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Resum
El treball consisteix en el disseny, la construcció i validació d'un sistema per localitzar els
impactes de la pilota sobre la taula en l'esport del tenis taula.
El sistema aprofita la propagació d'ones acústiques produïdes per cada impacte, les quals són
recollides per sensors mecanico/acústics.
Mitjançant un sistema de processament digital es calcula la posició de l'impacte i aquesta
informació es mostra en un format adequat amb l'objectiu d'ajudar en l'arbitratge, en
l'entrenament i/o en la partida als jugadors.
El disseny té per objectiu assolir el mínim cost i la mínima complexitat d'instal·lació.

Abstract
The aim of this project is to design, build and validate a system that is able to locate the ball
impacts on the table of the sport of table tennis.
The system will use the propagation of the acoustic waves generated in every impact, which will
be caught by mecanico/acoustic sensors.
With a system of a digital process of signals the position of the impact will be calculated and this
information will be shown in an appropriate format in order to help the referee during a match,
and also to help the players in both the training and during a match.
The design has the objective to achieve the minimum cost and the minimum installation
complexity.
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MEMÒRIA
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1. Introducció
La idea d’aquest treball parteix de trobar-se en la situació de que durant el transcurs d’un partit
de tenis taula l’àrbitre tingui dubtes per a determinar la validesa d’un punt, degut a no saber si
la pilota ha tocat en la taula o no.
Aquest treball tracta tot el procés de disseny, construcció i validació d’un sistema per a detectar
on bota la pilota en l’esport del tenis taula. Durant la memòria es trobaran les diferents parts
explicades una a una i s’indicarà com es relaciona cada una d’aquestes parts amb les altres.
Detectar on la pilota bota no només serveix com una ajuda arbitral, sinó que és ampliable a una
ajuda pels jugadors durant els entrenaments per saber on estan enviant la pilota, i amb aquesta
informació poder millorar la seva precisió, i també durant el partit per saber si el rival té una
tendència a tirar la pilota en una zona concreta, i poder aprofitar aquesta informació per
guanyar el partit.
Les diferents parts que formen el sistema són l’algoritme de posicionament, el qual és el que
s’ocuparà de retornar la posició, una altra part és la part sensorial on ha estat necessari
realitzar un procés de recerca, testeig i millora de diferents sensors, una següent part en la que
es farà el tractament de les dades dels sensors on ha estat important escriure un codi el més
òptim possible, i per últim la part de front-end, la qual haurà de donar els resultats de manera
clara i haurà de ser fàcil d’utilitzar.
És important remarcar que en el projecte no s’ha realitzat un model idèntic a un de comercial
degut a que en aquest cas l’objectiu és realitzar un prototip, el qual pot ser adaptat amb facilitat
a una taula de tenis taula oficial. Aixó ha estat fet així degut a què per a realitzar les proves era
millor un model a escala i sense un valor gran per si es malmetia. En els següents punts es
donarà una explicació més concreta de com aquest prototip serà escalable.
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1.1. Motivacions
Com ja s’ha comentat, aquesta idea parteix de problemes arbitrals, viscuts durant diferents
partits de tenis taula. Moltes vegades el fet de tenir un sistema que pugui determinar amb
seguretat certs esdeveniments que passen durant una partida serviria per a evitar problemes
amb una resolució fàcil i que no hi hagi opció a queixa.
Aquesta idea també venia reforçada per haver vist la implementació del videoarbitratge revisat
en el món del futbol i també la implementació de l’ull de falcó en el tenis, on en la majoria de
casos aquests sistemes fan els partits més justs.
A més a més aquesta idea va ser prioritzada per sobre altres proposades pel fet de ser una
idea pròpia, cosa que aporta un extra de motivació en qué el sistema construït sigui de qualitat i
completament funcional.
El sistema no només servirà per a sol·lucionar un problema existent, sinó que també tindrà la
característica extra de poder-se utilitzar per a millorar com a jugador, i el fet de poder fer-ne ús
personalment en un esport practicat durant certs anys, fa que la idea sigui més clara i
consistent.
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1.2. Objectius
En un primer moment la idea era només determinar si la pilota havia botat en la taula o no, però
es va ampliar a intentar detectar amb el màxim de precisió i amb un preu baix i bona ergonomia
on botava la pilota.
Per tant, l’objectiu principal era tenir un sistema senzill d’utilitzar i instal·lar, que estigués a
l’abast econòmic de qualsevol club i que, com ja s’ha explicat, donés amb certa precisió el punt
del bot de la pilota sobre la taula.
El fet de marcar l’objectiu del cost reduït i l’ergonomia és per a que aquest sistema el pugui
utilitzar qualsevol persona, club o entitat, i que no només estigui destinat a un àmbit
professional.
L’esbós d’aquest sistema és un microcontrolador el qual s’ocuparà de llegir els senyals dels
sensors per a determinar els retards, un cop obtinguts aquests retards seran enviats a
l’algoritme de posicionament, i finalment un cop la posició estigui determinada, representar
aquesta informació de manera clara. També hi ha certs extres que es podrien afegir per a
donar un plus a l’ús d’aquest sistema, un d’aquests seria el detector de cops a la xarxa i un
altre seria poder detectar la força de l’impacte.

1.2.1 Taula completa
Un detall important a comentar és el fet de que en el projecte no es realitzarà el model de la
taula completa, ja que és un prototip el qual consta de només un dels dos camps de la taula.
L’objectiu és que el prototip sigui funcional i que sigui fàcilment expandible a la taula completa.
Com que les dues parts de la taula són idèntiques, controlar el bot per dos camps, pot ser tan
simple com instal·lar dos sistemes, un a cada part i tenir dos programes corrent
concurrentment. Encara que per la part física sí seria totalment vàlid, la part del programa no
seria del tot correcte, i per tant, en els codis corresponents al front-end que s’explicarà durant el
treball, s’han afegit una variable de control i certes línies de codi amb un condicional referent al
valor de la variable, si la variable té un valor el codi permetrà utilitzar els dos camps amb el
mateix codi, sinó, només s’utilitzarà un camp.
La mida diferent de la taula també té certa repercussió, però serà facilment escalable en
l’algoritme de posicionament, on es podrà indicar les mides de la taula. Aquest punt es
comentarà amb major detall en la part del posicionament.
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1.3. Estructura del document
En aquest document, primer de tot es trobarà una petita explicació sobre la situació actual dels
temes que engloben el projecte, els quals són el tenis taula, les diferents formes de
posicionament i com en altres esports es detecten factors semblants als que afecten a aquest
sistema.
Després es farà una explicació de com s’han realitzat les diferents parts que formen el sistema,
començant per la part del posicionament que tractarà l’algoritme i la seva validació, i que a
partir de la qual es construeixen les altres parts, seguint per la part de la detecció dels bots amb
els sensors, on es farà una valoració de les diferents opcions sensorials i es millorarà el seu ús,
continuant amb la lectura i registre de la informació que prové dels sensors, on es realitzarà la
seva implementació, i finalitzant per la part del front-end la qual serà la vista per l’usuari final i
es tractarà tot el procés de la seva construcció.
Per últim es farà una avaluació de costos, de l’ergonomia i del funcionament on es comentaran
les diferents proves realitzades i es valorarà si en conjunt compleixen amb els objectius
marcats.
Aquest document acabarà amb les conclusions, on es farà una valoració final de tot el projecte i
la satisfacció conseguida d’aquest. Seguint les conclusions es trobaran les línies futures, on
s’indicaran certs aspectes que podrien seguir en la millora del treball realitzat i també es
comentaran altres possibles aplicacions d’aquest mateix sistema.
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2. Estat de l’art
En aquesta part s’explicaran les normes del tenis taula, les quals afectaran en menor o major
mesura a com el sistema s’ha de comportar, i els sistemes amb els que compta aquest esport
per funcions semblants a les del treball. També es farà un petit incís sobre diferents formes de
posicionament d'elements en l’espai utilitzades generalment. Per últim es parlarà de com es
detecten en altres esports certs factors semblants al que es vol fer.

2.1. El tenis taula
Per a poder entendre l’enfocament del treball i la seva utilitat, és important conèixer de forma
detallada l’esport pel qual aquest sistema s’està dissenyant, que és el tenis taula.
Aquest esport es juga entre dos jugadors o bé dues parelles de jugadors, els partits es disputen
a onze punts per cada set, i per guanyar el set s’ha de fer amb una diferència de dos punts, per
a guanyar el partit serà necessari establir a quants sets és el partit, encara que el número més
utilitzat són cinc sets, per tant, el primer en guanyar-ne tres és el guanyador del partit.
Si es juga un partit per equip i no individualment, segons el format de competició s’hauran de
guanyar un total de partits entre els diferents jugadors de l’equip.
En les partides hi ha diferents normes les quals són importants a seguir, en la següent
enumeració es troben les més importants.
●

La pilota pot botar només un cop en el camp propi de la taula, si bota més d’un cop és
punt pel contrari, si no bota és punt a favor.

●

En el servei, la pilota ha de botar 1 cop en el camp propi i 1 en el camp rival, si aixó no
és compleix, és punt pel contrari, si bota dos cops en el camp rival havent botat
prèviament al camp propi el punt es a favor.

●

Durant el servei, la pilota s’ha d’aixecar més de 15 cm.

●

En el servei jugant en el tipus individual la pilota pot anar desde qualsevol punt del camp
propi a qualsevol punt del camp contrari, en canvi en el model de dobles, la pilota ha
d’anar sempre creuada partint de la meitat dreta del camp propi i havent de botar a la
meitat dreta corresponent al camp del rival, des de la perspectiva del rival.

●

Si en el servei la pilota toca la xarxa, aquest s'haurà de repetir sempre i quan el servei
fos vàlid.
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●

En la modalitat de dobles, cada jugador haurà de tocar la pilota per torns, el mateix
jugador no podrà tocar-la dos cops seguits.

●

La pilota només pot ser colpejada amb la raqueta, la qual ha de complir certs
estàndards de construcció.

●

Els jugadors no poden interferir en el terreny de joc durant el partit el qual comportaria
un punt pel rival, això significa tocar o moure la taula expressament, tocar-la amb les
cames pel lateral no es considerarà infracció si la taula no es mou.

Les normes essencials de joc ja han estat enumerades, però també hi ha certes normes que
influeixen en el terreny de joc, les quals són les mides estàndard de la taula. Aquestes mesures
es poden veure en la Imatge 2.1.

Img. 2.1 Mides oficials d'una taula de tenis taula.

