té al sistema el SW2 de la imatge 7.28 

(a). La funció d’aquest és la d’acabar amb l’adquisició de dades a voluntat. Això pot passar 

quan l’usuari es cansa abans de complir el temps estipulat, o bé, no escull cap temps de rutina. 

Per poder fer que el polsador no tingui aquest efecte rebot, s’aplica una rutina de filtratge de 

5ms, com estipula la fulla tècnica del polsador. 

 

Imatge 7.29. Detall sobre el temps de rebot del polsador. Font: [18] 

El programa conta 5 ms. Si el polsador en aquest temps segueix a l’estat contrari al de repòs, 

vol dir que s’està prement, per tant s’assegura que el rebot s’elimina [18]. 

Pel que fa a la senyalització lluminosa, hi ha 3 LEDs que indiquen l’estat de funcionament en 

el qual es troba el sistema. Per poder-los adaptar a l’entrada del PIC, s’ha tingut en compte el 

corrent que passa per cada LED. Es recorda que el valor màxim que pot absorbir o donar un 

pin del microcontrolador és de 25 mA. Per tant, establint una intensitat de consum desitjada 

de 10 mA: 

LED Vermell 𝑅𝑉𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙𝑙 =  
𝑉𝑑𝑑 − 𝑉𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙𝑙

𝐼𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙𝑙
=  

5 𝑉 − 2 𝑉

10 𝑚𝐴
= 300 Ω (Eq. 7.12) 

LED Groc 𝑅𝐺𝑟𝑜𝑐 =  
𝑉𝑑𝑑 − 𝑉𝑔𝑟𝑜𝑐

𝐼𝑔𝑟𝑜𝑐
=  

5 𝑉 − 1,8 𝑉

10 𝑚𝐴
= 320 Ω (Eq. 7.13) 

LED Verd 𝑅 =  
𝑉𝑑𝑑 − 𝑉𝑣𝑒𝑟𝑑

𝐼𝑣𝑒𝑟𝑑
=  

5 𝑉 − 2 𝑉

10 𝑚𝐴
= 300 Ω (Eq. 7.14) 

El valor escollit normalitzat pels tres LEDs és el d’una resistència de 330 Ω. Així, s’obté una 

intensitat molt semblant a la volguda i permet que els tres LEDs s’il·luminin amb una intensitat 

acceptable. 
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(a) (b) 

Imatge 7.30. (a) Polsador a la simulació de Proteus. (b) Estat al que es torna quan es prem el polsador. Font: 

elaboració pròpia. 

A través del polsador que va a parar al port MCLR, fa que el sistema torni a l’inici, i per tant 

que per la pantalla LCD es mostri el missatge per iniciar la configuració del sistema. 

7.2.11. Configuració de temporitzadors 

Un punt important del sistema que encara no s’ha tractat i que s’ha depurat gràcies a les 

simulacions del Proteus ha sigut els temporitzadors. Els temporitzadors són una part 

fonamental del sistema, ja que marquen el moment quan s’agafen les dades, permeten 

comptar els mil·lisegons per mesurar la velocitat i agafen els segons del RTC, entre altres.        

Per poder-los configurar, s’ha fet servir una fórmula extreta del llibre explicada a l’apartat de 

firmware i s’ha implementat amb les simulacions de la imatge 7.31 i de la imatge 7.32. 

 

Imatge 7.31. Representació d’una interrupció de 500 ms simulada amb Proteus. Font: elaboració pròpia. 
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Com s’aprecia a la imatge 7.31, el valor de canvi del senyal groc és d’un segon. Això 

s’aconsegueix gràcies al fet que cada segon salta una interrupció i fa que canviï l’estat d’un 

pin del PIC. Així, en vers de fer canviar l’estat d’un pin, es pot fer qualsevol altra acció amb 

aquest interval de temps. 

 

Imatge 7.32. Representació d’una interrupció d’1 ms simulada amb Proteus. Font: elaboració pròpia. 

Com es pot veure a la imatge 7.32 el temportizador també s’aplica per intervals més petits, 

com pot ser per crear un senyal de mil·lisegons. 
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7.3. Disseny de la PCB 

En aquest projecte s’han realitzat dos models de PCB diferents, per una banda el prototip de 

proves i per altra la del prototip real. En aquest capítol s’exposarà el disseny de les dues i els 

canvis que hi ha d’una PCB a l’altra. 

Per dissenyar aquestes plaques s’ha fet servir el programari Altium. Amb aquest programa, 

s’ha fet l’esquema presentat amb anterioritat que serveix com a base per fer el traçat de pistes 

i la PCB [50], [51], [52]. 

Per dissenyar aquestes plaques, s’han aplicat els criteris que a l’apartat 11 es diu de quina 

norma provenen: 

- S’han evitat les unions de més de 4 pistes. 

- S’han evitat les unions amb un angle de 90 graus. En cas que es produís, hi ha una 

regió en forma circular que permet el bon funcionament del disseny. 

- S’han posat les connexions cap a l’exterior de la PCB a diferents extrems del disseny, 

evitant així qualsevol interferència mecànica entre els accessoris externs al prototip, 

com pot ser el cablejat RS-232 i la cèl·lula de càrrega. 

- El diàmetre de les pistes s’ajusta a la intensitat que circula pel circuit. També cal 

esmentar que hi ha dos diàmetres diferents segons siguin pistes d’alimentació o pistes 

de senyal. Les pistes de senyal tenen una amplitud de 40 mils o 1 mm i les de potència 

tenen 60 mil o 1,5 mm d’amplitud. 

- Disposició dels components s’adequa d’acord amb la seva disposició al voltant del 

PIC, per reduir la longitud de la pista i els canvis de capa.  

- S’ha afegit un pla de massa a la capa superior, que permet reduir el nombre de pistes 

i facilita realitzar les altres pistes. 

A la imatge 7.33 es presenta la serigrafia, i les dues cares del fotolit de la PCB de prototip de 

proves. 
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(a) 

 

 

(b) Top (c) Bottom 

Imatge 7.33. (a) Serigrafia de la part superior de la PCB de proves. (b) Pistes i pla de massa de la cara superior 
de la PCB. (c) Pistes de la cara inferior de la PCB. Font: elaboració pròpia. 
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Després de veure els resultats de la imatge 7.33, el següent pas seria imprimir els dos fotolits 

i comprar la placa de fibra de vidre per insolar-la. Aquest procés, a causa de la situació global 

creada per la pandèmia del CoVID-19 no s’ha pogut dur a terme el muntatge d’aquest disseny.  

La fabricació de la PCB s’ha intentat per dos vessants diferents. La primera opció és la de 

muntar la PCB a la universitat, una opció que va quedar descartada, ja que la universitat ha 

estat tancada durant tot el mes d’abril, el mes de maig i el mes de juny. Per altra banda, la 

contractació d’una empresa xinesa per fer la PCB no ha funcionat, ja que no hi havia garanties 

que la PCB arribés amb prou temps per provar-la i el cost que podia arribar a costar era massa 

alt sense tenir clar si es podria muntar la PCB final o no. A aquesta situació s’hi suma que hi 

ha hagut dificultats amb les provisions de material per poder tenir totes les peces duplicades. 

Aquestes que aquesta tasca no s’hagués pogut dur a terme, ja que els temps d’enviament 

dels components que falten per poder muntar el sistema eren superiors a la data d’entrega 

del treball. 

Davant d’aquesta impossibilitat, el disseny de la PCB es queda al document de Plànols on es 

veuen totes les referències i es detallen els components que conformen el sistema. Pel que 

fa al prototip amb el qual s’ha testat al llarg del treball és el següent. 

 

Imatge 7.34: Vista general del prototip sobre la protoboard. Font: elaboració pròpia. 
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7.4. Diferències entre el prototip de proves i el de producció 

Fins ara s’ha parlat i s’ha descrit el funcionament del prototip de proves. Com ja s’ha avançat 

a la presentació de tots els dispositius de hardware, la part de potència del prototip de proves 

és diferent de la del prototip final. 

La diferència fonamental entre el prototip de proves i el prototip final és que al prototip final ja  

vol utilitzar la bateria d’una bicicleta com l’alimentació de tota l’electrònica. En aquest cas, s’ha 

triat treballar amb els models de bicicleta elèctrica que tenen bateries de 24V. Dit això, per 

aconseguir alimentar l’electrònica de la PCB s’utilitza un convertidor DC/DC de 24V a 5V. 

 Convertidor DC/DC LM7805 

Imatge 

 

 

Nom CUIINC PQP3 –D24-S5-D LM7805 

Voltatge nominal 

d’entrada 
24 V 7 V -12V 

Marge de voltatge 

d’entrada 
18 V – 36 V 7 V -12V 

Voltatge de sortida 5 V 4,9V - 5,1V 

Intensitat de sortida 

màxima 
600 mA 1,5 A 

Potència màxima de 

sortida 
3 W 7,5 W 

Taula 7.5. Comparativa entre els dos reguladors diferents. Font: [19], [20]. 

En aquest cas la substitució del LM7805 al convertidor DC/DC permet entrar el voltatge que 

ofereixen les bateries de les bicicletes i obtenir els 5 V desitjats pel sistema. Pel que fa a la 

potència que es subministra, baixa amb la introducció d’aquest convertidor, però segueix sent 

suficient per alimentar tot el circuit. A les simulacions realitzades a la PCB de proves, s’ha vist 

que el consum no puja més dels 140 mA de pic i els 120 mA en un règim constant. Constatant 

aquest fet, els dos dispositius tenen potència suficient per a poder alimentar tot el sistema 

fàcilment. 
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El canvi de regulador que es preveu implica un canvi al valor als condensadors de filtratge de 

l’entrada i la sortida recollits a la taula 7.7 i un canvi de valor a les resistències de censat de la 

bateria. Per adaptar aquest censat a la nova entrada de voltatge cal canviar el divisor de tensió 

que hi ha al circuit. El divisor que es planteja és el següent: 

5𝑉 = 24𝑉
100 𝑘Ω

𝑥 + 100 𝑘Ω
 (Eq. 7.15) 

𝑥 = 380  𝑘Ω → 𝑅𝑟𝑒𝑎𝑙 = 383  𝑘Ω 

Amb aquest divisor de tensió s’obtenen 5V quan l’entrada és de 24V. S’ha optat per aquesta 

relació, ja que els 24V és l’entrada nominal del convertidor DC/DC. Així, segons el valor de 

tensió a l’entrada del regulador es pot saber si la bateria està descarregada o no, posant uns 

valors llindar com els que es descriuen a la taula 7.6. Aquests valors estan agafats suposant 

que la relació entre l’estat de càrrega de la bateria i la tensió de la bateria és lineal. En cas 

que aquesta relació entre el valor de tensió i l’estat de la càrrega de la bateria de la bicicleta 

no sigui lineal, s’implementaria una funció al firmware que descrigués la corba de descàrrega 

i s’entrarien uns valors de tensió llindar diferents. A més, s’ha de tenir en compte que el valor 

mínim d’entrada que permet tenir 5V a la PCB són 18V. 