Com es pot veure en la Imatge 2.1, hi ha moltes mesures preestablertes sobre les mides de la
taula i un punt que cal destacar és que el gruix del tauler no es troba estandarditzat, però els
taulers més comuns acostumen a tenir un gruix de aproximadament 2 cm.
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Un altre punt sobre la taula és el material amb el qual està construïda, aquest material és la
fusta i sempre són o bé conglomerats o bé taulers de densitat mitja, en les competicions oficials
que es juguen a interior, les taules d’exterior poden ser d’altres materials, però aquestes no són
reglamentàries pel joc.
Pel que fa referència al tema del treball en aquest esport, sí que existeixen sistemes que
permeten controlar la posició de la pilota, aquests utilitzen dues o més càmeres de gran
qualitat, i a partir de les imatges que aquestes capten es determina el punt on es troba la pilota.
Aquest posicionament a més a més és tridimensional, però el cost de l'equipament i
desenvolupament és molt gran.
Aquest sistema del que es parla ha estat desenvolupat per la empresa Data Stadium Inc. però
encara no es troba disponible de forma comercial a particulars, ja que el seu objectiu són les
televisions i equips professionals on ja ha estat utilitzat, certa informació sobre aquest sistema
es troba un video [Cha17]. La empresa no indica molts detall sobre la precisió d’aquests
sistemes, però sí remarca certes característiques tècniques del funcionament. El sistema a
partir de les imatges captades per dues càmeres, les quals tenen unes prestacions elevades, fa
un anàlisi en temps real, i determina la velocitat de la pilota. Utilitza el canvi en el signe de la
velocitat de l’eix z per a determinar el punt de bot, i amb les altres calcula la trajectòria que
segueix la pilota. Aquests càlculs els realitza un ordinador amb prestacions bàsiques, i mostra
per la pantalla els resultats. Les càmeres anomenades tenen un cost de aproximadament
1000€ cada una, i també cal sumar-hi el cost de llicències de programes els quals no indiquen.
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2.2. Formes de posicionament
En l’actualitat, molts sistemes tenen la funció de posicionar un element o cos mòbil en l’espai
per a poder conèixer la seva posició en tot moment i utilitzar-la per o bé arribar a un punt amb
el cotxe, o conèixer els moviments que fa una persona en el seu treball. Per a realitzar aquest
posicionament hi ha diferents formes de fer-ho segons la situació i ús que tingui el sistema,
però el resultat és el mateix, la obtenció de unes coordenades en l’espai.
Un punt base del qual parteixen tots els sistemes de posicionament és un mínim d’elements
que poden ser fixes o mòbils, però la característica important sobre aquests és que és
totalment necessari conèixer la seva posició en tot moment, i que el cos que es vol posicionar
es comuniqui d’alguna forma o altra amb aquests elements, ja sigui enviant una senyal cap a
ells o bé rebent senyals dels elements.
La forma més coneguda és el posicionament via GPS, aquesta forma de posicionament
consisteix en que l'element a posicionar tingui un receptor GPS, el qual pot enviar ones d’alta
freqüència de l’ordre de 1GHz, aquest element es comunica amb els satèl·lits que té
disponibles, i aquests li donen la informació necessària per a poder calcular la seva posició
sobre la superfície de la Terra. Per a posicionar són necessaris un mínim de tres satèl·lits que
enviïn la informació necessària, aquesta informació consisteix en donar el temps amb el que
tarda el senyal de sortir del receptor GPS fins a tornar, cada temps de cada satèl·lit permet
determinar la distància entre el satèl·lit i el dispositiu, i amb un mínim de tres distàncies es
poden aplicar algoritmes de triangulació per a determinar la posició. Per major detall es pot
consultar el recurs [Ari19].
Una altra forma és el posicionament via wifi, on l’element a posicionar detecta els mòduls wifi, i
segons la potencia detectada d’aquests pot determinar en quin punt es troba de l’espai, ja que
a mesura que un mòdul està més lluny menys potència es rebrà i a l’inversa. Aquesta forma de
posicionament també es realitza d’igual manera amb mòduls bluetooth.
Pel posicionament amb wifi o bé bluetooth, hi ha una altra forma de trobar la posició, i és igual
que amb el GPS, observant els retards en l’enviament de dades i a partir d’aquests es coneixen
les distàncies, amb les quals a partir de càlculs relacionats amb la triangulació, es pot obtenir la
posició.
Cada forma de posicionament té un terreny on funciona de manera més òptima, mentre que el
posicionament GPS funciona perfectament per a exteriors, per interiors perd precisió, i fins i tot
pot no funcionar, ja que les comunicacions amb els satèl·lits es poden veure obstaculitzades,
en canvi el posicionament wifi i bluetooth, funciona perfectament en interiors, però en l’exterior
és un sistema poc òptim, ja que el senyal produït per aquests elements té una rang reduït i
caldria que hi haguessin molts mòduls instal·lats per la zona.
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2.3. Qué es fa en altres esports
En altres esports també hi ha sistemes els quals permeten detectar certes accions del joc, on
és fàcil que hi apareguin errors arbitrals. Diferents esports apliquen ajudes informàtiques per a
millorar el sistema arbitral.
Un dels sistemes més coneguts és l’ull de falcó, el qual s’utilitza per a seguir la trajectòria de la
pilota i determinar la seva posició quan bota. Aquest sistema s’aplica en esports com el tenis o
el criquet, aquest sistema posiciona a partir de les imatges captades per un mínim de dues
càmeres d’alta velocitat, encara que normalment són més. Aquestes imatges són utilitzades per
a calcular la trajectòria que segueix la pilota i saber la posició en tot moment. Quan és
convenient, l’arbite mira els resultats donats per aquest sistema. Informació més detallada es
pot trobar en el recurs web [Ert17].
Un sistema semblant a l’ull de falcó també s’utilitza en el futbol, per a determinar si una pilota
sobrepassa la línia de gol o no, aquest sistema també realitza un posicionament a partir de les
imatges, i en el futbol professional europeu s’utilitzen un total de set càmeres. Les imatges
d’aquestes càmeres són processades per un sistema informàtic el qual realitza un seguiment
del moviment de la pilota tridimensionalment i determina la seva posició. Gràcies a tenir les set
càmeres anomenades s’aconsegueix una precisió mil·limètrica. En el recurs [Kbn17] es troba
més informació.
En els esports com llançament de pes o javelina, també s’utilitzen sistemes de mesura
electrònica per a facilitar la feina de la mesura, encara que amb una cinta mètrica també es
podria mesurar. Aquestes eines de mesura funcionen amb làsers de precisió. Per major
informació es pot consultar [Lyn18].

10

3. Posicionament
Per a aquest treball, el sistema de posicionament serà en un pla 2D, sobre el qual es pot
realitzar el posicionament a partir de la trigonometria, però en aquest cas la solució no és tant
senzilla, ja que hi ha dades que no són conegudes, i per tant caldrà trobar una forma que amb
les dades que es poden conseguir, es pugui determinar la posició correctament.
Per a realitzar el posicionament es va fer una recerca sobre diferents mètodes utilitzats per a
posicionar un element a l’espai. Degut a que la pilota no podia rebre cap modificació, com
posar-hi un mòdul GPS o un element que pogués enviar o captar senyal per a posicionar-lo, les
opcions es van limitar molt.
Un altre factor que va limitar les opcions per posicionar va ser el cost dels sensors, ja que es
podrien utilitzar càmeres per a tenir la pilota localitzada en la totalitat del temps, però a causa
de les grans velocitats que pren la pilota, aquestes càmeres haurien tingut un cost massa
elevat degut a que tenen altes prestacions, algunes d’aquestes característiques són la resolució
1080i de la imatge i grabar a 60 f/s. Amb característiques menors, degut a les grans velocitats
que pren la pilota durant el joc, no seria possible tenir un posicionament correcte.
La forma més efectiva i viable per a posicionar la pilota sobre la taula era captant les ones
sonores produïdes al botar amb diversos sensors i segons els retards entre elles determinar la
posició de bot. Això és possible ja que el sistema construït comptaria de tres equacions amb un
total de tres incògnites, aquest sistema més endavant s’explicarà amb detall.
Fent recerca es va descobrir que aquesta forma de posicionar a partir dels retards és una
bastant coneguda i el sistema utilitzat per a realitzar-ho és la multilateració, aquesta forma de
posicionament és utilitzada per alguns GPS per a detectar la posició dels elements sobre la
Terra, la diferència en aquest cas és que la posició de la pilota s’ha de determinar en un pla
bidimensional i en canvi els GPS posicionen en l’espai tridimensional, cosa que reduirà els
càlculs realitzats per trobar la posició.
Com ja s’ha comentat, el sistema utilitzarà el posicionament a partir de la técnica de la
multilateració, però aquesta es complementarà amb conceptes de la trilateració, la qual també
serveix per a calcular la posició d’un element i és utilitzada per la majoria dels sistemes GPS,
però a diferència de la multilateració aquesta calcula la posició a partir de les distàncies. Tant la
multilateració com la trilateració s’explicaran i tractaran amb detall en els pròxims punts.
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3.1. Multilateració
La multilateració [Ips19], també anomenada TDoA (Time Difference of Arrival), és un mètode de
posicionament que es basa en mesurar els temps d’arribada d’ones sense saber quin és
l’instant inicial, aquestes ones poden ser de diferents tipus. Els tipus d’ones més utilitzats per a
aquests sistemes són acústiques, de radio, sísmiques entre altres, i de les quals es coneix la
velocitat de propagació.
Les ones són produïdes per un únic element que és el qual es vol posicionar, i es tenen un
nombre de sensors repartits per l’espai per tal de detectar aquests retards. Per a un
posicionament tridimensional es necessita un mínim de quatre sensors que captin el senyal,
amb menys sería impossible assolir un posicionament en l’espai, i si n’hi ha un major nombre
servirà per a afegir redundancia a la correctesa de la posició calculada. El fet de que es
necessiti un mínim de quatre sensors per a poder realitzar el posicionament en l’espai es deu a
que en aquest sistema apareixen un total de quatre dades no conegudes, les quals són les tres
coordenades i l’instant de temps en el que es produeix la senyal, i serien necessàries quatre
equacions per a poder resoldre el sistema, i només es poden aconseguir aquestes quatre
equacions si hi ha un mínim de quatre sensors.
El que fa aquest mètode és esperar a que arribi un senyal a qualsevol dels sensors i calcular el
temps de retard que hi ha entre la primera detecció del senyal i les altres per part dels altres
sensors. Com que no es pot saber en quin moment s’ha enviat el senyal, els retards seran de
entre el temps en el qual el primer sensor rep la senyal fins que els altres reben la senyal.
A partir d’aquests retards es fan diferents càlculs matemàtics complexos per a conèixer quin és
el punt d’origen del senyal obtenint les coordenades x, y i z. Aquests càlculs consten de
diferents equacions les quals utilitzaran els valors dels retards captats per a determinar el valor
del temps en el que es produeix el senyal, i a partir d’aquest temps, es calculen les
coordenades. En la part on es tractarà l’algoritme aquests càlculs seràn explicats amb detall pel
cas propi, el qual només compta amb els eixos x i y.
El sistema de posicionament basat en la multilateració és una de les formes més precises de
posicionament conegudes, però el fet de tenir aquesta gran precisió té un inconvenient, i és que
aquest sistema té certa complexitat, ja que el fet de comptar amb els retards entre l’arribada
dels senyals, provoca que les regions on es troba l’objecte que emet la senyal siguin
delimitades com a hipèrboles si es treballa en el pla, i si es treballa en l’espai seran
hiperboloides.
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En la Imatge 3.1 es pot veure un exemple de la representació de les hipèrboles, quan es
treballa en el pla 2D, cal comentar que aquesta imatge no representa la construcció que es
tindrà en el sistema construït.

Img. 3.1 Esquema del funcionament de la multilateració, extreta del recurs [Ips19].
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3.2 Trilateració
La trilateració és molt semblant a la multilateració, però hi ha certes diferències entre elles
[Ips19]. Mentre que la multilateració es basa en els retards d’arribada dels senyals per a
determinar la posició, aquesta es basa en les distàncies entre elements per a determinar la
posició.
En la trilateració també són necessaris un nombre mínim de punts dels quals la seva posició
sigui coneguda en tot moment, i els quals puguin comunicar-se amb l'element a posicionar per
a determinar la distància entre ells, per un posicionament tridimensional seran necessaris un
mínim de quatre sensors i per un de bidimensional amb tres serà suficient per la mateixa raó
comentada en l’anterior apartat. La distància utilitzada per a fer els càlculs acostuma a ser
calculada segons el temps que tarda la senyal en retornar a l’element que es vol posicionar, ja
que aquest envia un senyal als diferents sensors, i aquests li envien una resposta, i coneixent
el retard entre aquests es pot determinar la distància.
Aquest sistema és típicament utilitzat en els sistemes de posicionament GPS, on el dispositiu
que es troba en la terra emet una senyal de ràdio, i diferents satèl·lits distribuïts per l’espai
reben aquesta senyal i llavors li envien una resposta, on hi ha d’haver la posició actual del
satèl·lit degut a que aquests són mòbils, i amb això pot obtenir la distància a la que es troba del
satèl·lit.
La trilateració pel fet d’utilitzar les distàncies, provoca que les regions les quals es tenen en
compte pel bot siguin circulars, i el punt de tall de les diferents circumferències esdevindrà la
posició de l’element. L’esquema de com està feta la trilateració es pot veure en la Imatge 3.2,
aquesta imatge no es representativa de la construcció del sistema del treball.

Img. 3.2 Esquema de la trilateració, imatge extreta de [Tri20].
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Un factor que cal comentar sobre la trilateració aplicada en el GPS, és el de què com més
llunyans es troben els satèl·lits la precisió augmenta. La raó d’això és perquè els retards entre
els senyals captats són majors i per tant els decimals que es puguin perdre per no poder-los
captar ni guardar no seran tan significatius com si els satèl·lits es trobessin junts, això implicaria
que els retards serien pràcticament idèntics i els valors de temps serien molt petits i si es perd
precisió del temps, podria ser crític. Les distàncies mínimes entre els satèl·lits dependràn de la
velocitat dels senyals rebuts, com que en el cas del GPS la velocitat és molt gran caldrà una
distància molt gran.
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3.3. Algoritme
Com ja s’ha explicat, l’algoritme que es va utilitzar per a determinar la posició a partir dels
retards és una fusió entre la multilateració i la trilateració. La part que comporta la multilateració
és que es determina la posició a partir dels retards d’arribada i no de les distàncies directament.
La part de la trilateració correspon al plantejament del sistema, en el qual s’utilitzen les
distàncies no conegudes.
Per a aconseguir un bon resultat es van realitzar dos passos diferenciats. El primer va consistir
en el càlcul de l’algoritme, en aquesta part es van plantejar i resoldre les equacions del sistema,
començant per fer el plantejament d’aquest i a partir de resolucions matemàtiques, trobar
l’algoritme. L’altre pas va consistir en aplicar l’algoritme en un cas real fet a partir d’una
simulació sobre una posició de bot, per poder comprovar la validesa d’aquest.
Aquest algoritme, apart de donar la posició correcta a partir dels retards, també serà important
que sigui el més òptim possible per a que no retrassi el funcionament de tot el sistema i que
l’usuari no tingui cap problema en l’ús.

3.3.1. Resolució
Per a trobar l’algoritme que permet calcular la posició segons els retards rebuts, primer de tot
cal entendre i fer un bon plantejament de la situació, ja que sense una bona aproximació del
problema, no s'obtindria un bon resultat.
La situació s'entén molt millor fent un plantejament gràfic amb la situació real, en la Imatge 3.3
es pot observar una representació de la situació la qual es vol afrontar.

Img. 3.3 Representació d’una distribució de l’esquema.

16

Com es pot observar en la Imatge 3.3, els tres sensors es troben distribuïts en les cantonades,
això és així, ja que és la distribució que més facilita els càlculs. Cada sensor rebrà el senyal
produït pel bot en un instant de temps diferent.
Aquests retards rebuts pels diferents sensors estan representats en la Imatge 3.4, on cada
senyal està representat com una funció quadrada, aquestes seran semblants al que es rebrà en
el microcontrolador un cop el senyal sinusoïdal hagi estat processat pertinentment.

Img. 3.4 Representació de les lectures realitzades pels sensors.

A partir d’aquest punt el primer pas és el plantejament de les equacions del sistema, a partir de
les quals es calcularà la posició. El temps en el que es produeix el bot serà l’anomenat t0, i els
temps de retard rebuts en els sensors seran els anomenats t1, t2 i t3. Observant la Imatge 3.4,
es pot establir una igualtat entre t0 i els instants t1, t2 i t3, la qual es troba en el sistema
d’equacions (3.1).

Els td1, td2 i td3 són el temps que tarda la senyal en recorrer la distància entre el punt del bot
fins a arribar al sensor. Les tres distàncies es poden calcular de la forma vista en el sistema
d’equacions (3.2).
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Dividint aquestes distàncies per la velocitat de la propagació de l'ona, la qual és coneguda,
s’obtenen els temps td1, td2 i td3. Ajuntant els conceptes explicats, s’obtenen les funcions que
relacionen els temps de retard obtinguts amb la posició i el temps del bot inicial, aquest sistema
és el (3.3).

Com es pot veure, és un sistema de tres equacions amb tres incògnites, el qual serà possible
resoldre.
A partir del primer plantejament, la primera premissa que cal establir és que el temps en el qual
es rep el primer senyal és igual a 0, és així ja que no es pot començar a contar el temps desde
t0 ja que aquest és desconegut, el temps que rebrà el valor de temps igual a zero serà t1, i els
temps rebuts pels altres dos sensors seguiran sent dues variables conegudes. El temps en el
qual es produeix el bot serà t0, aquest tindrà un valor negatiu, però no significa cap problema.
Aplicant aquesta premisa, i movent les variables de les equacions, s’obtenen les següents
equacions.

Les equacions obtingudes permetran operar entre elles i obtenir les funcions amb les quals es
podrà calcular el valor de x i y que defineixen la posició. Per a fer-ho es restarà la equació (3.4)
a l'equació (3.5) i a la (3.6), obtenint dues noves equacions.
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Aïllant la x de la primera resta i la y de la segona s’obtenen les equacions per a cada una de les
coordenades de la posició les quals són les equacions (3.7) i (3.8), però en elles hi ha la
incógnita t0 el valor de la qual és desconegut. Per tant serà necessari trobar el seu valor per a
poder obtenir la posició.

Per a aconseguir-ho, el que cal fer és substituir les equacions de x i y en funció de t0, les quals
s’acaben de trobar, en la primera equació del sistema d’equacions (3.3) vist anteriorment. Fent
això s’obté l'equació (3.9).

La equació (3.9) cal desenvolupar-la completament per a poder-la resoldre, un factor que
facilitarà la feina és el de que les dues parts de la suma són en essència el mateix, la única
diferencia és que en el primer hi ha t2 i dx, i en l’altre hi ha t3 i dy, per tant, el desenvolupament
serà exactament el mateix canviant aquestes dues variables per les corresponents.
Dit això, caldrà centrar-se en desenvolupar la primera part de la suma, la qual és la operació
denominada com a (3.10).

El més important serà realitzar l'operació del quadrat sobre tot el numerador de la operació
(3.10). Per a fer-ho primer cal desenvolupar el parèntesis de la següent forma.
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El primer parèntesis al quadrat ja està desenvolupat, però ara n’hi ha un de nou, aquest altre
parèntesis al quadrat també caldrà desenvolupar-lo per a després poder agrupar les variables
pertinents.

Tenint el desenvolupament de l'equació (3.10), en la nova equació (3.11) es troba el parèntesis
al quadrat totalment desenvolupat.

Aquest desenvolupament ara cal substituir-lo en l’equació (3.9), en el primer operand de la
suma igual, i pel segon, fent el canvi de t2 per t3, i el dx per dy. Fent aquesta substitució s’obté
la equació (3.12).

En l’equació (3.12) només hi ha una sola incògnita, la qual és t0, tots els altres valors són
variables que en un futur seran conegudes, per tant, caldrà agrupar les diferents t0 juntes, per
saber com calcular el seu valor.
Un factor que ajudarà a la resolució un altre cop és que els dos operands de la suma de la
dreta són iguals, però amb noms de variables diferents, llavors, treient el factor comú de t0 al
quadrat, t0 i agrupant els termes independents per la primera part, per tenir la següent només
cal canviar els valors de les variables i afegir-ho sumant al lloc corresponent.
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L’aïllament de t0 en l'equació (3.12) es troba en l’equació (3.13).

Un cop l'equació es troba en aquest punt, es pot resoldre com una equació de segon grau
normal aplicant la equació (3.14), aquesta dona dos resultats, però s’ha determinat a través de
diferents proves que el resultat correcte sempre és el que utilitza el signe positiu. El motiu és
perquè amb aquest sistema es troben dos valors de temps possibles que compleixen aquesta
equació, però en el moment de calcular les coordenades, el resultat de la posició utilitzant t0
calculat amb signe positiu es troba en les coordenades de dins el quadrant format pels sensors,
però en canvi, amb l’altre valor de t0, la posició és una totalment incorrecta.

Les variables a, b i c de l’equació (3.14) seran extretes de l’equació (3.13) vista anteriorment.
En el sistema d’equacions (3.15) hi ha els càlculs per cada variable.

Aquestes equacions permeten trobar t0 ja que t2, t3, v, dx i dy són variables conegudes, on
només t2 i t3 seràn les que cambiaràn de valor. I un cop s’obté t0, substituint en les equacions
(3.7) i (3.8) s’aconsegueixen els valors de x i y.
En aquest punt és on acaba l'explicació de com es va resoldre el problema del posicionament,
aquests resolució obtinguda era interessant comparar-la amb resultats semblants de diferents
recursos web per a poder determinar si era correcte el plantejament i resolució abans de
realitzar la prova de funcionament, per poder confirmar totalment la seva validesa.
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Un factor que va complicar el fet de realitzar aquestes comparacions era que en aquest cas el
posicionament és bidimensional, i els casos resolts acostumen a ser per un espai
tridimensional, cosa que implica afegir la variable z.
Per a comparar els resultats es va seleccionar el recurs web [Sag16]. En aquest recurs,
s’utilitza la trilateració per a realitzar el posicionament, això significa que els retards no es
tindran en compte, però sí es poden comparar els resultats de x i y, per a fer-ho, primer cal
ignorar la part corresponent a la coordenada z com si fos igual a 0, i llavors per les equacions
de cada coordenada, cal canviar les distàncies anomenades com a “r”, pel seu càlcul
corresponent. A part d’això, hi ha un detall a tenir en compte, aquest és que la distribució
utilitzada en la referencia no és idèntica a la utilitzada per a aquest treball, això implica que el
valor de la coordenada x del tercer sensor del sistema del recurs serà igual a zero. Amb això,
s’obté que les equacions de x i y són iguals, parlant en format de distàncies.
Aquestes distàncies, en el cas de la trilateració són conegudes, però en l’algoritme d’aquest
sistema, com ja s’ha comentat, les distàncies depenen dels retards i no són conegudes. Per a
comprovar aquesta part es va utilitzar un altre recurs web [Abd12], aquest altre sí que utilitza la
multilateració, però treballa amb matrius, i la part del plantejament de x i y és més complex de
comparar. Observant el recurs, en l’apartat A dins el punt II, s’indica una forma de calcular el
valor del temps en el qual es produeix el senyal. La forma de donar el temps no és exactament
igual a la vista en aquest treball, però es pot denotar que el format de resolució és molt
semblant.
Els càlculs de la posició seran executats pel processador de l'ordinador, i en futurs apartats es
podrà veure la seva implementació. Aquesta forma de posicionament té bona precisió, però
variarà segons la precisió dels temps de retard trobats, com menor sigui la d'aquests,
repercutira directament en la precisió de les coordenades. En el següent apartat, es realitzarà
una comparació dels errors obtinguts en el mateix cas segons la precisió del temps.
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3.3.2. Comprovació de l’algoritme
Un cop obtingut l’algoritme és important comprovar el seu funcionament. Per a fer-ho només cal
posar un cas d’exemple on tots els valors siguin coneguts i calculables i comprovar que amb els
valors obtinguts en un cas real dóna el resultat correcte.
El cas d’exemple es pot veure en la Imatge 3.5.

Img.3.5 Representació d’una distribució de l’esquema.

Primer de tot, el que cal fer és determinar les dades que s’obtindran en el cas real. Es tindrà la
velocitat de propagació la qual en aquest cas s’utilitzarà 3700 m/s, ja que és un valor de
velocitat que un tipus de fusta té [Vel20], encara que per al sistema construït caldrà trobar el
valor de la seva velocitat per a poder fer els càlculs correctament. També es disposa de les
posicions dels sensors, les quals són pel sensor 1 les coordenades (0, 0) m, el sensor 2 es
troba a (1.52, 0) m i el sensor 3 està a (0, 1.37) m.
Els temps registrats per cada sensor seran per el sensor 1 un temps igual a 0, i pels altres dos
sensors s’ha de fer un mínim càlcul, el qual està representat en la equació (3.16).

Amb l'equació (3.16) es pot trobar el retard captat pels sensors, però en aquesta situació també
caldrà calcular les distàncies d1, d2 i d3 manualment a través de trigonometria amb el teorema
de Pitàgores.

23

En els càlculs següents es troben els valors de les tres distàncies necessàries per a la
resolució.

Utilitzant l’equació (3.16) amb les distàncies que s’acaben de trobar es poden obtenir els temps
dels sensors 2 i 3, els quals estan calculats a continuació.

En aquest punt, totes les dades necessàries per a realitzar els càlculs ja són les que en el cas
real es tindrien, i ara el que cal fer és aplicar l’algoritme trobat anteriorment, primer de tot s’ha
de calcular el valor de t0 amb l'equació (3.14) tenint els valors dels termes a, b i c que els seus
valors calculats es troben a continuació.
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Amb els valors d’a, b i c ja es pot trobar el valor de t0, el qual es calculat en la següent equació.

Per a aquest valor de t0 es pot realitzar una comprovació de la seva correctesa, utilitzant la
primera equació del sistema d’equacions (3.1). En aquesta equació es relacionen t1, t0 i td1, on
t1 és 0, i el valor de td1 es pot trobar fàcilment tal i com es fa en el sistema d’equacions (3.2).

Com es pot veure, el resultat obtingut de t0 és correcte, i ara només cal comprovar els valors de
la posició de x i y, els quals ja poden ser calculats utilitzant el valor de t0 trobat en les
equacions (3.7) i (3.8) per a calcular cada dada respectivament.

Com es pot observar els valors de x i y de posició calculats són pràcticament iguals als
especificats en el primer moment, aquesta mínima variació de l’ordre de micròmetres es deu a
pèrdues de decimals, ja que és impossible guardar-los tots. Fent un arrodoniment fins a
milímetres el resultat obtingut és el correcte, encara que tenint un valor bo només pels
centímetres ja seria suficient.
Després de comprovar que l’algoritme funciona correctament, és necessari comprovar la seva
precisió segons els errors en el temps, ja que en aquest cas teòric, l’error podria ser nul si
s’utilitzessin tots els decimals, però s’ha truncat als nanosegons cosa que afegeix cert error.
També cal comentar que segons la velocitat de transmissió que tingui el senyal, el mateix error
segons la precisió es trobarà en un rang diferent.
Per a poder determinar correctament l’error segons la precisió del temps es va realitzar les
gràfiques de les Imatges 3.6 i 3.7, on hi ha representat l’error relatiu segons el punt on es
trunquen els decimals del temps. Cada una correspon a la coordenada indicada en el títol.
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Img. 3.6 Gràfica amb els errors relatius de la coordenada x segons el temps.