Valor de tensió a 

l’entrada (V) 

Valor de tensió al 

divisor (V) 
Valor de bits 

Percentatge 

de bateria 

24 4,96 1015 100% 

22 4,55 933 66% 

20 4,14 848 33% 

18 3,73 763 0% 

Taula 7.6. Transformació de voltatge a percentatge de bateria. Font: elaboració pròpia. 

A més del valor de resistències, el valor dels condensadors de filtratge de l’entrada i la sortida 

del convertidor també canvien. Els valors que es posen són els que es recomanen al full 

d’especificacions del convertidor. 

 

Taula 7.7. Elecció de condensadors pel nou regulador DC/DC de 24V a 5V. Font: [19]. 
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A la taula 7.7 s’indiquen els canvis a la part de l’alimentació entre el prototip de proves i el 

prototip de producció. 

 

(a) 

 

(b) 

Imatge 7.35. (a) Esquema de la part d’alimentació de la PCB de proves. (b) Esquema de la part d’alimentació de 
la PCB de producció. Font: elaboració pròpia. 

A la imatge 7.35 es poden veure els canvis entre l’apartat (a) i la (b). Un canvi al valor de les 

resistències de monitoratge de la bateria, canvi de connector de l’entrada de l’alimentació i els 

condensadors d’entrada i sortida. Els canvis a l’esquema també impliquen canvis a la PCB. 

La nova PCB es presenta a les imatges 7.36 i 7.37 amb la serigrafia i les pistes de la cara 

superior i inferior. 
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(a) 

Imatge 7.36. Serigrafia de la PCB de prototip de producció. Font: elaboració pròpia. 

A la imatge 7.37, s’indica el canvi entre les dues plaques, que de manera física és un 

connector i el convertidor, que passa de ser un LM7805 a un DC/DC. 

 

 

(a) (b) 

Imatge 7.37. Diferències al disseny de PCB. (a) Serigrafia de la PCB de producció. (b) Serigrafia de la PCB de 
proves. Font: elaboració pròpia. 
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A la imatge 7.38 es veuen les pistes de les dues cares de la PCB del prototip de producció. 

 

 

(a) Top (b) Bottom 
Imatge 7.38. (a) Pistes i pla de massa de la part superior de la PCB de producció. (b) Pistes de la part inferior de 

la PCB. Font: elaboració pròpia. 
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8. Comunicacions 

8.1. RS-232 

Després d’explicar les característiques elèctriques de la comunicació RS-232 a l’apartat 

6.1.4.2, es passa a explicar el perquè del seu ús en aquesta aplicació i com s’envien les dades. 

La comunicació RS-232 es fa servir en aquest projecte perquè és el protocol establert dins de 

les llibreries del PIC per passar dades a través del port sèrie del dispositiu. Encara que hi hagi 

llibreries que implementen aquest protocol de comunicació de manera general, cal definir com 

s’envien els paquets de dades. 

L’estructura que es fa servir a tots els missatges que envia el PIC cap a l’exterior pel port sèrie 

de dades segueixen l’estructura representada al gràfic 8.1. 

 

Gràfic 8.1. Representació de les dades que s’envien per RS-232. Font: Elaboració pròpia. 

En primer lloc, s’envia un bit de start, amb el qual s’indica que una dada es vol transmetre. Un 

cop aquest bit s’envia, darrere seu s’envien paquets de vuit bits d’informació. Totes les dades 

que s’envien són de vuit bits o de trenta-dos bits, per tant la longitud de vuit bits facilita la 

recepció d’aquestes dades, ja que permet agrupar les dades en paquets complets. Per 

acabar, s’envia un bit de Stop, el qual permet identificar que el missatge actual s’acaba i 

comença el següent. 

Un altre punt a destacar és la velocitat d’enviament. En aquest cas, és una velocitat de 9600 

bauds, cosa que permet enviar les dades per RS-232 i aprofitar aquest mateix bus per enviar 

les dades per Bluetooth, com es veurà a l’apartat 8.3. 
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8.2. Bus I2C 

En aquest apartat, s’explica la comunicació del bus intern que acull a més perifèrics al sistema, 

el I2C. Aquest bus permet enviar i rebre dades a l’interior del sistema, per comunicar-se amb 

els perifèrics del sistema. El bus de comunicacions I2C és un bus de comunicacions on les 

dades s’envien en sèrie i on els participants d’aquest bus són el microcontrolador amb un 

paper de master de la comunicació i de diferents perifèrics (slave). La transmissió de les dades 

es basa amb una línia de rellotge (SCL) i una línia de dades (SDA). Per la línia de SCL o línia 

de rellotge es marca la velocitat amb la qual es transmeten les dades. Aquesta velocitat pot 

variar en un rang que va des dels 100 kHz fins a 1MHz, depenent de la velocitat a la qual els 

esclaus puguin enviar i rebre les dades. 

Pel que fa a la línia SDA, és per on s’envien les dades en les dues direccions. Això vol dir que 

per la mateixa línia de dades pot haver-hi un missatge on el microcontrolador escriu a un dels 

perifèrics i que a continuació un altre perifèric enviï una dada al microcontrolador. Així dins del 

mateix missatge, s’inclogui la direcció a la qual va el paquet de dades i a qui va dirigit. Per fer 

això, dins del mateix paquet de dades s’envia un identificador que permet discriminar a quin 

dels perifèrics penjats al bus li és d’interès la informació que s’envia. 

Per discriminar la direcció del missatge i a quin dispositiu del bus va dirigit el missatge, hi ha 

un protocol establert de manera general per a tots els dispositius I2C. Als següents apartats, 

es descriuen els diferents tipus de missatges. 

8.2.1. Missatge d’escriptura únic del master al slave. 

 

Gràfic 8.2. Seqüència d’enviament d’una dada del master a un slave. Font: elaboració pròpia. 

Amb el gràfic 8.2 es descriu la seqüència amb la qual el microcontrolador escriu al dispositiu 

esclau. Per fer-ho, la comunicació comença amb un start, seguit de l’adreça del dispositiu al 

qual s’envia la dada amb l’últim bit d’aquesta adreça amb un 0.  

 

Gràfic 8.3. Seqüència d’inici de la identificació del slave al que es s’escriu la dada. Font: elaboració pròpia. 
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Aquest bit determina que el microcontrolador accedeix al perifèric o a la inversa, segons el 

seu estat. Al gràfic 8.4 s’explica amb més detall: 

 

Gràfic 8.4. Descripció de l’adreça física d’un component I2C. Font: elaboració pròpia. 

L’adreça dels dispositius I2C té 7 bits fixes, i l’últim bit és variant. Aquest bit indica si el 

missatge va del master al dispositiu esclau, o bé, és el slave qui dóna una informació al master. 

En aquest cas, quan el missatge és d’escriptura cap al perifèric, el valor que adopta aquest bit 

és 0, en canvi, quan el missatge l’escriu el sensor cap al microcontrolador el bit és un 1. 

Tornant a la seqüència total de la comunicació, cada vegada que hi ha un missatge rebut per 

l’esclau, aquest retorna un pols o ACK. 

 

Gràfic 8.5. Seqüència per determinar a quina adreça de la memòria del slave va dirigida la dada. Font: elaboració 

pròpia. 

Després d’enviar l’adreça del dispositiu al qual va dirigit el missatge, s’envia l’adreça de dins 

del sensor a la qual es vol accedir, és a dir, al lloc de memòria del sensor al qual aquesta dada 

serà guardada. Després del segon ACK, ja es passa la dada que s’ha de guardar al sensor i 

per acabar la comunicació, cal que el master enviï un stop. 

8.2.2. Missatge d’escriptura múltiple del master al slave. 

 

Gràfic 8.6. Seqüència d’enviament de múltiples dades del master a un slave. Font: elaboració pròpia. 

Quan es vol escriure a més d’un registre del dispositiu esclau, la seqüència inicial sempre és 

la mateixa, on es comença amb un start, seguit de l’adreça del dispositiu al qual es vol enviar 

la informació i l’adreça de la primera posició de la memòria.  

 

Gràfic 8.7. Diferència en el nombre de dades que es transmeten entre master i slave. Font: elaboració pròpia. 
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Quan ja s’ha configurat la comunicació, s’envia una dada i després de rebre el ACK del 

perifèric, en vers d’enviar un stop, s’envia una altra dada, i així successivament. Depenent del 

dispositiu, les dades es van afegint a l’adreça següent a la qual s’ha accedit a la vegada 

anterior. Finalment, quan totes les dades han estat enviades, s’escriu un stop.  

8.2.3. Recepció de dada cap al master provinent d’un slave 

 

Gràfic 8.8.  Seqüència de recepció d’una dada demanda pel master al slave. Font: elaboració pròpia. 

En aquest cas, el que es vol fer és accedir a un dels dispositius perifèrics del bus I2C per 

demanar-ne la informació.  

 

Gràfic 8.9. Seqüència d’inici de la identificació del slave al que es vol demanar la dada. Font: elaboració pròpia. 

Així doncs com es veu al gràfic 8.9 la primera part del paquet de dades que s’envia és el 

mateix que els altres dos anteriors, s’envia un start, seguit de l’adreça del dispositiu i de 

l’adreça del registre de la memòria a accedir.  

 

Gràfic 8.10. Seqüència per demanar una dada al slave. Font: elaboració pròpia. 

Després de la seqüència del gràfic 8.9, es va al 8.10 on es veu que s’envia un start de nou, 

però com que anteriorment no hi ha hagut un stop se l’anomena restart. Aquest restart ve 

seguit de l’adreça del dispositiu esclau però amb el bit final a 1, indicant que es vol llegir una 

dada del sensor. Després que el sensor respongui amb un ACK, envia la dada sol·licitada. De 

la mateixa manera que cada vegada que un esclau rep una dada satisfactòriament s’envia un 

ACK, quan el dispositiu master vol acabar la comunicació envia un NACK seguit d’un stop. 

8.2.4. Recepció de dades múltiples cap al master provinents d’un slave 

 

Gràfic 8.11. Seqüència d’enviament de múltiples d’un slave al master. Font: elaboració pròpia. 

En aquest cas, la seqüència és la mateixa que s’esmenta a la part superior, però en vers 

d’acabar amb un NACK, el master per sol·licitar una altra dada envia un ACK, així dóna permís 

al slave a enviar una dada nova.  



  Memòria tècnica 

70   

 

Gràfic 8.12. Seqüència per demanar múltiples dades al slave. Font: elaboració pròpia. 

Quan s’acaba la comunicació, es torna a enviar un NACK amb un stop. 

Totes aquestes estructures es mantenen a tots els dispositius que es veuen en aquest bus 

I2C, però amb alguns matisos en cada cas, que s’explicaran a l’apartat de firmware. 

8.3. Bluetooth 

En aquest projecte, la tecnologia que es fa servir per enviar les dades a dispositius a distància 

és el Bluetooth. El protocol Bluetooth treballa a una freqüència de 2,4GHz que és una 

freqüència que es treballa amb distàncies curtes d’entre deu metres i cinquanta metres. 

Aquesta és la filosofia d’aquesta comunicació, permetre la transmissió de dades entre 

dispositius que es troben a poca distància i que no poden connectar-se de manera física entre 

ells [53]. Dins d’aquesta comunicació n’hi ha de dos tipus, la connexió de tipus ràdio (BR), o 

bé la comunicació de baix consum (LE).  

En aquest projecte, l’opció escollida és la transmissió de tipus ràdio, amb paquets d’informació 

que s’envien pel port sèrie de manera continuada. L’opció del Bluetooth Low Energy serveix 

per aplicacions on la bateria és el punt crític del projecte i la informació que s’envia és de 

manera molt periòdica i amb poca informació. Com que el projecte no es basa en enviaments 

de dades periòdics sinó amb un abocament de dades al final de cada rutina, no es creu 

convenient fer servir el Bluetooth LE [53], [22].  

Entrant en detall a descriure la connexió Bluetooth, hi ha dos rols diferents en aquesta 

transmissió de dades. Per una banda un master que busca dispositius als quals connectar-

se. Per altra, hi ha un dispositiu esclau que s’anuncia de manera periòdica, i busca un 

dispositiu master al qual enviar dades. Si traduïm aquest funcionament al projecte, el telèfon 

mòbil és el dispositiu master que busca tots els dispositius que s’anuncien al voltant seu per 

connectar-s’hi. Així doncs, el prototip és el dispositiu que s’anuncia de manera periòdica 

esperant que un master s’hi enllaci [53], [22].  
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Gràfic 8.13. Esquema de funcionament d’un enllaç entre dispositiu mòbil i un dispositiu Bluetooth anunciant. 
Font: elaboració pròpia. 

Quan el master s’enllaça amb l’esclau es crea un rellotge que sincronitza els dos dispositius i 

s’adapta la velocitat de la comunicació que implementa l’esclau. En aquest cas, aquesta 

velocitat és de 9600 bauds, com a la comunicació RS-232, perquè cal recordar que el 

missatge és el mateix amb les mateixes característiques pels dos dispositius.  

Una vegada explicat el funcionament d’una connexió Bluetooth, ara ja es pot establir el 

protocol de comunicacions. Aquest protocol s’adapta a connexió Bluetooth perquè el que 

s’intenta en aquest protocol és un enllaç entre dispositiu extern i el projecte amb rols similars 

al del master i slave. 

8.4. Protocol de comunicació sèrie 

A l’hora de desenvolupar un sistema amb capacitat per comunicar-se amb altres dispositius 

sigui de manera remota o de manera física, cal que hi hagi un acord, una entesa, que permeti 

una transmissió de dades segura i una connexió ràpida entre dispositius. És per això que és 

fonamental establir una guia, un protocol de comunicació entre el dispositiu emissor de dades 

i el dispositiu receptor de dades. 

En aquest cas, el protocol a establir és per una transmissió sèrie de dades amb dos suports 

diferents, de RS-232 a USB i mitjançant Bluetooth. Com que la comunicació que s’estableix 

tant per Bluetooth com per RS-232 es fa a través del mateix port sèrie del PIC, només caldrà 

definir un únic protocol. Això és així perquè els dos modes de comunicació comparteixen la 

mateixa velocitat de transmissió, envien la mateixa informació i s’enllacen de la mateixa 

manera amb les seves respectives aplicacions de suport.  
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Per fer aquest protocol, s’ha basat en comportament amb el qual funcionen els dispositius 

Bluetooth, on hi ha dos rols a la transmissió de dades. Per una banda, el sistema d’adquisició 

de dades és l’emissor de les dades, i per tant tindrà un paper d’esclau i per altra banda les 

aplicacions seran les que rebran les dades i actuaran com a master. Això implica que fins que 

l’aplicació no demani connectar-se al dispositiu, no hi haurà cap intercanvi de dades. Perquè 

quedi més clar, es fa un diagrama temporal de quina seria la seqüència de funcionament. 

 

 

Gràfic 8.14. Diagrama seqüencial per enllaçar el sistema amb un dispositiu Bluetooth. Font: elaboració pròpia. 
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Gràfic 8.15. Diagrama seqüencial per enllaçar el sistema amb un ordinador. Font: elaboració pròpia. 

Com es pot veure als gràfics 8.14 i 8.15, el protocol de comunicació és idèntic per les dues 

comunicacions. L’únic canvi entre els dos mètodes és a l’inici. Per una banda, per connectar-

se a un dispositiu Bluetooth només cal trobar el nom del dispositiu al mòbil. Per altra banda, 

descarregar les dades a l’ordinador es connecta el cable USB i se selecciona el port a 

l’aplicació d’escriptori, com es veurà a l’apartat 10.2. 

Per acabar de contextualitzar els dos diagrames, cal dir que el primer pas és que l’usuari 

busqui el dispositiu, sigui a l’ordinador o al telèfon mòbil. Un cop seleccionat, la seqüència 

comença quan l’aplicació envia una C, que implica que hi ha un dispositiu master que demana 

les dades. Tot seguit, l’aplicació envia una A, cosa que indica al sistema o slave que vol una 

trama de dades.  

És important definir que la trama de dades que s’envia és el recull de totes les dades que es 

poden capturar al sistema en un instant concret. Aquesta trama equival al recull de totes les 

magnituds que es capturen cada vegada que es guarden dades a la memòria. Cada una 

d’aquestes trames es guarden seguides sempre amb un mateix ordre dins de la memòria 

EEPROM i tenen una longitud de 32 bits. 
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És a dir, per cada A que s’envia, hi ha una trama de dades a enviar extreta de la memòria. 

Aquestes es transmeten dada per dada descrivint en el seu conjunt la trama que cada instant 

s’ha guardat a la memòria. Les dades que formen la trama es poden veure al gràfic 8.16. 

 

Gràfic 8.16. Diagrama seqüencial amb una trama detallada. Font: elaboració pròpia. 

Al gràfic 8.16 es pot veure l’ordre amb el qual s’envia cada una de les magnituds capturades 

en forma de dada i que en el seu conjunt formen una trama. Per saber quan s’ha descrit una 

trama completa i quantes trames queden, es fan servir les tres últimes posicions de la trama. 

En primer lloc, s’envia el nombre total de trames que s’enviaran. Tot seguit, s’envia el número 

de la trama que s’està enviant menys 1. D’aquesta manera, quan la resta d’aquests dos valors 

sigui 1, voldrà dir que no hi ha més trames a enviar. Per últim s’envia una E, que determina el 

final de trama i l’inici de la següent. 
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9. Firmware 

Per descriure el firmware que s’ha desenvolupat per aquest projecte es fa a partir d’un 

diagrama de flux que descriu el funcionament del sistema i que permet explicar amb més 

detalls els de les diferents rutines que permeten fer funcionar els diferents sensors. Apuntar 

que el diagrama de flux complet es troba al document d’Annexos, a l’apartat 5. 

9.1. Funcionament del sistema 

En aquest apartat es descriurà amb detall el funcionament del sistema en conjunt, descrivint 

el programa inclòs. Per fer-ho, es farà un diagrama de flux on es descriuen totes les decisions 

que es poden prendre. Per anar explicant el funcionament del programa es farà una explicació 

pas a pas del diagrama de flux. El diagrama de flux complet es pot trobar al document 

d’Annexos, a l’apartat 5. En primer lloc es troba la configuració d’una activitat. 

 

Gràfic 9.1. Part inicial del diagrama de flux. Configuració del funcionament del sistema. Font: elaboració pròpia. 

Com es pot veure al gràfic 9.1, el primer que s’ha de fer és introduir un usuari, seleccionat 

amb les quatre lletres del teclat.  

 

 

(a) (b) 

Imatge 9.1 (a) Imatge amb el menú principal on es selecciona usuari. (b) Teclat utilitzat. Font: elaboració pròpia. 
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Un cop seleccionat l’usuari, es determina si l’activitat estarà temporitzada, és a dir, si l’activitat 

a monitorar s’acaba de manera automàtica després de programar un temps d’activitat o si és 

l’usuari qui, a través del botó de pausa, acaba amb el monitoratge de l’activitat.  

 

Imatge 9.2. Menú de configuració del temps. Font: elaboració pròpia. 

En cas de seleccionar que es vol fer una rutina amb un temps determinat, els següents passos 

de la configuració són el tipus de visualització i els minuts que durarà l’activitat. Segons el  

temps (en minuts) desitjat que s’entra al sistema a través del teclat, el programa selecciona 

un dels períodes d’adquisició definits.  

 

Imatge 9.3. Menú de configuració sobre el tipus de temps. Font: elaboració pròpia. 

El primer que es tria és la visualització del temps a la pantalla. En aquest cas hi ha dues 

opcions. En primer lloc, es pot seleccionar un cronòmetre relatiu a l’inici de l’activitat que 

mostrarà el temps acumulat de l’activitat començant des de 00: 00: 00 fins a arribar al temps 

total seleccionat per l’usuari. La segona opció és veure l’hora actual, és a dir, que es veu l’hora 

a la qual s’està realitzant l’activitat sobre la bicicleta. Per últim dins de la configuració amb un 

temps establert per l’usuari només queda configurar el temps (en minuts) d’activitat que es vol 

realitzar. 

 

Imatge 9.4: Determinar els minuts amb els que es programa l’activitat. Font: elaboració pròpia. 

Segons els minuts d’activitat total que s’entrin a través del teclat, es configura l’interval de 

captura de dades a la memòria I2C. Aquests intervals de temps es resumeixen a la taula 9.1. 
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Temps total de l’activitat Temps entre guardat de dades 

Entre 1 i 30 minuts 30 segons 

Entre 30 i 60 minuts 1 minut 

Entre 60 i 90 minuts 1 minut i 30 segons 

Entre 90 i 120 minuts 2 minuts 

Més de 120 minuts 5 minuts 

Taula 9.1. Taula resum dels diferents temps d’adquisició segons els temps d’activitat total. Font: elaboració 

pròpia. 

En canvi, si no es vol determinar cap temps de finalització de l’activitat el que es fa és el que 

s’anomena una activitat lliure. Això vol dir que és el mateix usuari el que a través del botó de 

pausa el que para el monitoratge de dades. En aquest mode de funcionament dóna l’opció de 

guardar o no guardar les dades. Quan es volen guardar les dades sense un temps de 

finalització de l’activitat, el període de guardat de les dades és de tres minuts. En cas de no 

voler guardar les dades l’aparell passa a tenir la funció de mostrar l’activitat que es realitza en 

directe. 

 

Imatge 9.5. Menú de configuració de l’adquisició de dades. Font: elaboració pròpia. 

En resum, aquestes configuracions al final es resumeixen en tres maneres de funcionar 

diferents.  

- Funcionament 1: el sistema guarda les dades de manera periòdica i el temps 

programat fa que el sistema es pari de manera automàtica.  