Img. 3.7 Gràfica amb els errors relatius de la coordenada y segons el temps.
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Com es pot veure en les dues gràfiques com menys nombres significatius s’agafen, més error
hi ha, l’error creix de forma exponencial per cada decimal menys. El màxim d’error apareix en el
moment en el qual es trunquen tots els nombres significatius i els temps són tots igual a zero, i
per tant el punt de bot calculat és el centre de la taula.
Hi ha un punt que cal comentar sobre els errors relatius obtinguts, aquest és el fet de que
aquests errors són utilitzant 3700 m/s com a velocitat dels senyals, si aquesta és major,
aquests errors arribaran al seu màxim abans, i si la velocitat es menor, els mateixos errors
apareixen truncant a un decimal més gran. També cal dir que els errors difereixen segons la
posició de bot, com menor és el número, més error relatiu hi ha pel fet de tenir un valor menor.
Els errors obtinguts en les zones de major precisió són de uns pocs milìmetres, cosa que indica
que el càlcul és precís. A més a més, posteriorment es determina la precisió de la lectura del
temps, la qual es troba en les zones més baixes, i per tant l’algoritme gaudirà d’una de les
millors precisions.
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3.4. Algoritme aplicat
L’algoritme en si consisteix en posar en forma de codi les equacions de càlcul de t0, x i y
trobades anteriorment. Per a aquesta part de l’algoritme es va decidir fer un programa amb
llenguatge C, perquè en un primer moment la intenció era que aquest algoritme funcionés dins
el microcontrolador, cosa que no es va fer, i també un motiu de què el C al ser de més baix
nivell que altres tipus de codi, es podria millorar amb eficiència de la velocitat de càlcul. Aquest
codi es executat pel processador de l’ordinador.
En un primer moment l’algoritme realitzava tots els càlculs utilitzant com a variables fixes
definides en el header els valors de la velocitat, i les distàncies dx i dy, que eren les distàncies
de separació entre els sensors, perquè fos senzill el fet de modificar-les si era necessari, i
llavors amb els corresponents t2 i t3, es feien els càlculs de les variables a, b i c per a després
poder calcular t0 i amb aquest calcular els valors de x i y. Però el fet de realitzar tots els càlculs
afegia molt temps de càlcul innecessari, per tant es va optar per a crear variables on es guarda
el càlcul de certs paràmetres que es repeteixen en diferents funcions, com és el cas de la
velocitat al quadrat. El procés de càlcul final exceptuant aquesta última part és exactament
igual. En el següent fragment de codi es pot veure aquesta part.
float
float
float
float
float
float

t2p2=pow(
 t2,2)
 ;
t3p2=pow(
 t3,2)
 ;
vp2=p
 ow(v,2
 )
 ;
vp4=p
 ow(v,4
 )
 ;
dxp2=pow(
 dx,2)
 ;
dyp2=pow(
 dy,2)
 ;

a=((4
 *t2p2*vp4)/(4
 *dxp2)+(4*
 t3p2*vp4)/(4*
 dyp2)-vp2);
b=((dxp2*t2*vp2-p
 ow(
 t2,3
 )*vp4)/(dxp2)+(dyp2*t3*vp2-p
 ow(t3,3)
 *vp4)/(dyp2));
c=((p
 ow(dx,4)
 -2*dxp2*t2p2*vp2+pow(t2,4)
 *vp4)/(4
 *dxp2)+(p
 ow(dy,4) 2*
 dyp2*t3p
2*vp2+p
 ow(t3,4)
 *vp4)/(4*
 dyp2));
t0=(-b+sqrt(p
 ow(b,2)
 -4*a*c))/(2*
 a);
...
x=(-(t2p2-2*t2*t0)*vp2+dxp2)/(2*
 dx);
y=(-(t3p2-2*t3*t0)*vp2+dyp2)/(2*
 dy);
Aquest fragment de codi es troba dins una funció la qual obté els valors de t2 i t3, i simplement
retorna els valors de x i y. D’aquest fragment cal comentar el detall d’utilitzar float pels càlculs
repetits. El fet d’utilitzar aquest format i no double, que té més precisió, es deu a que l’error que
s’aplica entre aquests dos formats és mínim, quasi es podria considerar 0, i per tant es va optar
per utilitzar menys memòria.
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Cal esmentar que en el moment d’aplicar l’algoritme de càlcul en el sistema, es va optar per
utilitzar un total de quatre sensors en lloc de tres, encara que amb tres és suficient per fer els
càlculs. El motius d’utilitzar quatre sensors són per poder obtenir una millor precisió en el càlcul
i a més a més facilita en gran manera el càlcul de la posició. El fet d'introduir el quart sensor, fa
que el mateix algoritme pugui funcionar exactament igual per a totes les situacions possibles.
Si només hi hagués un total de tres sensors, degut a que no es pot saber quin sensor d’aquests
rebrà el senyal primer, l’algoritme anterior només serviria pel cas en el qual la pilota bota en el
quadrant inferior esquerra de la taula, si bota en qualsevol dels altres quadrants, no es pot
calcular la posició igual. El motiu de que el sistema no funcioni per aquests casos és perquè la
disposició entre sensors canvia quan n’hi ha tres de la forma en la qual està muntat, per tant
s’haurien de refer els càlculs pels dos altres sensors, quan un d’aquests altres és el primer a
rebre el senyal. Una altra opció seria tractar amb temps negatius i tenint sempre el sensor del
quadrant inferior esquerra amb el temps igual a 0, però el fet d’haver de tractar amb temps
negatius va fer que s’optés per la solució realitzada amb quatre sensors.
Una altra forma d’evitar haver de repetir el procés del càlcul i tractar amb temps negatius, seria
que la disposició dels sensors fos formant un triangle equilàter, però no és l'opció més
acceptable de cara a la instal·lació, i posar un sensor de més serveix també per a poder tenir
més precisió si es requereix.
El fet d’afegir un quart sensor, provoca que la disposició entre sensors sigui exactament igual,
tots quatre tenen un sensor a distància (x,0) i un altre a distància (0,y) en valor absolut. Gràcies
a aquest fet, amb els càlculs mostrats anteriorment, i aplicant unes restes segons convé, s’obté
la posició de la pilota sobre la totalitat de la taula.
Com s’ha comentat, els quatre sensors no s’utilitzen només per a facilitar els càlculs, sinó que
també serveixn per a millorar els resultats, per aquest motiu es va tenir en compte el valor del
quart sensor. Per a fer-ho, utilitzant el mateix procés de càlcul es pot obtenir la equivalencia
entre el temps captat pel sensor, i el temps que hauria d'haver captat segons la posició
calculada. Aquesta equació és la (3.17).

Dividint el temps de retard calculat i el capturat, t4, s'obté la relació entre aquests dos temps.
Aquesta relació indica la escala de diferència de distància entre la posició calculada i el punt de
bot real. Utilitzant aquesta relació per a modificar proporcionalment els valors de x i y, s'obté
una millora en el valor real del bot. El que s’ha fet per a millorar els valors és multiplicar la
relació obtinguda pels valors de les coordenades.
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El fet de realitzar la multiplicació directament amb la relació podria ser problemàtic, per evitar
errors va ser necessari afegir dos condicionals. Aquesta relació podria sortir amb valor negatiu
per tant calia fer el valor positiu. Un altre cas que podia passar era que el valor fos molt gran o
molt proper a 0 per un error en el valor de temps captat, realitzar aquesta multiplicació faria que
la posició fos totalment incorrecta. Per tant, es va limitar a que la relació entre els dos temps
tingués valors de mínim igual a 0.8 i màxim igual a 1.2. Si aquest factor tenia per valor 1,
significa que els dos temps són completament iguals i per tant no hi haurà canvi en els càlculs.
Perquè el codi gestiones com es donaran les dades a la funció, es va crear una nova funció la
qual rep els retards de cada sensor en forma de llista d’un nou tipus creat que és una estructura
composta pel sensor i el seu temps de retard, i segons el que ha estat el primer en rebre la
senyal, dona els retards de forma correcta a la funció anterior i recolleix els resultats per a
després aplicar les conversions de posició relativa a la posició respecte al punt zero.
El codi que realitza aquest procés és el següent.
i
 f(
 received[0
 ].t==0)
 {
calc_xy(received[1
 ].t, received[2
 ].t,
x=result[0]
 ;
y=result[1]
 ;
}
e
 lse if(received[1
 ].t==0
 ){
calc_xy(received[0
 ].t, received[3
 ].t,
x=dx-result[0
 ]
 ;
y=result[1]
 ;
}
e
 lse if(received[2
 ].t==0
 ){
calc_xy(received[3
 ].t, received[0
 ].t,
x=result[0]
 ;
y=dy-result[1
 ]
 ;
}
e
 lse{

calc_xy(received[2
 ].t, received[1
 ].t,
x=dx-result[0
 ]
 ;
y=dy-result[1
 ]
 ;
}

received[3
 ].t, result);

received[2
 ].t, result);

received[1
 ].t, result);

received[0
 ].t, result);

Cal dir que aquest codi, encara que el bot es realitzi fora del polígon format pels sensors, la
posició es retorna de forma correcta. Sí que seria problemàtic si els sensors es trobessin molt
propers al centre de la taula.
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A l’hora de trobar la posició també es va tenir en compte la posició dels sensors sobre la taula,
ja que la majoria de cops aquests no podran ser muntats a les posicions extremes, i es trobaran
una mica endinsats. Això es va solucionar afegint unes variables que indiquen quant
d’endinsats estan respecte a l’eix x i respecte a l’eix y, i llavors un cop es té la posició es
realitza la suma o resta necessària. Aquestes variables es troben en el header per a poder ser
canviades amb facilitat. Les variables dx i dy, utilitzades en els càlculs són les distàncies entre
els sensors, les altres dues variables, dxt i dyt, són les mides de la taula.
Aquesta última part consisteix de només dues línies de codi, les quals estan a continuació.
x+=(dxt-dx)/2;
y+=(dyt-dy)/2;
Per últim, es va crear una funció, la qual rep els quatre temps de retard i crea la llista de les
struct que rep la funció anterior i crida aquesta donant-li la llista, i aquesta nova funció retorna
les dades de la posició rebudes de la funció anterior. La raó d’afegir aquesta nova funció era
perquè en el moment de crear el front-end, el qual està fet amb Python, era necessària una
funció que rebes paràmetres bàsics i en retornés també de bàsics, i per no modificar la funció
anterior, es va crear una de nova la qual actua d'intermediaria. Aquesta nova funció és la
següent.
const c
 har * Data(
 float t1, float t2, f
 loat t3, float t4){
s
 truct sensor r
 eceived[4];
received[0]
 .t=t1;
received[0]
 .sensor=S1;
received[1]
 .t=t2;
received[1]
 .sensor=S2;
received[2]
 .t=t3;
received[2]
 .sensor=S3;
received[3]
 .t=t4;
received[3]
 .sensor=S4;
r
 eturn get_xy(received);
}
El codi explicat en aquest apartat, es troba complet en el apèndix A.
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4. Captació de senyals
Un factor totalment determinant a l’hora d'aconseguir un bon resultat és com es detecten els
senyals que cal captar per a determinar la posició del bot. Com ja s’ha explicat anteriorment, es
volen detectar les ones sonores produïdes per la pilota just en el moment en el qual impacta
sobre el tauler de joc.
No detectar correctament els bots i obtenir deteccions quan no es produeixen bots degut al
soroll són els factors més problemàtics que cal tractar, ja que podria donar informació errònia a
l’usuari del sistema.
Per a poder obtenir una bona detecció es va seguir un procés de recerca, test i millora sobre
diferents opcions sensorials, fins a determinar la millor opció per a detectar el bot. Aquest
procés va consistir en primer decidir quin tipus de sensor utilitzar realitzant diferents tests per a
obtenir el més òptim, després realitzar adaptacions sobre el sensor per a millorar més la senyal
rebuda i per últim fer les proves de funcionament amb les quals determinar la velocitat de
transmissió de les ones per a utilitzar el valor en l’algoritme.
Un factor que és necessari tenir en compte per la detecció de les ones és la possibilitat dels
rebots de les ones que hi poden haver, però al estar utilitzant fusta d’un gruix considerable,
aquests rebots són mínims i per tant no provoquen cap classe d'interferència.
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4.1. Sensors
El primer que es va fer és un procés de recerca sobre possibles sensors que permeten mesurar
les ones acústiques produïdes en el bot de la pilota. Com que les ones que calia detectar eren
sonores, les quals es transmeten tant per l’aire com per la fusta en forma de vibracions, en el
moment de la selecció va aparèixer un ventall prou ampli d’opcions.
El fet d’haver de detectar ones sonores indicava que els sensors que caldria utilitzar serien
relacionats amb el so o si més no amb la vibració d’ones.
Les diferents opcions van ser posades a prova i poc a poc es va determinar quina era la millor
opció de totes. Aquests testeigs van consistir en primer determinar la seva validesa pel sistema,
un cop fet això, es van posar els sensors a prova sobre el terreny final per observar el seu
comportament en determinades situacions.
Els diferents sensors, testeigs i validació que es van realitzar sobre cada un d’ells s'explicaran
en els pròxims punts.

4.1.1. Acceleròmetres
Una de les primeres opcions que es va valorar va ser la de l’accelerometre, la qual és la única
opció sensorial que no té cap relació amb el so. El fet de triar aquest tipus de sensors es deu a
que amb un acceleròmetre és possible detectar les vibracions que la taula produeix. Aquest
tipus de sensors medeixen l’acceleració del cos donant aquesta acceleració per com a mínim
un eix, però també n’hi ha que mesuren l’acceleració dels tres eixos x,y i z.

Img. 4.1 Imatge d’un acceleròmetre.

Aquesta opció només va ser plantejada i no provada, va ser ràpidament descartada degut a
que els dispositius més bàsics no assoleixen la freqüència necessària per a tenir la precisió
desitjada, i per altra banda, els acceleròmetres més potents, sí que poden detectar els senyals,
però la recepció de dades per part del microcontrolador seria més lenta, ja que hauria d'utilitzar
el conversor analògic digital o bé el bus I2C, això suposaria una major complexitat a l'hora de la
lectura dels valors, cosa que amb les altres opcions no passa.
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4.1.2. Micròfons electret
Com que el que es volia sensoritzar eren ones de so, el primer en el que es va pensar era en
micròfons, en aquest cas eren del tipus electret. Els micròfons electret es poden entendre com
un condensador amb un cert dielèctric, i on les ones sonores alteren la posició dels dipols, el
que provoca una diferència de tensió en la sortida. Es pot consultar [Ele20] per més informació.

Img. 4.2 Fotografia d’un micròfon electret.

Aquest tipus de micròfon va afegir un petit inconvenient fàcilment solucionable, aquest petit
problema era que els electret necessiten un circuit polaritzador per a funcionar, el circuit és
bàsicament un condensador i dues resistències com es pot veure en la Imatge 4.3. Aquest
circuit comportava un mínim més de complexitat en el disseny de les connexions.

Img. 4.3 Circuit polaritzador per a micròfon electret.

Es van fer diferents tests sobre aquests micròfons, junt amb el seu respectiu circuit polaritzador.
Els primers tests van ser realitzats sobre una taula per a comprovar que poden obtenir les ones
sonores, tant a través de la fusta o l’aire. A continuació es van situar en el model de taula creat,
en una disposició similar a la del sistema final. Es va poder comprovar que, amb aquesta nova
configuració, no complien amb les expectatives i finalment van ser descartats degut a que la
relació senyal-soroll era massa baixa, cosa que produeix falses deteccions de senyal. També
es va observar que amb sorolls externs suficientment forts eren detectats erròniament com a un
bot, cosa que afegia més problemàtica. Aquests problemes eren deguts a que detectaven el
soroll del bot propagat per l’aire i no per la fusta, encara que estiguessin situats en la part
inferior de la fusta.
El model utilitzat per a realitzar les proves va ser el KEIG4537TFL-N amb el codi 2215104 d
 e
referència de Farnell.
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4.1.3. Micròfons dinàmics
Un altre tipus de micròfon que es va testejar van ser els micròfons dinàmics els quals, a
diferència dels electret, no necessiten un circuit polaritzador. Aquests micròfons es diferencien
dels electret pel seu funcionament, els dinàmics utilitzen una bobina amb un imant el qual està
enganxat a la membrana que vibrarà amb les ones sonores, la membrana mou l’imant, i aquest
moviment és el que produeix el corrent. Per més informació consultar [Bob20].

Img. 4.4 Imatge d’un micròfon dinàmic.

Per aquest tipus de micròfon es van realitzar els mateixos tests que pels electrets. Aquests en
les primeres proves fetes sobre la taula per a comprovar la seva validesa no van ser tan bons
com els vists en els electrets. Després, un cop fent les proves en la situació real, van donar
millors resultats que els altres, però tot i donar millors resultats, tenien problemes semblants als
dels electrets, la relació senyal-soroll no millorava en gran mesura respecte els electret i els
sorolls forts també provocaven deteccions errònies, aquests problemes van fer que fossin
descartats.
Els micròfons dinàmics utilitzats per als testejos eren el model SA-18 amb referència 5095852
de Farnell.
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4.1.4. Altaveus
Els altaveus poden semblar un element no viable per a sensoritzar un senyal, ja que aquests
serveixen per a produir so i no registrar-lo com és el cas dels micròfons, però aquests elements
no difereixen molt dels micròfons, ja que són compostos per una membrana la qual vibra, i com
és el cas dels micròfons, si aquesta membrana es fa vibrar mecànicament, aquesta produeix un
senyal elèctric.

Img. 4.5 Imatge d’un altaveu.

Les primeres proves que es van realitzar amb altaveus van donar la sensació de que podrien
ser la millor opció. Les proves van ser realitzades amb l’altaveu sobre la taula, observant la
seva resposta es van poder veure retards de temps molt bons amb propagació a través de
l’aire. Però, en el moment que es van posar sota la taula, tal com havien d'estar en el muntatge
final, aquests no detectaven els bots més fluixos i llunyans. Un punt a favor que tenien és que
no detectaven sorolls forts externs, però el fet de no detectar tots els bots va ser el factor que
els va eliminar de les opcions.
Els altaveus provats van ser de dos tipus diferents obtenint pràcticament els mateixos resultats,
uns eren de 2W i els altres eren de 1W amb una resistència interna igual pels dos tipus de 8
ohms, aquests altaveus provenien del desmantellament d'equips i per tant no hi ha cap
referència de compra, encara que si aquesta hagués estat l'opció triada, s’haurien comprat uns
altaveus completament iguals amb les característiques més apropiades per al sistema.
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4.1.5. Piezoelèctrics
L’últim sensor provat van ser els piezoelèctrics, aquests poden emetre vibracions a través d’un
corrent rebut igual que els altaveus, però també poden servir per a detectar vibracions, que
igual que el micròfons, quan vibra el material i aquest es deforma aquests generen una tensió
proporcional a aquesta deformació aplicada al material. El fet de que aquests puguin tant captar
com emetre sons es deu a que l’efecte piezoelèctric és reversible. Per més informació sobre els
piezoelèctrics consultar el recurs web [Kis20].

Img. 4.6 Fotografia d’un piezoelèctric

Aquest tipus de sensors des del primer moment va donar bons resultats, les proves sobre la
taula van ser molt satisfactòries, i en les proves en la situació real van donar retards molt sòlids
i a més a més tenien una molt bona relació senyal-soroll, cosa que en alguns dels altres
sensors provats no era així. Només hi havia un problema en aquests, i era que els salts a terra
creaven un moviment en tota la taula, el qual era detectat com a bot, aquest fet es va poder
anul·lar posant uns piezoelèctrics més grans, ja que havien de ser cops a terra tan forts que és
molt difícil que durant un partit passi si el terra és suficient sòlid.
Existeix un gran ventall de materials amb els quals els piezoelèctrics estan fets, diferents mides
i formes. Per al sistema els piezoelèctrics eren de forma rodona i utilitzant un material ceràmic
com a piezoelèctric, tal com es veu en la Imatge 4.6. Es van provar dues mides diferents
encara que tal com s’ha comentat anteriorment, per qüestions de funcionament es van utilitzar
uns de mida gran, els quals tenien un diàmetre extern de 3.5 cm.
Després de les diferents proves es va determinar que els piezoelèctrics eren el tipus de sensor
més vàlid per la construcció del projecte i per tant van ser els sensors utilitzats per a detectar el
senyal del bot en el model final.
El model de piezoelèctric utilitzat tant pels testejos com pel model final era el 7BB-35-3 amb el
codi 1192552 de Farnell.
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4.2. Circuiteria requerida (comparador)
Durant els tests es va poder observar que els senyals que donaven els piezoelèctrics eren
senyals semblants a una sinusoidal decreixent tal com es pot veure en la Imatge 4.7 a forma
d’exemple.

Img. 4.7 Exemple de sinusoidal decreixent.

El que interessava tenir perquè el microcontrolador pogués detectar l'instant del bot era un
senyal que fos rectangular, amb el flanc més vertical possible. La forma d’aconseguir-ho era
mitjançant un comparador, el qual tingués un llindar de comparació suficientment alt com per
desestimar qualsevol pic de soroll però suficientment baix com per a detectar qualsevol bot
sobre la taula.
El soroll del piezoelèctric es va poder determinar que tenia un valor màxim d'uns 20mV, i el
mínim de senyal que es detectava, fent un bot baix a la punta contrària del sensor, era un
senyal d'una mica més de 100mV, aquest valor va ser provat una quantitat considerable de
cops per confirmar que no fos mai menor als 100 mV. Per tant el llindar de comparació havia
d'estar als 100mV, aquest valor del llindar també ajudava a desestimar les possibles deteccions
per moviments del terra, ja que aquestes es detectaven amb un senyal de menor valor.
Per tal de fer-ho es va dissenyar un simple circuit utilitzant un amplificador operacional el qual
actuava com a comparador. Un factor important era que a partir del microcontrolador, pensant
en utilitzar la placa d’Arduino Uno, només es poden obtenir voltatges de 0 a 5V, per aquest
motiu l’operacional havia de ser del tipus rail-to-rail, els quals, a diferència dels normals, tenen
els valors de la sortida iguals als de la alimentació.
El tipus d’operacional triat per a fer el comparador va ser el OPA340 concretament la versió
NA/3K, el qual treballa amb una tensió d’alimentació des de 2.7V fins a 5V, valors que són
totalment compatibles pel sistema, i que té una velocitat de resposta suficientment gran com
per no interferir en el retard del senyal, la velocitat amb la qual puja la sortida és de 6V per cada
microsegon, cosa que significa que al detectar el llindar de comparació amb un sol microsegon
la sortida ja serà la desitjada. Aquest operacional en un primer moment va ser testejant en la
seva versió OPA340PA la qual té un encapsulat DIP, però per a fer el muntatge final més petit
es va optar pel model amb encapsulat SOT-23, el datasheet s’aquest element és [Tex16].
38

Per aconseguir el senyal de 100mV que actua com a llindar, es va optar per fer un simple
divisor de tensió del senyal d’alimentació de 5V. Els valors de les resistències i el muntatge es
troba en la Imatge 4.8, on es pot veure el primer plantejament del circuit complet per un sol
sensor. En el Input és on es conecta el piezoelèctric.

Img.4.8 Primer disseny del circuit comparador.

Aquest circuit tenia un bon funcionament, però donava un problema, el qual era que de
vegades el senyal es quedava a 5V i no a 0, girant per complet la sortida esperada. Aquest fet
es deu a que el piezoelèctric actuava com un condensador i segons la càrrega que tenia,
actuava d’una forma o bé d’una altra. Per a solucionar-ho simplement calia afegir una
resistència de pull-down al costat de la connexió del piezoelèctric, abans d’entrar a
l’operacional, i llavors ja funcionava correctament. Aquesta resistència tenia un valor de 3.3k
Ohms. El nou circuit és el que es troba en la Imatge 4.9.

Img. 4.9 Segona versió del comparador.

En aquest circuit es podria afegir un condensador en paral·lel a la resistència de 1k Ohm per a
reduir el soroll, això en el pròxim pas es sol·lucionarà pel fet d’utilitzar el PWM.
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Una última part de circuiteria extra que es va afegir és una la qual permetia controlar el valor
del llindar per si mai fos necessari baixar dels 100mV, per a fer-ho, es va canviar la resistència
de 50k Ohms per dues de 25k Ohms en sèrie, cada una amb un condensador en paral·lel.
Aquesta construcció actuava com dos filtres pas baix, els dos filtres tenien una freqüència
suficientment alta com per no provocar esperes al carregar-se, i en l’apartat on es tracta el
PWM es determinarà l’arrissat dels filtres, ja que depèn de la freqüència del PWM. Aquest
muntatge servia per a poder controlar el senyal a través d’un PWM, si aquest sempre estava a
1, el llindar seguirà sent de 100 mV, i si el cicle és de 50%, el llindar serà de 50 mV.
Aquest disseny final es pot veure en la Imatge 4.10.

Img. 4.10 Últim disseny del comparador individual.

Un cop es va tenir el disseny fet i testat amb components sobre una protoboard, es va fer una
shield per a l’Arduino Uno, aquest últim és el que s’encarregarà de detectar els temps de retard
rebuts pels sensors.
El fet de fer una shield i utilitzar l’Arduino Uno és un factor de facilitat d’instal·lació, ja que amb
poc coneixement és possible posar el codi i connectar la shield correctament, que si pel contrari
fos una PCB amb el seu microcontrolador. També el factor de temps i cost de fabricació de la
placa va influir en la decisió, ja que per aquest cas dissenyar i fabricar la shield era més simple
que fer-ho per una PCB amb un microcontrolador integrat, la PCB segurament hauria hagut de
ser enviada a fabricar per un fabricant especialitzat, cosa que per la shield no era necessària
tenint en compte l’equipament de la universitat.
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En l’esquemàtic de la shield hi havien d’haver un total de 4 comparadors, un per cada sensor,
simplement va ser necessari quadruplicar l'operacional amb la resistència de pull-down i
connectar les línies comunes a on era necessari, aquestes línies comunes eren l’alimentació de
5V, la massa i el voltatge de 100mV que era el llindar de comparació, aquest nou disseny és el
de la Imatge 4.11.

Img. 4.11 Esquemàtic complert.

En el disseny va ser necessari afegir condensadors de desacoblament en els operacionals per
tal d’eliminar possibles sorolls generats pels operacionals, aquests condensadors, seguint els
valors típics, eren de 100nF i estaven connectats a la línia de 5V cada un al costat de cada chip
i amb l’altre pin connectat a massa. Un altre element que va ser necessari incloure eren els
connectors pels sensors, per poder enviar el senyal captat cap als comparadors.
Un cop es va tenir el disseny de les connexions, també es van afegir els pins de l'Arduino Uno
perquè la shield fos funcional, l’esquemàtic final és el que és el de les Imatges 4.12, 4.13 i 4.14.