- Funcionament 2: es guarden les dades però no es dóna un temps de finalització, on 

és l’usuari que para tot el sistema quan vol parar d’agafar les dades.  

- Funcionament 3: quan no hi ha ni temps de funcionament ni guardat de dades, on 

l’usuari decideix quan es para el sistema en el moment que prem el botó de reset. 

Així doncs, es passen a descriure els tres mètodes de funcionament seguint el diagrama de 

flux iniciat anteriorment. 
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9.1.1. Mètode de funcionament 1: temps i adquisició de dades programades. 

 

Gràfic 9.2. Diagrama de flux sobre el funcionament del bucle principal amb adquisició de dades i temps. Font: 

elaboració pròpia. 

Després de la configuració del sistema amb un temps determinat i seleccionant les dades que 

necessita el sistema, es passa a descriure el bucle principal al gràfic 9.2. En aquest cas, hi ha 

una inicialització de tots els perifèrics i s’agafa una primera dada per mostrar per la pantalla. 

Una vegada s’ha fet això s’entra a la condició de finalització, que és el temps d’activitat 

programat. Fins que el temps de l’activitat no arriba al programat, dins del programa hi ha la 

captura de dades i el guardat d’aquestes. Aquests processos es donen a conseqüència 
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d’interrupcions. Aquestes interrupcions salten i depenent de quina sigui, el sistema salta a fer 

una acció o una altra. D’interrupcions al bucle principal n’hi ha tres, una que permet obtenir la 

velocitat, una altra que para el programa cada segon per obtenir l’hora i una que guarda les 

dades segons el temps total de l’activitat. 

Per acabar l’activitat, es tenen dues opcions.  

- Opció 1: es prem el botó de pausa. 

- Opció 2: és que s’acabi el temps i el sistema passa les dades a un altre dispositiu.  

A les dues opcions, hi ha un recorregut a fer perquè l’usuari pugui tirar enrere o no guardar 

les dades si no vol fer. Per tant, es passen a descriure els dos camins. 

9.1.1.1. Opció 1 

Quan es prem el botó de pausa, hi ha una primera pregunta que confirma si es vol parar el 

sistema, ja que també pot haver-se premut el botó per error. 

 

Imatge 9.6. Pregunta sobre si es volen guardar les dades al primer el botó de pausa. Font: elaboració pròpia. 

En cas de no voler agafar dades, el sistema torna al bucle principal i es torna a capturar dades. 

En cas de dir que sí que es volen acabar d’agafar dades es passa a la pregunta sobre el 

guardat de les dades. 

 

Imatge 9.7. Pregunta sobre si es volen guardar les dades quan s’acaba el temps. Font: elaboració pròpia. 

Si es diu que sí que es volen agafar les dades i per tant passar-les a una aplicació s’entra a 

l’última part del programa, la transmissió de les dades. En cas de no voler recollir les dades 

cal dir-ho dues vegades i confirmar que no es volen amb una segona pregunta, ja que l’usuari 

pot equivocar-se en escollir. 
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Imatge 9.8. Pregunta sobre si es volen guardar les dades de confirmació. Font: elaboració pròpia. 

En cas dir per segona vegada que no es volen les dades el programa torna a l’inici del tot per 

estar preparat per una nova sessió, és a dir, es torna a la imatge 9.1 (a) i en cas de voler 

guardar-les i haver-se equivocat al dir que no es volen les dades el sistema torna a repetir tots 

els passos de l’opció 1. 

9.1.1.2. Opció 2 

Quan el sistema acabi a causa del temps programat es passa directament a preguntar si es 

volen guardar les dades o no (imatge 9.7). En aquest punt només hi ha dues opcions, o bé es 

diu que sí es volen transmetre les dades, o bé al dir que no es volen les dades. En cas de dir 

que no es volen les dades hi ha una pregunta de confirmació (imatge 9.8) confirmant que les 

dades no es volen i el sistema torna a condicions l’inici (imatge 9.1 (a)). 
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9.1.2. Mètode de funcionament 2: adquisició de dades sense temps 

 

Gràfic 9.3. Diagrama de flux sobre el funcionament del bucle principal amb adquisició de dades sense temps. 
Font: elaboració pròpia. 

En el cas que es pot veure al gràfic 9.3, el mètode de funcionament no té en compte el temps. 

Això fa que l’única manera de parar el sistema sigui a través del botó de pausa. En aquest 

cas, tota la descripció anterior és vàlida, amb els mateixos passos que s’han descrit 

anteriorment a l’apartat 9.1.1.1, afegint que no hi ha cap variable que per temps permeti 

finalitzar l’activitat del sistema de manera automàtica. 
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9.1.3. Mètode de funcionament 3: funcionament lliure 

 

Gràfic 9.4. Diagrama de flux sobre el funcionament del bucle principal sense dades ni temps. Font: elaboració 

pròpia. 

L’últim dels mètodes de funcionament que permet el sistema és quan les dades no es 

capturen i tampoc es pot parar la captura de dades per temps. Així, la funció del sistema és 

mostrar en directe l’activitat que s’està fent i quan es prem el botó de pausa es para el sistema. 

En aquest cas no hi ha cap mena de doble selecció o preguntes de reafirmació, ja que no hi 

ha captura de dades i se suposa que l’únic interès que té l’usuari és a veure les dades mentre 

es fa una activitat amb la bicicleta. Per acabar, es descriu pas per pas la transmissió de dades. 
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Gràfic 9.5. Diagrama de flux sobre la transmissió de dades. Font: elaboració pròpia. 

Per enviar les dades el primer que es demana és connectar un dispositiu extern a on passar 

les dades. Aquest dispositiu a l’enviar una C passar a estar connectat, i es passen les dades. 

Aquestes dades es van passant una a una i cada vegada que s’acaba una trama (explicada 

al punt 8.4) s’envia una A per tornar a demanar dades. Quan no hi ha més dades a enviar el 

sistema ho detecta i avisa a l’aplicació enviant una B. Un cop totes les dades s’han enviat el 

programa torna a l’inici. 
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9.2. Descripció de les funcions més rellevants del programa 

A l’hora de descriure amb detall el programa inclòs al sistema, es detallaran les diferents 

funcions que requereixen una ampliació per acabar d’entendre el seu funcionament o que 

tenen gran rellevància pel funcionament del sistema. 

9.2.1. ADC HX711 

La primera de les rutines de programa a comentar és l’ús del ADC HX711. A continuació 

s’adjunta el codi que permet agafar les dades. 

 

Imatge 9.9. Codi per obtenir una dada del ADC HX711. Font: [11] 

Dins del cos de la funció s’envien 25 polsos de rellotge creats amb el bucle FOR com descriu 

el full d’especificacions del ADC. Quan s’acaba la transmissió de les dades, la funció recull 

cada un dels valors a una variable de 32 bits que es mou 24 bits per poder obtenir el valor 

correcte.  

 

Gràfic 9.6. Cronograma dels polsos que porten les dades del ADC HX711. Font: [11] 

Amb aquest resultat, s’obté el valor en bits la mesura amb signe. Aquest valor, evidentment 

s’ha de tractar per poder-lo convertir en un valor llegible. A partir d’aquest moment, ja no es 

treballa tant amb l’ADC, sinó que ja es busca trobar el comportament  de la cèl·lula de càrrega. 
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Cal recordar que la cèl·lula de càrrega que s’utilitza és de 1 kg i permet només fer proves. Per 

poder-la fer servir, aquí hi ha diferents qüestions a tenir en compte. 

En primer lloc, el valor que resulta és un valor amb signe de 24 bits, però per la nostra 

aplicació, només són d’interès els valors positius. Això fa que el valor que s’interpreta com a 

0, no és el zero, sinó que equival a: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 0 =
 224

2
= 8388608 (Eq. 9.1) 

Això fa que el primer pas per poder canviar d’escala el valor obtingut del ADC és restar-li 

aquest offset. 

A continuació, cal veure quin és l’offset en repòs de la cèl·lula de càrrega connectada a l’ADC. 

Per fer això, s’ha censat el valor de la cèl·lula de càrrega vint vegades sense cap pes, mirant 

quin és aquest valor. Després de les proves, s’ha vist que el valor d’offset en bits és de 134000. 

Així, que a cada una de les mesures també tindrà restat aquest valor. Així, el valor resultant 

sense cap càrrega aplicada és d’un valor proper a 0. 

Per últim, cal trobar la sensibilitat de la cèl·lula de càrrega. Per fer-ho, s’han agafat elements 

de pes conegut entre els 100 grams i els 950 grams, pesada amb una bàscula que mesura el 

pes amb la mateixa tecnologia que la usada al prototip. Així doncs, es van fer 20 repeticions 

amb 5 pesos diferents, resultant la següent recta de regressió representada al gràfic 9.7. 

y = 787,04x + 16489
R² = 0,9984

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

B
it

s

Pes (g)

Recta de regressió de la sensibilitat de la cèl·lula de càrrega

 

Gràfic 9.7. Recta de regressió per trobar la sensibilitat de la cèl·lula de càrrega. Font: elaboració pròpia. 

Així, el pendent de la recta de regressió serà el valor que transformarà el valor de bits en 

grams. Cal recordar que el que s’està mesurant aquí és pes. Això vol dir que es pot donar el 
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valor com a kg de força aplicats. Així doncs, dividint el valor que s’ha trobat a la recta de 

regressió anterior (787 bits/g) pel valor de bits que ens dóna l’ADC resultarà amb el valor 

volgut de pes en grams que dividint entre 1000 s’obté el pes volgut. Tots aquests factors per 

trobar el valor final estan reunits a la següent funció mostrada a la imatge 9.10. 

 

Imatge 9.10. Funció per calcular el valor de força. Font: elaboració pròpia. 

9.2.2. Alçada 

Una altra magnitud important a tenir en compte quan es va amb bicicleta és l’alçada. Per fer-

ho, es fa servir el sensor de pressió i el codi amb els quals funciona, el que retorna és la 

pressió absoluta, no pas l’alçada [54]. Això fa que s’hagi de recórrer al full d’especificacions 

del sensor per veure com es pot transformar la pressió obtinguda en alçada. La fórmula es 

pot veure a l’equació. 9.2 [4]: 

𝐴𝑙ç𝑎𝑑𝑎 = 44330 · (1 − (
𝑝

𝑝0
)

1
5.255

) (Eq. 9.2) 

Com es pot veure a la Eq 9.2, dins del parèntesi hi ha una divisió entre el valor p, que és la 

pressió actual, i la po, que és la pressió de referència al nivell del mar. Com que aquesta 

pressió de referència és variant cada dia, i el sistema no pot agafar aquest valor a internet, el 

que es fa és una primera captura de pressió a l’inici de cada activitat assignant-la com la 

pressió po. Amb aquest funcionament, el que s’aconsegueix és que el valor d’alçada resultant 

per pantalla sigui el valor d’alçada relativa a l’origen de l’activitat.  