Img.4.12 Primera part de l’esquemàtic general per la shield.

Img. 4.13 Segona part de l’esquemàtic general per la shield.
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Img. 4.14 Tercera part de l’esquemàtic general per la shield.

En el disseny final, es pot veure en la Imatge 4.14 que les resistències utilitzades pels filtres i el
divisor de tensió han canviat el seu valor de 25k a 24k, això es deu a que les de 24k són
d’estàndard E24 i la seva disponibilitat és major. El canvi d’aquests valors no té un efecte
apreciable en el funcionament.
Aquest disseny va ser provat primer en una protoboard, es va poder comprovar que la forma
dels senyals i els retards eren bons utilitzant un oscil·loscopi, i que el microcontrolador podia
captar els senyals que sortien del comparador perfectament sense cap tipus de problema en el
funcionament.
Havent finalitzat el disseny de l'esquemàtic faltava realitzar el disseny de la placa per a la seva
fabricació. Pel disseny va ser necessàri decidir quins footprints utilitzar per a cada element.
Com ja s’ha comentat anteriorment, els comparadors van ser escollits amb encapsulat SOT-23
utilitzant quatre xips diferents, cada un tenia només un comparador, es va utilitzar aquest
format i no altres possibles on hi havia 2 o 4 comparadors en el mateix xip perquè tenir tots els
comparadors apretats i treballant amb voltatges baixos de comparació, podria provocar una
detecció per part d’un dels comparadors incorrecte provocada pel canvi de 0 a 5 V d’una altra
sortida. Pel que fa a les resistències i condensadors aquests eren de muntatge SMD de mida
0805. Els connectors dels sensors eren amb cargol, es van posar aquests per poder apretar el
cable connectat i que no sortís, ja que el fet d’haver d'estar capgirat sota la taula un altre tipus
de connector podria no aguantar correctament el cable.
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La shield dissenyada és la qual es troba en la Imatge 4.15, on es poden veure les connexions i
com la distribució dels elements va ser plantejada.

Img. 4.15 Disseny de la shield.

La shield es va fer de doble cara per a tenir unes connexions més correctes, i es van afegir
plans de massa en ambdues cares. Les línies de color vermell són les corresponents a la capa
de dalt, i les de color verd són les corresponents a la capa inferior. Les línies es comuniquen
entre capes utilitzant vies.
El resultat real de la shield amb tots els components muntats correctament, es pot veure en la
Imatge 4.16.

Img. 4.16 Fotografia de la shield.
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Amb la shield acabada, es van provar els diferents comparadors individualment per comprovar
el seu funcionament amb l’oscil·loscopi. Les proves van ser les mateixes fetes anteriorment
amb el mateix circuit muntat en la protoboard, tots van funcionar correctament i per tant es va
validar el funcionament de la placa.
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4.3. Resultats
Un cop fets els tests per a determinar quin tipus de sensor calia utilitzar pel muntatge final, i
amb la circuiteria de comparació muntada, calia determinar si el sistema funcionava com
s’esperava i també la velocitat exacta amb la qual es propagava el so en el material utilitzat,
que era fusta aglomerada i la seva velocitat de transmissió del so era desconeguda.
El primer que es va fer va ser determinar la velocitat de propagació de les ones sonores a
través de la taula. Per a fer-ho es van posar només dos sensors i es feia botar la pilota en una
distància coneguda, el muntatge realitzat és el vist en la Imatge 4.17. En el muntatge els
sensors es trobaven endinsats 6 cm a la taula, aquest és el motiu de les distàncies indicades.

Img. 4.17 Distribució per les proves.

Es van realitzar un nombre significatiu de bots i es van registrar els temps utilitzant un
oscil·loscopi per poder veure els retards. Es van fer mesures de temps tant de la manera amb
la qual es veu el bot en aquest cas, com el bot fet amb les distàncies intercanviades entre els
dos sensors, el format invers.
Aquestes mesures de temps es van registrar i són les que es troben en la Taula 4.1. Cal dir que
es va registrar tant el dia com l'hora i la temperatura aproximada de la instal·lació on es van
realitzar aquestes proves, ja que amb altres condicions, aquestes mesures podrien diferir en
major o menor mesura. Totes les proves van ser realitzades amb unes condicions de
temperatura iguals, ja que van ser en el mateix dia i en un interval de temps poc ampli.
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Com ja s’ha comentat, hi ha dos formats amb els quals es van agafar les dades, per poder
diferenciar entre cada un dels formats, en la Taula 4.1 els temps s’han separat en dues
columnes.
Temps (us)
Nº test

Format 1

Format 2

1

546

541

2

539

543

3

553

537

4

551

547

5

559

550

6

548

538

7

543

542

Mitjana

548.4

542.6

Mitjana total

545.5 us
Taula 4.1 Resultats dels tests.

Un cop es van tenir totes les mesures de temps registrades i amb la seva respectiva mitjana
calculada, es va realitzar el càlcul de la velocitat de propagació de les ones a través de la fusta,
aquest es pot observar en l'equació (4.1).

La velocitat de propagació era d'aproximadament 440 m/s, la qual en un primer instant va ser
sorprenent i per tant va ser necessari confirmar la veracitat d’aquest valor. Per a fer-ho, es va
realitzar el muntatge de la Imatge 4.18, i es van realitzar diferents bots de prova per comprovar
si els retards es corresponien amb els de la velocitat calculada.

46

Img. 4.18 Distribució per les segones proves.

Els tests van consistir en fer botar la pilota en diferents parts de la taula i veure com els retards
registrats en l’oscil·loscopi es corresponien als esperats segons la velocitat de propagació
calculada.
Pel primer test, el bot utilitzat era el mateix que pels càlculs anteriors, però l’objectiu en aquest
cas era veure el retard captat pel nou sensor introduït. Es van realitzar diferents bots, entre els
dos primers sensors, els valors de retard observats eren molt aproximats als trobats en les
proves pel càlcul de la velocitat, i pel tercer sensor, el retard esperat, entre aquest i el sensor
que rebia primer el bot, era de 1.478 ms i es va obtenir un temps mitjà de 1.431 ms.
Pel segon test, aquest es va fer just sobre un sensor, el qual detectaria en l'instant 0 el senyal.
El retard d’aquest bot pel sensor de la part inferior esquerra havia de ser de 1.773 ms i pel de la
part superior dreta havia de ser de 2 ms, els dos retards vists en l’oscil·loscopi eren de 1.767
ms i 1.972 ms respectivament, cosa que indicava bons resultats.
Per últim es va realitzar el tercer test, on els sensors havien de rebre el senyal just al mateix
instant, i així va ser, hi havia variacions quasi inapreciables molt possiblement degudes a la
imprecisió dels bots.
Com s’ha pogut comprovar, els retards obtinguts en aquestes proves eren els esperats, per tant
la velocitat trobada era la correcta.
Independentment d’aquests tests mesurats i controlats, també es van realitzar altres tests
observant els retards però sense comprovar la correctesa dels valors, sinó que s’observava si
entre ells la relació del retard era la correcta, això va servir per a confirmar que no hi havia
zones on els bots es detectessin incorrectament.
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5. Registrar informació
Un cop ja es tenia l’algoritme de posicionament i els sensors que donarien la informació que
serviria perquè aquest algoritme determini la posició, va ser necessari fer la part que
s’encarregarà de detectar la informació dels sensors, aquesta part és la que tractarà els retards
d’arribada.
Per fer això es van seguir uns certs passos, primer de tot es va fer una recerca i valoració sobre
quin microcontrolador s’encarregaria de processar la informació enviada pels sensors, aquesta
informació bàsicament era l’indicatiu d’haver rebut les ones de soroll. Havent decidit quin
element seria el centre d’operacions, el següent pas va ser determinar quina era la millor forma
de llegir la informació dels sensors. L’últim pas va consistir en com processar la informació
rebuda, que per a aquest sistema seria contar els temps de retard. Aquests passos seguits es
comentaran amb detall en els pròxims punts.
Un cop les dades dels sensors ja es tenien registrades correctament, calia afegir-hi la part de
l’enviament d’aquesta informació cap al lloc necessari per a seguir amb tot el procés, aquesta
part també serà tractada amb detall en aquest apartat.
En aquest apartat també es parlarà de com el microcontrolador generarà el PWM, ja que
aquesta funció serà executada concurrentment amb la lectura de les dades.
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5.1. Microcontrolador
Tenint un mètode amb el qual s’obtenien els senyals, calia afegir la forma amb la qual llegir
aquests senyals i determinar el temps de retard. El dispositiu utilitzat per a fer aquestes
lectures, com ja s’ha comentat anteriorment, era la placa d’Arduino Uno, la qual compta amb el
microcontrolador ATMega328P. La placa es pot veure en la Imatge 5.1.

Img. 5.1 Placa d’Arduino Uno.

El motiu d’utilitzar la placa d’Arduino Uno i no una altra placa amb un microcontrolador
incorporat, era per una qüestió de facilitat d'instal·lació, ja que és un element relativament
conegut i fàcil d’obtenir per qualsevol persona, i que si aquest sistema el volgués utilitzar una
persona menys experta ho podria fer amb facilitat.
Un altre factor important, ja comentat en la part del disseny de la shield que conté els
comparadors, és que el fet de tenir una shield facilita i abarateix molt la instal·lació dels
components, cosa que una PCB feta per a aquest sistema no podria ser així, ja que el fet de
muntar tots els elements sobre la placa seria molt costós, en canvi, la shield té pocs elements i
la placa d’Arduino és relativament barata.
A més a més, el microcontrolador d’aquesta placa té una gran quantitat d’elements que seran
útils pel registrat i tractament de les dades, els quals són els comptadors i el port-sèrie.
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5.2. Llegir dades
El factor més determinant en detectar els retards era la forma amb la qual es llegien els senyals
rebuts dels diferents sensors, després de passar pels comparadors fent aquests senyals
quadrats. La detecció dels senyals no podia ser errònia i a més a més havia de ser
suficientment ràpida com per no afegir retards entre els senyals dels sensors quan els temps,
realment, siguin iguals.
Es van valorar diferents formes amb les que es podien obtenir les deteccions i el temps que
tardaven en processar la informació rebuda. Aquestes formes eren totes utilitzant elements que
la placa d’Arduino Uno tenia a disposició. Les diferents opcions valorades es comentaràn a
continuació.

5.2.1. Conversor analògic/digital
En un primer moment es va pensar en utilitzar el conversor analògic/digital que té incorporat
l’Arduino Uno. La idea era detectar els màxims amb aquest element, comparar els valors rebuts
per cada sensor, i determinar el temps de retard entre ells, però el problema era la velocitat de
lectura d’aquest component.
El conversor analògic/digital per a fer la lectura dels valors necessita un temps mínim de
preparació entre lectura i lectura, i aquest temps és relativament gran. El conversor compta
amb una velocitat de lectura màxima de 125kHz, i utilitzant-lo pels quatre sensors, aquesta es
reduiria a 31.25kHz per sensor, aquesta velocitat de mostreig no podria detectar amb suficient
precisió els retards, ja que el microcontrolador hauria d'estar fent lectures continuades del valor
del conversor per a detectar el senyal d'un dels sensors, la qual pot arribar en qualsevol
moment, i el fet de tenir una velocitat baixa podria provocar que un senyal que hauria de ser
detectat més tard fos detectat abans, aquest cas seria el més crític de tots.
El fet de tenir aquests possibles errors crítics pel funcionament del sistema va ser el motiu pel
qual el conversor analògic/digital va ser descartat com a mètode de lectura dels retards donats
pels sensors.
Un altre motiu per a descartar aquesta forma de lectura va ser la idea d’afegir un mesurador de
força de l’impacte, on s’hauria de fer una lectura del màxim captat per un dels sensors, i segons
la posició es podria determinar amb quina força la pilota bota contra la taula. Per a fer la lectura
del valor del sensor seria necessari el conversor analògic digital, que en aquest cas el temps de
lectura no afectaria, ja que seria una lectura controlada en un instant determinat i que podria
tardar fins a rebre un pròxim bot, cosa que significa un temps relativament gran.
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5.2.2. Interrupcions
Una altra opció valorada va ser utilitzar com a entrada els diferents pins de l’Arduino, i que quan
es detectés un valor alt saltés una interrupció la qual s’encarregaria d’engegar el timer, i segons
quan saltaven les altres interrupcions, registrar els temps de retard.
Aquesta opció es va descartar perquè en experiències prèvies s’havia pogut veure que no
donava bons resultats i podria tenir conflictes amb el timer.
L’opció de les interrupcions seria ideal en el cas en el qual l’Arduino hagués de realitzar altres
operacions a part de registrar els retards o bé funcionés amb una bateria, ja que no hauria
d’executar operacions infinitament cosa que seria útil per a estalviar bateria, implementant el
necessari per que el microcontrolador pugui entrar en mode repòs. Com que el sistema no està
pensat per a funcionar amb bateria ni és necessari i les operacions que fa a part de registrar els
retards de temps són enviar les dades, no va suposar un problema descartar aquesta opció.

5.2.3. Polling
L’última opció valorada va ser utilitzar el polling amb els pins d’entrada, aquesta opció va ser la
seleccionada, ja que el fet de fer una lectura consumia un nombre mínim de cicles, i com a
màxim eren un total de quatre lectures, per tant s’obtenia una freqüència de lectura suficient
alta com per a poder capturar els retards dels senyals de forma precisa.
Per treballar amb el polling es van utilitzar quatre entrades digitals de l'Arduino Uno,
concretament eren els Pins del 0 al 3 inclosos del Port B. La decisió d’utilitzar aquests pins i no
uns altres va ser per facilitar el disseny de la shield, ja que a l'estar tots junts s’obtenia una
distribució més clara. Aquests pins es van determinar com a pins d'entrada amb la següent línia
de codi afegida en una funció que s’encarrega de configurar diferents elements.
DDRB&=0
 xF0;

El programa que es va fer entra en un bucle infinit, on es dedica a comprovar si algun dels
quatre pins té un senyal alt a l'entrada o segueix sent zero, un cop un dels pins detecta un
senyal alt, s'engega el temporitzador, i entra en un altre bucle mirant el valor dels altres tres
sensors fins que algun d’ells detecta un senyal alt, en aquest moment es llegeix el temps i es
guarda, aquest mateix procés es repeteix fins que es tenen tots els temps registrats. Es va
afegir també una opció per a finalitzar aquests bucles interns, es surt d’aquests bucles quan el
timer arriba al seu màxim, cosa que serveix per a evitar qualsevol possible detecció errònia
d’un dels sensors, aquest temps és suficientment gran com per no eliminar lectures correctes.
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El codi d’una sola detecció dels sensors és el que es pot veure a continuació, aquest codi cal
repetir-lo quatre cops amb cadascun dels sensors corresponents.
if(
 Sensor1){
SetTimer_ON();
w
 hile(flag==true && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
i
 f(
 Sensor2){
Timer_Read(t2);
w
 hile(flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
i
 f(
 Sensor3){
Timer_Read(t3);
w
 hile(flag==true && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
i
 f(
 Sensor4){
Timer_Read(t4);
flag=false;

}
}
i
 f(
 flag==t
 rue)
 {
flag=false;

f
 or(i
 nt j=0
 ;j<4;
 j++)
t4[j]='
 F';
}
}
e
 lse if(Sensor4){
Timer_Read(t4);
w
 hile(flag==true && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
i
 f(
 Sensor3){
Timer_Read(t3);
flag=false;

}
}
}
}
}
e
 lse if(Sensor3){
Timer_Read(t3);
w
 hile(flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
i
 f(
 Sensor2){
Timer_Read(t2);
w
 hile(flag==true && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
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i
 f(
 Sensor4){
Timer_Read(t4);
flag=false;

}
}
i
 f(
 flag==t
 rue)
 {
flag=false;

f
 or(i
 nt j=0
 ;j<4;
 j++)
t4[j]='
 F';
}
}
e
 lse if(Sensor4){
Timer_Read(t4);
w
 hile(flag==true && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
i
 f(
 Sensor2){
Timer_Read(t2);
flag=false;

}
}
}
}
}
}
Timer_Reset();

}

f
 or(i
 nt j=0
 ;
 j<4;
 j++)
t1[j]='
 0';

Com es pot veure en el fragment de codi anterior, quan el sensor denominat com a 1 sigui el
primer en detectar el senyal, s’executarà aquest fragment concret.
Un factor important en aquest tros de codi és el fet de no ignorar el sensor 4, aquest podria ser
ignorat perquè per a obtenir la posició amb només tres sensors seria suficient i el fet d'haver
d'esperar pel sensor més llunyà que és més fàcil de què no rebi senyal podria considerar-se
innecessari, però aquest aporta un millor resultat final de la posició i per tant es va implementar
tenint en compte la possibilitat que aquest no es detectés afegint-hi la part on es gestiona
aquesta possible pèrdua. Segons el sensor que detecta el primer senyal, el sensor més llunyà
és un de diferent, ja que el sensor 4 no serà el més llunyà per tots els casos.
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Un altre detall important a comentar sobre la detecció del quart sensor, és que aquest no rebrà
mai el senyal abans que els altres sensors pel fet de ser el més llunyà, com a màxim podria
rebre el senyal en el mateix moment en casos aïllats. Per aquest motiu, després de la detecció
del primer sensor, només es comprova la recepció dels altres dos sensors.
Cada sensor està definit per un define el qual es substituït pel preprocessador per una funció la
qual retorna true si el pin corresponent esta a 1 o a 0, aquests define són els següents. Això es
va fer per facilitar la comprensió del codi.
#define
#define
#define
#define

Sensor1
Sensor2
Sensor3
Sensor4

bit_is_set(PINB,PINB0)
bit_is_set(PINB,PINB1)
bit_is_set(PINB,PINB2)
bit_is_set(PINB,PINB3)

Cal dir que quan es detecten els retards llavors s’envien les dades cap al front-end de manera
correcta, però en qualsevol altre cas no, si només es detecta un retard, probablement erroni,
serà descartat completament.
Aquest codi que s’ha detallat en aquest apartat i que s’encarrega de gestionar les dades
rebudes pels sensors, es troba de forma completa en l’apèndix B.
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5.3. Comptar temps
Com ja s’ha comentat, per poder trobar la posició calia determinar els retards de rebuda del
senyal per cada sensor. Per contar aquest temps es va utilitzar un dels perifèrics de comptat de
temps de l’Arduino Uno, el qual era el Timer 1. Gràcies al fet que els comptadors són perifèrics
aquests no interfereixen amb l'execució del programa principal, cosa que és important per tenir
el mínim d’error en la mesura dels retards. L'estructura d’aquest element utilitzat es pot veure
en la Imatge 5.2.

Img.5.2 Estructura del Timer 1, esquema extret del recurs [Atm15, p:90].

De l'esquema les parts importants per aquest cas seran la part superior, la qual s’encarrega de
contar el temps, i la part inferior on hi ha els dos registres de configuració del funcionament del
timer.
Aquest temporitzador té una mida de 16 bits, i es pot configurar el temps que compta amb el
prescaler, aquest permet diferents opcions, però el prescaler triat va ser el de valor 1, ja que la
precisió de temps era molt bona, concretament de 0.0625 us, ja que per cada cicle de la CPU el
comptador s’incrementa en 1, i podia contar un màxim de 4.096 ms, el qual és un temps
suficient perquè el senyal més llunyà arribi. Els altres valors de prescaler van ser valorats, però
el fet de tenir menys precisió va ser el factor determinant.
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Per configurar el valor del prescaler, va ser necessari que en el registre TCCR1B de
configuració els bits CS12 i CS11 estiguessin a 0 i el CS10 a valor 1, aquests bits són els que
indiquen quin senyal de clock s’utilitza per a contar el temps, amb aquesta configuració el clock
era igual a la freqüència de treball del microcontrolador, la qual és de 16MHz. Aquesta
configuració es va implementar dins d'una funció amb la qual s’engega el comptador, ja que un
cop es dóna la font del clock, el timer comença a contar. La funció és la següent.
void SetTimer_ON(
 void){
TCCR1B=0x01; //CS12:0 = 0x1, per a clk=16MHz
}
Com que el funcionament desitjat era que el timer contés el màxim de temps, es va configurar
perquè treballés en mode normal on el màxim era 0xFFFF, per a fer-ho, calia posar a 0 els bits
WGM13, WGM12, WGM11 i WGM10, pertanyents els dos primers al registre TCCR1B i els dos
segons al registre TTCR1A.
Un altre element important a tenir en compte per l’ús del timer era el registre TIFR1,
concretament el flag TOV1, aquest s’activa quan el timer arriba al seu màxim, aquest flag va ser
utilitzat en la part anterior per determinar que s’havia arribat al màxim i calia sortir del bucle.
Aquest per a resetejar-lo només cal posar-li un 1.
El temps contat es troba guardat en el registre TCNT1, aquest és un registre de 16 bits i és
necessari fer-li un reset manual cada cop que el timer es vulgui tornar a utilitzar. Per fer això,
junt a les diferents configuracions explicades anteriorment es va crear una funció de reset la
qual es troba a continuació. Aquesta funció es crida sempre que s’acaba d’utilitzar el timer,
sigui per una detecció vàlida o no, i també en la inicialització del programa.
void T
 imer_Reset(
 void){
TCCR1A=0
 x00;

TCCR1B=0
 x00;

TCNT1=0
 x0000;
TIFR1|=(1 << TOV1); //Posant un 1 al flag TOV1 es fa un clear
}
Pel moment en el qual es detecta el senyal del primer sensor, amb la funció vista en l’apartat
anterior, s’activa el timer i comença a contar, cada cop que es rep un senyal dels altres
sensors, es realitza una lectura del registre TCNT1 per saber els cicles que han passat. Per
obtenir el temps en segons, cal multiplicar el valor del contador pel temps de cada cicle (0.0625
us), d’aquest càlcul s’encarregarà l'aplicació executada en l'ordinador principal per a minimitzar
les computacions del microcontrolador.
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En el mòdul del timer es va afegir una última funció per retornar la lectura del temps, aquesta
s’ocupava de transformar el valor numèric extret del contador en el mateix valor escrit en
caràcters ASCII i retornar-lo a través de l’argument. Per fer això simplement a cadascun dels
quatre bytes que conformen el valor se li va aplicar una màscara per a deixar-lo sol i mitjançant
desplaçaments, es va portar fins a ser el de menor pes. Un cop es tenien els quatre bytes sols,
només calia comparar-los si tenien un valor entre 0x0 i 0x9 o bé era entre 0xA i 0xF, un cop es
coneixia en quina part es trobava es sumava el caràcter ‘0’ o bé el caràcter ‘A’ respectivament, i
llavors es tornaven a ajuntar els bytes ara ja en un sol número, però escrit en format de
caràcters. Aquesta part de codi es pot veure a continuació.
void T
 imer_Read(u
 int8_t time[]){
uint8_t h1=(TCNT1 & 0xF000)
 >>1
 2,h2=(TCNT1 & 0
 x0F00)
 >>8,
l1=(TCNT1 & 0
 x00F0)>>4,l2=(TCNT1 & 0
 x000F);
if(
 h1<1
 0)
h1+='
 0';
else
h1+='
 A'-10;
if(
 h2<1
 0)
h2+='
 0';
else
h2+='
 A'-10;
if(
 l1<1
 0)
l1+='
 0';
else
l1+='
 A'-10;
if(
 l2<1
 0)
l2+='
 0';
else
l2+='
 A'-10;
time[0]
 =h1;
time[1]
 =h2;
time[2]
 =l1;
time[3]
 =l2;
}
Les operacions d'engegat, lectura i reseteig del timer ocupaven un nombre de cicles mínim, el
qual permetia obtenir els temps amb bona precisió.
El codi que gestiona els contadors junt amb el seu corresponent header es troba en l’apèndix
C.
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5.4. Enviament d’informació
La part que s’encarrega d’enviar la informació és un element essencial del sistema, ja que si es
recullen les dades però no s’envien correctament cap a l’algoritme perquè calculi la posició, el
sistema serà completament invàlid.
Com ja s’ha comentat en la part de l’algoritme, el microcontrolador no serà l’encarregat de
calcular la posició, per aquest motiu, l’únic que havia d'enviar eren els retards captats dels
sensors de forma que el programa que es trobava en la part del front-end pogués obtenir els
valors fàcilment.
Per a fer l’enviament de les dades es va optar per un format de dades el més senzill però clar
possible, s’enviava una cadena de caràcters amb el següent format “1:XXXX 2:XXXX 3:XXXX
4:XXXX”. On els camps amb X hi havia els valors dels retards captats. Aquests retards es
trobaven en format hexadecimal i no eren el valor en segons, sinó que el nombre de contes
directament retornat pel comptador explicat anteriorment. El motiu de fer-ho d’aquesta forma
era perquè així es reduïa en gran manera el nombre de caràcters a enviar i, a més a més el fet
de retornar el nombre de contes i no el temps, optimitzava el programa del microcontrolador, ja
que el que s’ocuparà de fer la conversió serà l’ordinador el qual és molt més potent i el càlcul
no suposarà cap retard. La forma d’enviar podria haver estat directament enviar els valors
sense convertir-los a ASCII, però això provocava una pèrdua de visibilitat en el debugeig del
sistema.
La cadena de caràcters es va decidir enviar a través del port sèrie, la raó darrere aquesta
decisió va ser per qüestió de simplicitat. Dins les opcions valorades hi havia la possibilitat
d’utilitzar un mòdul Wifi o bé un mòdul Bluetooth, però aquests són més complexes, és més
fàcil que hi hagin errors d'enviament i a més a més és necessari que l'ordinador disposi
d’aquests mòduls, que com en el cas d’un ordinador de sobretaula no sempre és així.
Un problema o desavantatge del port sèrie és que aquest ha d’anar connectat a través d’un
cable, però en el cas d’aquest sistema no és un problema, ja que la taula sempre estarà fixe, i
la taula arbitral es troba bastant a prop, cosa que amb un cable suficientment llarg faria que no
fos perceptible.
En el cas de l'Arduino qui s’ocupa de fer la comunicació sèrie és el USART (universal
synchronous and asynchronous serial receiver and transmitter), el diagrama d’aquest element
es pot veure en la Imatge 5.3.
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Img. 5.3 Diagrama USART, extret de [Atm15, p:144].