 

Imatge 9.11. Variables que es capturen al iniciar el sistema. Font: Elaboració pròpia. 
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És a dir, els valors d’alçada que es capturen al llarg de l’activitat realitzada amb la bicicleta 

són sempre relatius al punt d’inici de l’activitat. Al gràfic 9.9 es mostra una representació d’una 

simulació del possible resultat que es pot obtenir amb aquest funcionament. 

 

Gràfic 9.8. Possible resultat del comportament de l’alçada al sistema. Font: elaboració pròpia. 

Tornant al codi, la fórmula present a Eq 9.2 a dins del programa, es calcula per parts, calculant 

els parèntesis del més petit al més gran i amb l’ajuda de la llibreria math.h. A la imatge 9.12 

es mostra el codi desenvolupat. 

 

Imatge 9.12. Funció per obtenir l’alçada. Font: [4] 

9.2.3. Interrupcions 

Les interrupcions són una part essencial del sistema. Aquestes són les eines que permeten 

marcar els temps de captura, guardat i enviament de dades. En aquest sistema se’n fan servir 

quatre, tres que involucren els temporitzadors interns del PIC i una interrupció del port sèrie. 

En primer lloc, es passen a descriure les interrupcions que salten amb un temps marcat. 

Aquestes serveixen per marcar el ritme d’adquisició dels sensors i del posterior 

emmagatzemament de dades. El funcionament d’aquests temporitzadors és senzill. Tracta 

d’una variable que va disminuint el seu valor des d’un valor al qual s’inicialitza. Així, fixant el 

valor d’inici, aquesta variable tarda més o menys a arribar a zero, sempre depenent de la 

velocitat de processament del PIC. Quan aquesta variable arriba a zero, el programa surt del 

seu funcionament habitual i passa a atendre una acció o una funció programada. Així doncs, 

és clau saber fixar el valor d’inici del temporitzador per tenir el període de temps fixat de 

manera correcta. La manera de poder-lo determinar es fa servir l’equació 9.3 [23]. 
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𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 =  
4 

𝐹𝑂𝑆𝐶
· 𝑃𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟 · (65536 − 𝐶à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑇𝑀𝑅) (Eq. 9.3) 

On,  

- Temps de desbordament: valor del període que es vol aconseguir amb cada 

desbordament. 

- Prescaler: valor que permet fer períodes més grans o més petits. 

- FOSC: valor amb el qual el cristall del PIC oscil·la. 

- Càrrega TMR: valor que per programa s’ha de carregar a la variable que ha de 

desbordar. 

Cal dir que el valor 65536 és pel temporitzador de 16 bits, però també pot ser un temporitzador 

de 8 bits, on el valor passa a ser 256.  

D’aquests temporitzadors n’hi ha tres en ús, amb el següent funcionament: 

Temporitzador 0: està configurat coma temporitzador de 8 bits i salta cada mil·lisegon, per 

augmentar el comptador que permet calcular la velocitat com s’ha explicat a l’apartat 6.1.2.1 i 

al següent punt s’amplia. El valor per aconseguir un mil·lisegon és 165. 

 

Imatge 9.13. Funció amb la interrupció que calcula la velocitat. Font: elaboració pròpia. 

Temporitzador 1: el temporitzador 1 és un comptador de setze bits, que de base compta 

cada mig segon. Ara,  com es veu a la imatge 9.13, la variable contador_tiempo_1  pren un 

valor quan l’usuari defineix la duració de l’exercici. Depenent del valor d’aquesta variable el 

temporitzador desborda tantes vegades com el valor que conté el contador_tiempo_1, però 

no és fins que desborda el nombre de vegades que té aquesta variable que no es 

desencadena una acció dins del programa. Aquest funcionament permet adquirir i guardar les 

dades a la memòria I2C amb els períodes de temps definits a taula 9.1. El valor amb el qual 

s’ha de carregar el temporitzador és 3036. 
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Imatge 9.14. Funció amb la interrupció que adquireix dades. Font: elaboració pròpia. 

Temporitzador 3: aquest temporitzador 3 és de setze bits, i també compta cada mig segon. 

Aquest també està carregat amb un valor de 3036 i cada dues vegades que es desborda es 

desencadena una acció. Per tant és el temporitzador que cada segon agafa les dades del 

rellotge en temps real entre altres. 

 

Imatge 9.15. Funció amb la interrupció que salta cada segon. Font: elaboració pròpia. 

Per últim hi ha la interrupció del port sèrie. Aquesta interrupció no va per temps, sinó que 

interpreta el valor que arriba pel port sèrie i segons el valor que es rep s’envien dades, o no. 

 

Imatge 9.16. Funció amb la interrupció del port sèrie. Font: elaboració pròpia. 

En cas de rebre una C, la interrupció s’activa per primera vegada. Un cop s’ha rebut la C, o 

bé es rep una A, que implica que s’enviï una trama de dades cap a l’aplicació, o bé es rep una 

B, que significa que la comunicació s’acaba. 
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9.2.4. Velocitat, distància i potència 

Una altra de les magnituds d’interès durant la pràctica del ciclisme és la velocitat. Com ja s’ha 

esmentat anteriorment, per poder calcular-la, es compta el temps entre dues coincidències 

del sensor Hall amb un imant. Per fer-ho es fa servir una interrupció que salta cada mil·lisegon 

i utilitzant les fórmules exposades a l’apartat 6.1.2.1 es troba a la velocitat. A part d’això, dins 

de la mateixa obtenció de la velocitat i la distància, també s’obté la potència, mitjançant la 

multiplicació de la força per la velocitat, obtenint de manera instantània el valor de potència 

que es desenvolupa sobre la bicicleta. El codi es pot veure a la imatge 9.17. 

 

Imatge 9.17. Funció per obtenir la velocitat, la distancia i la potencia. Font: elaboració pròpia. 

9.2.5. Angle i inclinació 

Pel que fa a l’acceleròmetre es farà servir amb dues funcionalitats. En primer lloc, es definirà 

el funcionament de l’acceleròmetre i com s’agafen les dades per passar-les després als 

càlculs que s’han de fer per poder obtenir les magnituds d’interès. 

Així doncs, les dades que dóna l’acceleròmetre són de 13 bits per cada eix, per tant es 

guarden en variables de 16 bits i per cada eix es transmeten 2 bytes cada vegada que es 

demana l’acceleració de cada eix. La imatge 9.18 és l’exemple d’un dels eixos de 

l’acceleròmetre. 

 

Imatge 9.18. Funció per obtenir dada de l’acceleròmetre. Font: elaboració pròpia. 

El valor que s’obté del sensor són bits. Per tant, cal aplicar la sensibilitat que dóna el sensor 

a la resolució de 13 bits. Aquest valor al full d’especificacions es dóna amb les unitats mg, per 

tant al valor obtingut que resultarà amb g, caldrà aplicar-li un factor per poder tenir les unitats 

volgudes. A partir d’aquesta acceleració, es pot obtenir l’angle respecte a la vertical (en cas 

de l’eix Z).  
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Per fer-ho, s’aplica la següent fórmula a l’equació (Eq. 9.4) [24]: 

𝐴𝑧(𝑔) =  1𝑔 · sin(𝜃𝑧) (Eq. 9.4) 

En aquest cas, com que es volen graus, s’aplica la conversió directa [24]: 

𝑅𝑎𝑑 =  
180

𝜋
· 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 = 57,29577 ·  𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 (Eq. 9.5) 

I per trobar l’angle, que és la informació que volem respecte a un eix, per poder saber la 

inclinació del sensor cap a tots els costats en forma d’esfera: 

𝜃𝑧(º) =  (arcsin (
𝐴𝑧

1
)) · 57,29577 (Eq. 9.6) 

A la imatge 9.19 s’adjunta com es fa servir la llibreria math.h a la fórmula per obtenir aquest 

angle: 

 

Imatge 9.19. Funció per obtenir l’angle respecte l’horitzontal en graus. Font: elaboració pròpia. 

Per últim, per saber la inclinació a partir dels tres eixos, per saber el pendent de la carretera. 

Per tant es fan servir els tres eixos i s’agafa l’angle d’interès segons la posició de 

l’acceleròmetre a la bicicleta [24]. 

 

Imatge 9.20. Funció per obtenir l’angle yaw. Font: elaboració pròpia. 
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9.2.6. Rutina d’enviament de dades 

Com s’ha descrit a l’apartat 8.4, l’enviament de dades es fa individual per cada magnitud, però 

en el seu conjunt es crea una trama. Aquest enviament es fa extraient de la memòria 

EEPROM la informació volguda per ordre i s’envia també per ordre. La manera d’enviar 

aquestes dades perquè no hi hagi cap confusió a l’hora d’interpretar les dades és fprintf, on 

tot allò que s’envia queda en format text i la interpretació a tots els dispositius és la mateixa. 

A la imatge 9.21 s’adjunta la funció que reprodueix el funcionament descrit a l’apartat de 

comunicacions sobre l’enviament de la trama i l’enviament de cada dada de manera parcial. 

 

Imatge 9.21. Funció de transmissió de dades. Font: elaboració pròpia. 
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9.2.7. Correcció dant d’una entrada errònia de teclat 

Per poder configurar el sistema, es fa servir el teclat. Com que sempre es poden donar errors 

de configuració o no entendre el funcionament del sistema, cal que davant d’un error humà el 

dispositiu sigui suficientment flexible perquè aquest error no et faci repetir tot el procés de 

configuració [55], [23]. Per tant, sempre que s’ha d’escollir i confirmar una decisió amb el teclat 

i l’usuari s’equivoca, hi ha una variable que detecta l’error. Així, l’usuari només haurà de repetir 

el pas amb el qual s’ha equivocat. El codi del teclat i la correcció es pot veure a la imatge 9.22. 

 

Imatge 9.22. Funció que permet tornar a seleccionar una opció al teclat en cas d’equivocació. Font: elaboració 

pròpia. 
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9.2.8. Escriptura i lectura al bus I2C 

Com s’ha vist a l’apartat 8.2, l’escriptura i la lectura de cada un dels components I2C sempre 

es regeix per una estructura fixa. Encara que aquesta estructura sigui igual per tots els 

dispositius I2C, hi ha matisos entre els diferents dispositius i la manera de comunicar-se. La 

imatge 9.23 exposa el codi per poder fer servir els diferents dispositius que comparteixen 

aquest bus. Per analitzar el funcionament del bus I2C a través del firmware, es faran servir 

dues funcions, una del RTC i l’altre de la memòria EEPROM. 

En primer lloc, s’exposa una funció on es veu com el microcontrolador demana diferents dades 

a un sensor, en aquest cas al RTC [23], [9]. 

 

Imatge 9.23. Lectura del rellotge en temps real per I2C. Font: elaboració pròpia. 

Com es pot veure al codi adjunt a la imatge 9.23, la funció descriu pas a pas el protocol descrit 

al punt 8.2 de comunicacions. En primer lloc, s’inicia la seqüència enviant un bit de start. 

Després s’envia l’adreça del dispositiu al qual s’envien dades (0xD0) i després l’adreça de 

memòria a la qual es vol accedir dins del sensor, en aquest cas la (0x00) [23], [9].  

A continuació, s’indica enviant un altre start que l’acció que es farà és de lectura, seguit de 

l’adreça del sensor que es vol llegir canviant l’últim bit de 0 a 1. Després d’enviar l’adreça tot 

el que es rep ja són dades que el sensor té dins de la memòria. Si es van fent lectures de 

manera consecutiva, l’adreça de la memòria va desplaçant-se, podent llegir moltes dades 

alhora. Finalment, quan totes les dades s’han passat, s’envia un bit de Stop. 

A la imatge 9.24 s’exposa un exemple de codi d’escriptura a un dispositiu I2C. En aquest cas 

s’escriu sobre la memòria EEPROM. 
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Imatge 9.24. Funció que permet escriure a la memòria I2C. Font: elaboració pròpia. 

Si es segueix relacionant el codi amb la descripció del protocol feta amb anterioritat a l’apartat 

8.2, es pot veure com a l’hora d’escriure, s’inicia amb un start, seguit de l’adreça del dispositiu 

I2C amb el bit d’escriptura a 0. Un cop fet això es descriu l’adreça a la qual es vol accedir. En 

aquest cas, com que és una memòria I2C, l’adreça és de 16 bits i es comença per la posició 

0. En aquest cas, la confirmació que la memòria ha acabat el procés d’escriptura és vital, per 

tant és important rebre un ACK per poder tornar a accedir a la memòria. Un cop aquest ACK 

es rep, s’envia el stop per acabar la comunicació [23]. 

Aquesta memòria té una memòria de 256 kbits. Per posar en context que aquesta memòria 

té prou capacitat per l’ús que se li dóna, s’avalua el nombre de trames que es poden guardar 

a l’equació 9.7. Sabent que cada guardat de dades consta de 32 bits.  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑚à𝑥𝑖𝑚 =  
256000 𝑏𝑖𝑡𝑠

32 𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡
= 8000 (Eq. 9.7) 

Es poden emmagatzemar fins a 8000 trames de dades de moments puntuals. Per tant, si 

posem com a exemple que cada 30 segons es guarda un conjunt de dades durant 30 minuts, 

són 60 connexions, per tant es queda molt lluny de la capacitat total de la memòria. 
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10. Software i desenvolupament d’aplicacions 

Una part important a tots els sistemes electrònics de l’actualitat és la seva connectivitat. 

Passar les dades i poder-les interpretar de manera correcta fa que tot el sistema en conjunt 

tingui més valor. Aquestes aplicacions, en aquest cas permetran recollir totes les dades que 

ha recopilat el sistema d’adquisició de dades, i poder-les veure a l’ordinador o al telèfon mòbil. 

A continuació, s’expliquen com funcionen aquestes aplicacions i s’expliquen els punts clau del 

seu funcionament. 

10.1.  Aplicació mòbil 

Com s’ha presentat a l’apartat 6.1.7, la plataforma que permet desenvolupar l’aplicació mòbil 

per aquest treball és el MIT App Inventor 2. Aquesta plataforma permet desenvolupar tota 

mena d’aplicacions per a dispositius mòbils Android amb una programació basada amb blocs 

ja definits. Aquesta plataforma té avantatges i inconvenients, com es detallen a la taula 10.1. 

Avantatges Inconvenients 

Gran ventall de possibilitats Blocs de programació tancats 

Facilitat de programació Disseny restringit 

Versatilitat de funcionalitats estètiques Funcionament no depurat al 100% 

Taula 10.1. Comparació entre avantatges i inconvenients. Font: elaboració pròpia. 

Descrita la plataforma amb la qual es desenvoluparà l’aplicació, es passa a definir que ha de 

fer d’aplicació que es vol desenvolupar. L’aplicació ha de recollir per Bluetooth les dades 

emmagatzemades a la memòria interna del PIC i organitzar-les en un fitxer del tipus Excel i a 

més fer un gràfic amb les dades que ho permetin, en aquest cas la inclinació, la potència, la 

velocitat i l’alçada. Per aconseguir tot això, es passa a exposar com s’estructura l’aplicació 

realitzada. 
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10.1.1. Estructura de l’aplicació 

L’aplicació estarà formada per les dues pantalles que es mostren a la imatge 10.1 

 

 

(a) (b) 

Imatge 10.1. (a) Pantalla inicial de l’aplicació Android. (b) Pantalla de representació de dades de l’aplicació 
Android. Font: elaboració pròpia. 

Pel que fa a la imatge 10.1 (a) és una pantalla de configuració, és a dir, és on l’usuari pot 

configurar quines són les dades que es representen als gràfics de la pantalla de la imatge 10.1 

(b).  

També permet seleccionar el dispositiu al qual ha de connectar-se per obtenir les dades, veure 

si es reben totes les dades, crear un fitxer de dades exportable de tipus Excel i desconnectar-

se del dispositiu. Pel que fa a la pantalla de la imatge 10.1 (b) és on es representen els gràfics 

de totes les magnituds que s’han escollit a la imatge 10.1 (a). A partir de la imatge 10.2 es 

detalla la programació i el funcionament de cada una de les pantalles. Per fer-ho, s’aniran 

descrivint els diferents parts de la pantalla i el codi de blocs permet el comportament desitjat. 
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10.1.1.1. Pantalla de configuració 

 

 

(a) (b) 

Imatge 10.2. (a) Menú de configuració de les magnituds a representar. (b) Codi de MIT App inventor 
corresponent. Font: elaboració pròpia. 

En aquesta primera zona de la pantalla de configuració destacada a la imatge 10.2, es pot 

veure si es confirma o no l’interès en tots els gràfics i es valida l’elecció per continuar i passar 

a escollir el dispositiu Bluetooth en qüestió. 

 

 

(a) (b) 

Imatge 10.3. (a) Menú de selecció del dispositiu i de debug. (b) Codi de MIT App inventor dels dos botons. Font: 

elaboració pròpia. 
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En aquest cas, a la imatge 10.3 es destaquen dues zones de la pantalla. El codi de la imatge 

10.3.b és referent a “Connectar Bluetooth”. Quan es prem el botó de “Seleccionar dispositiu”, 

s’obre una llista amb els dispositius Bluetooth disponibles. Seleccionant la MAC (identificador) 

del dispositiu que toca, les lletres del botó abans premut es queden blaves i es mostra la MAC 

escollida. Un altre punt rellevant de l’aplicació és el botó de Debug, que no és d’interès per 

l’usuari final, sinó pel desenvolupador de l’aplicació. Amb aquest CheckBox, es pot corroborar 

que totes les dades que s’envien es reben a l’aplicació. 

 

Imatge 10.4. Informació que es veu a l’hora d’activar el mode debug. Font: elaboració pròpia. 

Com es pot veure a la imatge 10.4 es tenen tots els valors d’interès separats per caixes que 

es van omplint a mesura que els paquets de dades van arribant. Això, permet aclarir que 

aquestes dades que es reben ho fan segons el protocol de comunicacions que s’ha descrit a 

l’apartat 8.4. Aquestes dades no es concatenen, perquè concatenar per després separar les 

variables per poder-les organitzar no és una operació fàcil de fer amb programació de blocs, 

per tant s’opta per dirigir cada paquet de dades a una variable diferent i analitzar-les per 

separat.  

Això segueix essent compatible amb el protocol de comunicacions establert, ja que l’aplicació 

no envia una petició de recepció de dades sense abans haver rebut el final de missatge, una 

E. Afegit a tot això, mentre es reben les dades es crea un fitxer que es guarda a la memòria 

del telèfon que es crea alhora que es reben aquests paquets de dades. Aquest procés es 

realitza omplint una llista amb elements de separació que en aquest cas són comes. 

D’aquesta manera, quan s’obre un fitxer de Google Docs amb totes les dades, la taula queda 

tabulada en columnes, com es pot veure a la imatge 10.5. 
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Imatge 10.5. Base de dades creada per l’aplicació mòbil durant el procés de test. Font: elaboració pròpia. 

Per veure el codi de l’obtenció de les dades per Bluetooth i la seva disposició en una taula, 

anar al document Annexos de l’apartat 3.1 fins a l’apartat 3.2. 

 

 

(a) (b) 

Imatge 10.6. (a) Menú d’estat de connexió. (b) Codi de MIT App inventor d’aquest menú. Font: elaboració pròpia. 

Pel que fa a l’última part de la primera pantalla, aquesta indica quan pot desconnectar-se del 

dispositiu Bluetooth. Mentre hi ha transmissió de dades, els missatges de “Connectat i enviant” 

està en verd, i per altra banda quan s’acaba, finalitzat queda en vermell. Un cop es prem el 

botó de “Desconnectar”, es pot passar a la segona pantalla prement el botó de “Veure Gràfics”. 

Per passar tota la informació entre pantalles, es fa servir una llista de llistes, amb totes les 

dades emmagatzemades. 
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Imatge 10.7. Codi que crea una llista de llistes per passar les dades entre pantalles. Font: elaboració pròpia. 

10.1.1.2. Pantalla de gràfics 

 

Imatge 10.8. Captura de la segona pantalla on es veuen representades totes les dades. Font: elaboració pròpia. 

A la imatge 10.8 es troba tota la informació d’una rutina resumida. A la part superior es pot 

veure com se situa l’usuari que ha fet l’exercici, la data quan s’ha realitzat i la distància 

recorreguda. Pel que fa als gràfics, la manera de crear-los des de zero a partir d’una imatge 

en blanc. Per veure el codi complet s’ha de consultar el document Annexos des de l’apartat 

3.11 fins a l’apartat 3.15. La imatge 10.9, mostra la funció que agrupa els passos que creen 

un gràfic. 
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Imatge 10.9. Codi per realitzar un gràfic amb les dades capturades via Bluetooth. Font: elaboració pròpia. 

Els passos que es fan per crear el gràfic i que es recullen a la imatge 10.9 són els següents: 

1. Es creen els dos eixos principals i es donen les unitats amb els que estan representats. 

2. Es creen les divisions de l’eix X segons el nombre de dades que hi ha. 

3. Es troba el valor amb valor absolut màxim, ja que aquest marcarà l’alçada màxima 

que podrà agafar el gràfic i a partir d’aquest valor, trobar una proporció per donar 

l’alçada adequada a tots els punts trobats. És a dir, l’alçada del gràfic és una mesura 

proporcional al valor màxim, així es poden donar les alçades correctes a tots els punts 

del gràfic. 

4. Calculada l’alçada, es donen els punts de l’eix Y i les seves divisions. 

Tots aquests passos es troben al document Annexos, a l’apartat 3, on s’adjunta la creació 

d’un sol gràfic, per tant aquest procés s’ha fet quatre vegades treballant amb els diferents tipus 

de números. 
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10.2. Aplicació d’escriptori per l’ordinador 

En aquest apartat s’exposa l’aplicació desenvolupada en C# compilada amb Visual Estudio. 

Aquest llenguatge és un tipus de codi C dedicat a objectes. Això fa que la programació que 

es realitza va dirigida a objectes de Windows que en el seu conjunt i amb el codi de 

programació realitzat pel programador es creï una aplicació. Per tant, aquesta combinació del 

codi i els objectes de Windows creen tota mena d’aplicacions. Centrant-nos en el treball, 

l’aplicació creada permet, com l’aplicació mòbil, recollir les dades de l’activitat d’un usuari. 

 

Imatge 10.10. Presentació general de l’aplicació d’ordinador. Font: elaboració pròpia. 

Per fer servir l’aplicació, de manera correcta, s’han de seguir els següents passos: 

1. Connectar el cable USB. 

2. Seleccionar el port USB corresponent dins de l’aplicació. 

3. Un cop s’ha seleccionat el port, cal prémer el botó de “Rebre Dades”. 

4. Quan les dades ja s’han rebut, el botó de “Crear gràfics”, passa a verd, i quan es prem, 

es creen els quatre gràfics i s’omplen les dades a la part superior de la pantalla. 

 

 

(a) (b) 
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(c) 

Imatge 10.11. (a) Menú de selecció de port sèrie del que prové la informació del sistema d’adquisició de dades. 
(b) Menú on es resumeixen les dades que no es representen. (c) Captura de tots els gràfics que es representen a 

l’aplicació. Font: elaboració pròpia. 

Per últim, l’aplicació també crea un fitxer .csv que permet obrir-se des d’Excel. 

 

Imatge 10.12. Dades recollides a un arxiu CSV durant el desenvolupament de l’aplicació d’escriptori. Font: 

elaboració pròpia. 

Per acabar d’analitzar el funcionament de l’aplicació d’escriptori creada, es passen a detallar 

les funcions més importants que s’involucren dins de la transmissió de dades i la seva 

recopilació en els diferents gràfics que es creen. 

Per obtenir les dades del port USB, es fa servir un port de transmissió de dades sèrie. Amb 

aquest port sèrie, les dades que es van rebent es van concatenant a una variable string i cada 

missatge concatenat s’acaba quan es rep una E, com marca el protocol explicat, s’analitza i 

es passa a rebre el següent missatge.  
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Imatge 10.13. Funció de l’aplicació d’escriptori que recull les dades del port sèrie. Font: elaboració pròpia. 

Aquesta filosofia de concatenar les variables en una variable string és un funcionament 

diferent del de l’aplicació per dispositiu mòbil. I és ara quan aquest missatge que s’ha rebut 

de manera completa, se separa i es dirigeix a una variable diferent, que es fa servir per 

després crear els quatre gràfics diferents [62]. L’últim punt a esmentar d’aquesta aplicació és 

la creació dels gràfics. A diferència de l’aplicació mòbil, en aquesta plataforma hi ha un objecte 

que permet dibuixar les variables que es van entrant a l’eix X i l’eix Y i el gràfic s’ajusta de 

manera automàtica, cosa que facilita la programació. Així doncs, per agrupar les dades al 

gràfic és a través d’una instància for, que envia tantes dades com missatges s’han rebut. 

 

Imatge 10.14. Funció de l’aplicació d’escriptori que representa les dades en gràfics. Font: elaboració pròpia. 

Amb la funció de la imatge 10.14, s’acaba l’obtenció i representació de les dades a l’aplicació 

d’escriptori. Es pot veure doncs, que les dues aplicacions amb programació completament 

diferent tenen un comportament igual, ja que les dades es poden tractar de la mateixa manera 

i obtenir un resultat similar amb dos suports diferents. Per veure el codi complet anar a l’apartat 

4 del document Annexos. 
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11. Normativa 

Pel que fa a la normativa, cal tenir clares les directrius per realitzar un bon disseny d’una PCB, 

i per altra banda veure quin és el grau de protecció que requereix el sistema. 

11.1. Normes generals per construir una PCB 

Per tenir una certa base sobre les consideracions generals per fer una PCB cal anar a la 

norma UNE 20-621-84. Aquest document recull moltes de les recomanacions que permeten 

realitzar un bon disseny de PCB que a continuació s’esmenten [50], [51], [52]. 

- Mantenir tots els components alineats entre ells per facilitar la unió dels diferents punts 

de soldadura i reduir al màxim la longitud de les pistes. 

- Agrupar els components segons les unions que hi hagi a l’esquema, permet seguir 

fàcilment el circuit i minimitza els errors. 

- Evitar les pistes amb angles de 90 graus. No faciliten la circulació del corrent i la del 

colze que es forma crea interacció entre les pistes veïnes. Per evitar això es recomana 

fer servir dos girs més amplis que permeten tenir el mateix dibuix minimitzant els 

problemes de rendiment de la PCB. 

- Es recomana cada pad no conflueixin més quatre pistes i evitar els angles aguts. 

- L’amplitud de les pistes ha d’aguantar la intensitat que passa pel circuit. Per fer-ho 

s’han de seguir les corbes que relacionen l’amplitud amb la intensitat. En el cas que 

ens ocupa, tenint en compte que la intensitat total és de 0,12 A. Com que aquesta 

intensitat no és molt elevada un valor de pistes no és un punt bloquejant al disseny. 

Així doncs no hi ha problemes de potència i per tant no és un punt que condicioni el 

disseny de la PCB. 

- Les pistes han d’unir el màxim nombre de punts amb el mínim nombre de camins. Es 

redueixen les capacitats entre pistes i permeten reduir els angles aguts entre 

aquestes. 

- La distància entre les pistes i l’extrem exterior de la PCB ha de ser al voltant de 5 mm. 

- Fer que el diàmetre dels pads no sigui més gran que el doble de l’amplada de les 

pistes, així s’evita la interferència entre dues pistes. 

Seguint aquestes recomanacions que es poden extreure de la norma UNE 20-621-84 es pot 

aconseguir un disseny de PCB amb més possibilitats de funcionament. 
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11.2. Graus de protecció del sistema 

Com a tot dispositiu electrònic, hi ha d’haver un acabat mecànic darrere que mantingui al 

dispositiu segur i aïllat de les inclemències meteorològiques. Per poder descriure els diferents 

nivells de protecció existents i intentar qualificar el nivell de protecció necessari, es va a parar 

a la normativa IEC-60529. Aquesta normativa gradua el grau de protecció dels equips 

electrònics davant de sòlids i líquids amb un identificador del tipus IPXY. El valor de la X 

identifica la protecció contra sòlids i la Y identifica la protecció davant dels líquids. A 

continuació, s’exposa la taula on s’expliquen els diferents valors que pot agafar la X [56], [57]. 

Grau de protecció Valor de la X 

0 0 

Contra objectes de diàmetre més gran de 50 mm 1 

Contra objectes de diàmetre més gran de 12,5 mm 2 

Contra objectes de diàmetre més gran de 2,5 mm 3 

Contra objectes de diàmetre més gran de 1mm 4 

Protecció contra pols, però en pot entrar 5 

No pot entrar pols en cap cas 6 

Taula 11.1. Resum dels diferents graus de IP de protecció contra els líquids. Font: [56], [57]. 

Per altra banda, els valors de la Y es descriuen a la taula 11.2. 

Grau de protecció Valor de la Y 

0 0 

Protegit contra caiguda d’aigua en vertical a 1mm/min de precipitació. 1 

Protegit contra caiguda d’aigua a 15º a 3 mm/min de precipitació. 2 

Protegit contra caiguda d’aigua a 60º d’aigua a pressió de 100kN 

durant 5 minuts 
3 

Protegit contra caiguda d’aigua des de qualsevol angle d’aigua a 

pressió de 100kN durant 5 minuts 
4 

Protegit contra caiguda d’aigua a 12,5 l/min i pressió de 30kN 5 

Protegit contra caiguda d’aigua a 100 l/min i pressió de 100 kN 6 

Immersió a l’aigua fins a pressió de 100 kN 7 

Immersió a temps prolongat. 8 

Taula 11.2. Resum dels diferents graus de IP de protecció contra els sòlids. Font: [56], [57]. 

Amb aquestes taules es pot descriure el significat del grau de protecció IP a seleccionar per 

poder descriure el grau de protecció volgut. 
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12. Impacte mediambiental 

Des d’inicis del segle XXI hi ha una gran preocupació pel canvi climàtic. És evident que tots 

els sectors industrials han d’estar compromesos i treballar amb materials que tinguin el mínim 

impacte ecològic pel planeta. Com ja s’ha esmentat amb anterioritat al treball, una de les 

indústries amb més creixement i que conviuen amb la gent són els dispositius electrònics. 

Així, aquests com no pot ser d’altra manera, també estan subjectes a regulacions i 

recomanacions des d’un àmbit europeu. Aquestes regulacions s’agrupen per primera vegada 

l’any 2002 a la directiva 2002/95/EC també anomenada com RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances) Compliance [58]. En l’actualitat aquesta normativa ja va per la seva tercera 

evolució, el RoHS 3, que s’aplica als productes produïts a partir del juliol del 2019. 

 

Imatge 12.1. Identificació de la normativa RoHS. Font: [60] 

L’objectiu fonamental d’aquesta directiva és reduir al màxim l’ús de materials nocius pel medi 

ambient en els dissenys electrònics. A continuació, es detallen les substàncies regulades [59]. 

- Cadmi < 100 ppm. 

- Plom 

- Mercuri 

- Crom VI 

- Polibromats bifenils (PBB) 

- Èters de polibromat difenil (PBDE) 

- Ftalat Bis(2-Etilhexil) (DEHP) 

- Ftalat de benzil butil (BBP) 

- Ftalat de dibutil (DBP) 

- Ftalat de diobobil (DIBP) 

Aquests materials són catalogats com a nocius per diferents motius. El primer motiu és un 

perill a l’exposició prolongada d’aquestes substàncies, per exemple, en la producció d’un 

dispositiu que contingui aquest material pot ser perillosa. Un altre motiu per considerar és que 

aquests materials compliquen molt el reciclatge dels dispositius que han esgotat la seva vida 

útil [58]. 
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En aquest treball, tots els components que s’han comprat tenen el segell de RoHS 

Compliance. Als diferents distribuïdors de components, com pot ser l’empresa Mouser, als 

que s’han comprat alguns dels components del projecte porten un segell que confirma que el 

producte que es compra ha passat els tests RoHS. Per tant, tots els dispositius comprats han 

passat totes les regulacions marcades per la Unió Europea. Així doncs, l’impacte 

mediambiental del projecte està d’acord amb els estàndards de qualsevol altre dispositiu 

electrònic del mercat. 
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13. Disseny mecànic 

El que es tractarà en aquest apartat serà el tipus de disseny mecànic on hauria d’anar el 

dispositiu i la disposició de tots els elements sobre la bicicleta per captar totes les dades del 

dispositiu. 

Pel que fa a la part mecànica, és important que el disseny mecànic que es faci tingui un grau 

de protecció igual o superior al IP65, que és el grau de protecció estàndard contra l’aigua o la 

pluja. Un exemple que compleix amb el grau de protecció descrit a l’apartat 12.2 i que existeix 

al mercat, amb el qual es pot basar un possible disseny mecànic, o fins i tot per fer-lo servir 

és el d’una caixa transparent amb un grau de protecció IP66 que es mostra a la imatge 13.1. 

 

Imatge 13.1. Proposta de caixa existent al mercat. Font: [68]. 

Pel que fa a la disposició real de tots els components sobre la bicicleta, es passa a detallar la 

situació de cada un dels components a sobre de la bicicleta. 

Amb tots els components inclosos dins del prototip, instal·lat al manillar de la bicicleta i que 

permet seguir en directe el desenvolupament de l’activitat que s’està fent servir. A aquesta 

consola central cal que hi hagi una protecció total contra l’aigua i la possibilitat de veure la 

pantalla LCD i els LEDS. 

 

Imatge 13.2. Localització de la PCB desenvolupada. Font: [61] 

 A aquesta unitat central hi arriben de diferents punts de la bicicleta, l’alimentació, el sensor 

de velocitat i el sensor de força. 
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Pel que fa a l’alimentació del sistema, prové de la bateria de la bicicleta, per tant de la part 

inferior de la bicicleta a partir d’un cablejat apantallat. 

 

Imatge 13.3. Localització de la bateria de la bicicleta. Font: [61] 

Per altra banda, el sensor de força que es va esmentant al llarg del treball, a la bicicleta és la 

biela del pedal. Així, s’extreuen els quatre cables de la d’aquesta bàscula que s’han de portar 

per la part interior de la bicicleta a través de quatre cables apantallats. 

 

Imatge 13.4. Localització del sensor de força. Font: [61] 

Per últim, la instal·lació del sensor de velocitat consta de posar un petit imant a la llanta de la 

bicicleta i a la mateixa alçada a la qual passa l’imant, posar-hi el sensor Hall que ha d’anar 

inclòs a la part interna del quadre de la bicicleta que arriba a la part davantera de la roda. Així, 

per cada pas de l’imant per davant del sensor s’anirà sumant la distància de la roda i es pot 

saber l’interval de temps entre un pas i el següent, cosa que permet calcular la velocitat. 

 

Imatge 13.5. Localització del sensor de velocitat. Font: [61] 
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14. Possibles millores 

Les millores a introduir al sistema implicarien una millora en l’adquisició de dades i en la facilitat 

d’ús. 

El primer canvi que es pot implementar en el mateix dispositiu dissenyat és a la selecció de 

port sèrie. En vers de jugar amb els ponts que actualment estan col·locats al disseny actual. 

L’opció alternativa que es dóna és posar un selector de dues posicions amb un punt en comú.  

 

 

(a) (b) 

Imatge 14.1 (a) Interruptor lliscant. (b) Esquema intern de l’interruptor lliscant. Font: [26]. 

Com es veu a l’esquema, el punt del mig sempre estaria connectat, que en aquest cas seria 

el pin TX comú dels dos dispositius, i a cada extrem del connector es posarien els pins RX de 

cada un dels dispositius de transmissió de dades sèrie. 

 

Gràfic 14.1. Representació de les connexions a fer sobre l’interruptor. Font: elaboració pròpia. 

Així, el circuit que s’obtindria seria completament equivalent al que hi ha actualment, però 

permetria facilitar la selecció de dispositiu sèrie amb el qual transmetre dades. En cas d’afegir 

més sistemes al port sèrie, simplement s’hauria de canviar el nombre de potes selectores per 

seleccionar el dispositiu que ha d’enviar i rebre dades. 
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Aprofundint més dins d’una versió revisada del sistema, una de les millores a incloure és 

l’adquisició de dades de la força de manera remota. Garmin ha treballat molt el dispositiu 

anomenat potenciòmetre, que permet calcular la potència que desenvolupa un ciclista. El 

disseny de dispositius esportius que passin les dades de manera remota a un dispositiu mòbil 

ha fet que aquesta empresa creï un protocol de comunicacions basat amb Bluetooth, 

anomenat ANT+ [63]. Aquest protocol funciona de manera similar que el Bluetooth, ja que el 

principi de funcionament és passar les dades que s’obtenen de dispositius com pot ser el 

monitoratge del ritme cardíac o la potència desenvolupada a una bicicleta a distància. És un 

protocol dedicat a passar dades ja preestablertes al món de l’esport i es podria aprofitar no 

només per passar les dades de la força sinó que també permetria passar les dades de 

freqüència cardíaca. 

 

Imatge 14.2. Logotip del protocol de comunicacions ANT+. Font: [63] 

La millora a introduir al projecte consistiria a posar el ADC ja existent i un dispositiu emissor 

d’ANT+, com pot ser un integrat anomenat D52Q que permetés passar les dades capturades 

de força del ADC a un receptor que d’ANT+ que es trobaria unit al port sèrie de dades del PIC. 

Aquest receptor de dades podria ser una antena ANT+ amb format USB, modificant l’entrada 

del port de dades i afegint-hi un connector femella d’USB a la PCB. 

 

Imatge 14.3. Extensor USB – ANT+. Font: [64]  

Així, les dades de la potència i ritme cardíac provindrien a través del port sèrie, requerint també 

un canvi al firmware del sistema.  

Amb el protocol inclòs dins del sistema, qualsevol emissor que tingui ANT+ com a protocol de 

funcionament podria enviar aquestes dades. Aquests elements emissors de dades poden ser 

una banda de monitoratge de ritme cardíac o un integrat emissor de dades ANT+ que passés 

les dades de la potència a distància. 
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(a) (b) 

Imatge 14.4 (a) Banda de monitoratge de dades. (b) Integrat amb comunicació ANT+. Font: [65], [25]. 

Una altra inclusió valuosa dins del projecte seria la localització del ciclista en temps real (GPS) 

i que en cas d’accident també hi hagués la possibilitat d’enviar un SMS d’alarma. 

Per fer aquest salt de prestacions ja es requereix un integrat amb un nivell d’ús més alt. El 

sistema GPS està prou escampat amb dispositius senzills que només posicionen allà on es 

troben, però no tots tenen la capacitat d’enviar aquesta posició a través d’SMS. Per 

desenvolupar aquest sistema, es fa servir un integrat anomenat Quectel BG96 que inclou la 

connexió GNSS (GPS) i la connexió de dades o LTE [66]. La introducció d’aquest integrat 

canvia molt el sistema. Per una banda cal modificar l’alimentació, filtrar-la perquè sigui el més 

estable possible i afegir connexions al port sèrie del microcontrolador cap al BG96 perquè es 

pugui obtenir la posició GPS. Un altre canvi important que involucra aquest integrat és la 

inclusió al sistema d’una targeta SIM per poder enviar dades a un telèfon mòbil com a 

missatge d’alarma. 

 

Imatge 14.5. Integrat BG96. Font: [66] 

Una última millora a incloure al sistema seria el monitoratge d’oxigen en sang. Això es pot 

incloure amb un sensor a sobre de la PCB que passi les dades a través de Bluetooth de 

manera periòdica. Només caldria incloure el sensor de Maxim el MAX32664. És un sensor 

que va per I2C i que completaria les magnituds de salut que són rellevants per l’esportista. 

 

Imatge 14.6. Sensor de per determinar l’oxigen en sang. Font: [67] 
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15. Planificació del projecte 

En aquest apartat es detalla quina ha sigut la planificació inicial que s’havia fet del projecte i 

també s’avalua el resultat final, destacant si s’han complert totes les tasques o si els temps 

per fer-les han sigut realitzats o no. El domini temporal que s’agafa és de principis de febrer a 

finals de juny. 
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Taula 15.1. Cronograma inicial. Font: elaboració pròpia 

A la taula 15.1 es veu el plantejament inicial i el temps que es volia dedicar a cada una de les 

tasques que es necessiten per desenvolupar el projecte. A la taula 15.2 que es veu a 

continuació, es veurà quin ha sigut el transcurs del treball final. 
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Taula 15.2. Cronograma final. Font: elaboració pròpia. 

Com resulta de comparar la taula 15.1 i la taula 15.2, el muntatge de la PCB no s’ha pogut 

realitzar. Això és a causa de la situació de pandèmia global. Com ja s’ha esmentat en apartats 

anteriors, la falta de components, el tancament de la Universitat durant el transcurs del 

projecte i un període d’entrega dels components llarg ha fet impossible realitzar la PCB. Com 

a contrapartida, això ha fet que les hores de dedicació a les aplicacions i al firmware augmenti. 
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Conclusions 

Finalitzat el projecte i basat en l’experiència adquirida al llarg del treball realitzat la gran 

conclusió que s’extreu és que el desenvolupament d’un projecte implica tenir un coneixement 

interdisciplinari. Per realitzar un projecte de manera completa es necessiten conèixer molts 

aspectes diferents com poden ser l’elecció de hardware o la programació d’un 

microcontrolador o fer una aplicació per a telèfon mòbil. 

En aquest projecte hi ha hagut dues grans parts a les quals cal fer referència. La primera part 

del projecte ha sigut la confecció de la idea del projecte i la selecció de components hardware. 

Aquesta ha sigut la primera experiència on he hagut de triar els components per confeccionar 

un dispositiu, ja que fins ara l’estructura sempre m’havia sigut donada. Això fa que buscar els 

components idonis a introduir al treball hagi sigut una tasca més complicada del que 

m’esperava i encara ho ha sigut més trobar el component volgut a les diferents empreses de 

distribució de components. L’obtenció de tots els components amb un curt termini de temps 

ha sigut un dels majors problemes a afrontar (en gran part a les conseqüències derivades de 

l’època de pandèmia viscuda durant el transcurs del treball) i obtenir tot el material a temps 

ha sigut difícil. 

El punt que ha sigut impossible realitzar ha sigut el muntatge físic de la PCB. No poder tenir 

accés als laboratoris de la universitat i no tenir tots els components duplicats ha resultat en el 

fet que la PCB no hagi sigut viable. 

L’altra gran part del treball ha sigut el desenvolupament de firmware del microcontrolador. En 

aquest apartat he complert els objectius i el sistema permet obtenir totes les magnituds 

plantejades i comunicar-les a una aplicació. Pel que fa a les aplicacions, he aconseguit 

representar gràficament als dos suports com són el dispositiu mòbil i l’ordinador i a més als 

dos llocs es poden crear arxius amb històrics de l’activitat realitzada. 

Així doncs, crec que el sistema compleix els objectius mínims de funcionament, les aplicacions 

també representen de manera clara les dades capturades aconseguint la funcionalitat 

volguda. Així que, l’únic objectiu que es queda sense poder acabar-se és el muntatge de la 

PCB, per en gran part a causa de derivades externes al normal desenvolupament del treball. 

Per acabar, es creu que el sistema pròpiament dit té potencial per créixer i introduir-hi moltes 

de les millores presentades amb més temps de desenvolupament. 
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