Pel cas actual, seran interessants totes les parts menys la de recepció de dades, ja que només
es vol enviar informació. La part superior és la del clock, aquesta és la que s’ocupa de controlar
la freqüència amb què s’envien els bits d’informació. Per configurar el valor de la freqüència de
transmissió amb que s’envien les dades o també anomenat baud-rate s’utilitza el registre
UDRR0. En aquest programa es va utilitzar un baud-rate de 115200 Hz, que era una velocitat
suficientment gran com per a enviar la cadena sense retard. Per fer la configuració es va posar
el valor 16 en el registre UDRR0, aquest valor s’indicava en el manual del microcontrolador per
a quan el bit U2X0 es trobava a 1, aquest bit era el segon de menys pes del registre UCSR0A i
va ser configurat de la forma indicada.
Per a realitzar una transmissió, cal afegir el valor a enviar en el registre UDR0, i els bits
d’aquest registre es van desplaçant cap a la sortida. Un cop s’acaba de transmetre tot el
registre sencer s’activa el flag TXC0, però el flag UDRE0 és més interessant, ja que aquest
s’activa quan el registre UDR0 està llest per posar-hi un nou byte a enviar.
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Per enviar les dades a través del port sèrie es van utilitzar certs paràmetres per a definir el seu
funcionament perquè treballés de la forma que interessava, a part de també configurar el
baud-rate. Es va configurar un funcionament asíncron, sense bit de paritat amb un bit de stop i
cadenes de dades de 8 bits, cosa que significava enviar caràcter a caràcter. Això s’aconseguia
posant els valors apropiats en els registres UCSR0B i UCSR0C, en el primer s’activava la
transmissió posant un 1 al bit TXEN0, i la resta de funcions es van configurar posant el valor
0x06 dins el segon registre, el UCSR0C. Per realitzar totes les configuracions es va fer una
funció la qual és la següent.
void s
 erial_init(
 void) {
UBRR0 = 16;
 //Baud=115200Hz
UCSR0A = 0
 x02;
UCSR0C = 0
 x06; //Asincron, no paritat i 1 bit de stop, 8 bit data
UCSR0B = _BV(TXEN0); /
 /Tramsmit enable
}
Per la part de l’enviament es va crear primer una funció la qual acceptava un caràcter per
enviar, aquesta utilitzant una funció predefinida esperava a que el bit UDRE0 del registre
UCSR0A estigués activat. Un cop finalitzada l’espera, posava el caràcter al registre UDR0 per
ser enviat. La funció es troba a continuació.
void s
 erial_put(u
 int8_t data) {
loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0);
UDR0 = data;
}
Un cop es tenia la funció per enviar un sol caràcter, per agilitzar el procés es va fer una nova
funció, la qual rebia una cadena de caràcters i amb un bucle for anava executant la funció
anterior fins a enviar tots els caràcters. Aquesta nova funció es troba a continuació.
void s
 erial_all(u
 int8_t str[]){
for(
 int i=0
 ;
 str[i]!='\0';
 i++){
serial_put(str[i]);
}
serial_put('
 \n');
}
Aquest codi que s’encarregava de fer la transmissió sèrie es troba complert en l’apèndix D junt
amb el seu header.
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5.5. Generar PWM
Com s’ha comentat en la part de construcció de la shield, per a obtenir els 100mV del llindar de
comparació es va utilitzar una sortida de PWM amb un divisor de tensió i un filtre, i no
directament un divisor de tensió connectat a 5V.
El motiu d’utilitzar el PWM era la possibilitat de modificar el llindar de comparació, fent-lo variar
des de 0V fins a 100mV segons el temps que es trobava a 1 respecte a 0. A partir del senyal de
PWM s'obté el valor del llindar que es vulgui, i si simplement no es vol modificar el llindar
només cal deixar el pin d'entrada del PWM a 5V. El microcontrolador serà qui s’encarregarà de
generar el senyal de PWM de forma correcta, mentre realitza les accions de lectura, tractat i
enviament de dades.
El PWM permet això, ja que posant dos filtres amb condensadors de la mida apropiada
s’aconsegueix obtenir un senyal constant de un senyal quadrat aprofitant la càrrega i
descàrrega dels condensadors. Com més temps a 1 estigui el senyal, els condensadors
estaran més carregats i per tant la constant serà major, i el contrari si el senyal està més temps
a 0. Per entendre millor el funcionament del PWM, en la Imatge 5.4 hi ha un esquema
representatiu del seu funcionament.

Img. 5.4 Exemple de senyal PWM
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La circuiteria que s’encarregava de modular el senyal, ja vista en l’apartat de la shield, era la
que es pot veure en la Imatge 5.5.

Img. 5.5 Circuiteria moduladora de PWM.

Tenint en compte la circuiteria, calia generar el senyal de PWM correctament, de forma que es
pogués modificar el seu cicle senzillament. Per fer el senyal del PWM es va utilitzar el Timer 0,
el qual difereix molt poc del Timer 1 explicat anteriorment. La principal diferència és que
l’anterior és de 16 bits i aquest altre comptador utilitzat és de 8 bits. Aquesta diferéncia no té
rellevància pel PWM, ja que la freqüència del senyal no haurà de ser baixa, cosa que requeriria
un major nombre de bits. El diagrama del Timer 0 és el que es pot veure en la Imatge 5.6.

Img. 5.6 Esquema Timer 0, imatge extreta del recurs web [Atm15, p:74].
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D'aquest comptador, a diferència del Timer 1, seran necessàries les parts superior i inferior,
però també la part central, just on intervé el OCR0A, ja que és necessari que el valor de
comparació canviï segons l'indicat i no tenir sempre el màxim. Aquest registre serà el que
segons el seu valor determinarà el percentatge del cicle del PWM, si aquest té un valor de
0xFF, el qual és el màxim, el senyal sempre estarà a 5V i després de passar pel circuit vist
anteriorment el llindar serà de 100mV, si pel contrari el seu valor és de 0x00, el senyal sempre
estarà a 0V. Si, per exemple, el seu valor és de 0x80, el qual és el valor del mig, el PWM tindrà
un cicle del 50%, que després de passar pel circuit vist anteriorment el llindar esdevindrà 50mV.
Seguint aquesta explicació del funcionament, el PWM que es generarà tindrà un nombre
diferent de nivells igual al màxim valor que tingui el registre OCR0A, el qual és 255.
Certes configuracions van ser necessàries perquè el Timer 0 funcionés amb el PWM, primer de
tot el registre TCCR0A, va ser necessari que els bits WGM01 i WGM00 fossin 1, i que el
registre WGM02 del registre TCCR0B fos de 0, per a treballar amb un PWM de mode ràpid amb
el valor màxim a 0xFF, cosa que significa que comptarà des de 0 fins a aquest valor
indefinidament.
Per realitzar la configuració del cicle va ser necessari especificar com es tindria en compte el
registre OCR0A explicat anteriorment, per a obtenir el funcionament desitjat el que es va fer va
ser posar els bits COM0A1 i COM0A0 del registre TCCR0A a 1 i a 0 respectivament. Aquesta
configuració indica que mentre el comptador es trobi per sota del valor del registre OCR0A, el
bit OC0A es troba a valor alt, i quan supera aquest llindar marcat per OCR0A, el bit canvia a
valor baix. Aquest bit és el que generarà el senyal de PWM. Un detall important que cal
comentar és que el bit OC0A coincideix amb el pin 6 del PORTD, el qual en la shield és el que
està connectat al circuit amb els filtres del PWM. Tant el pin com el registre van ser
seleccionats prèviament tenint en compte aquest factor, ja que això permet evitar l’ús
d’interrupcions i que el programa sigui molt més òptim. Els altres pins que també poden enviar
un PWM directament, estan situats en altres timers utilitzant els diferents registres d’aquests,
per aquest motiu va ser essencial determinar el pin de sortida.
L’últim pas va consistir en configurar el clock a utilitzar, es va posar un prescaler de divisió per
1, el qual utilitzant la fórmula donada en el manual del microcontrolador [Atm15, p:122], la qual
és l'equació (5.1) donava una freqüència de 62.5kHz, aquest valor era bo per l’ús desitjat
perquè l’arrissat era mínim, de l’ordre de 0.1mV, i el temps que tardava a donar el valor correcte
era molt baix, aproximadament de 350 us. Per fer això, va ser necessari que els bits CS02,
CS01 i CS00 del registre TCCR0B fossin 0, 0 i 1 respectivament.
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Perquè el PWM funcionés es va fer una funció, la qual accepta el valor del percentatge de cicle
desitjat. Aquesta funció realitza una petita conversió d’aquest valor i posa el valor corresponent
al registre OCR0A. Després configura el comptador amb els detalls explicats anteriorment i
engega el PWM. Aquesta funció, la qual es troba dins l’apèndix C, és la següent.
void P
 WM_start(uint8_t percent){
uint8_t val=0xFF;
if (percent<100)
val=(u
 int8_t)
 ((val*percent)/1
 00)
 ;
OCR0A=val; /
 /Valor de comparació segons el cicle del PWM
TCCR0A=0
 x83;
 //Fast PWM, non inverting mode
TCCR0B=0
 x01;
 //Prescaler 1 -> Freq=62.5kHz
}
Utilitzar aquesta funció provoca que el màxim nombre de nivells del PWM sigui de 100
diferents, pel fet d’utilitzar percentatges sense decimals, tot i això, amb aquest nombre de
nivells és suficient. Es podrà configurar el senyal de sortida a l’ordre de 1mV.
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6. Front-end
El sistema requereix d’un programa o aplicació de front-end, la qual serveixi per donar de forma
clara, inequívoca i de la manera més optima la informació a qui utilitzi el sistema. Aquest
programa no només s’haurà d’ocupar de mostrar les dades, sinó que també serà l’encarregat
de recollir les dades dels retards captats pel microcontrolador, i un cop tenint aquestes dades
haurà d’utilitzar l’algoritme especificat anteriorment per a determinar el valor de la posició.
Un detall que cal comentar és que l’aplicació de front-end serà un programa fet amb Python,
però l’algoritme de càlcul es va fer amb C, i el programa utilitzarà la funció d’aquest altre
llenguatge. El principal motiu que es faci així és perquè en un principi la intenció era que el
mateix microcontrolador realitzés el càlcul de la posició i per tant, es va treballar en un entorn
de C per programar-ho. El mateix programa també podria funcionar igualment de forma
correcta si estigués fet amb Python.
Aquest programa de front-end no guarda les dades per un ús futur, es va decidir no utilitzar una
base de dades ja que la quantitat de dades a tractar era mínima. Les úniques dades recollides
són les de la posició, cosa que no dóna peu a la necessitat de crear una base de dades o un
fitxer.
Un extra que es va afegir va ser la creació d’un servidor web, el qual donava una interfície d’ús
per a l’usuari del sistema, amb aquest afegit, es simplifica l’ús del sistema per algú que tingui
total desconeixement sobre l’ús d'un programa de Python el qual treballa sobre terminal. Com
es va configurar aquest servidor i la seva funció es descriurà amb major detall en la secció
corresponent.
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6.1. Modes d’operació
Per a facilitar l’ús de la interfície, es van crear tres modes d’operació diferents, els quals
donaven una sèrie de possibilitats de mostreig de les dades diferents.
Un d’aquests modes era el d’arbitratge, aquest, degut a que l'àrbitre no necessita veure tots els
bots que ha fet la pilota en la taula, només es mostra l’últim bot captat sobre la taula, sense
sobrecarregar la informació donada a l’àrbitre.
Un altre mode era el d'entrenament, el qual permet que l’usuari seleccioni si vol veure tots els
bots realitzats, o bé si vol veure només un nombre de bots concret, o bé tots els bots fins a un
màxim d’antiguitat temporal. També es poden resetejar els bots registrats i obtenir el mapejat
des de zero.
L’últim mode és el pensat per a ajudar als jugadors durant el partit, en aquest es mostren tots
els bots, i quan es fa un reset, s’eliminen tots els bots anteriors, això és així perquè es pugui
resetejar el mapejat en cada set del partit, ja que el nombre de bots que es realitzen a cada set
i el temps que duren els sets varien sempre.
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6.2. Tractament de dades
El tractament de les dades fet pel programa principal es basava en dues parts, una era el fet de
rebre les dades, processar-les i guardar-les, i l’altre era el mostreig d’aquestes dades.
La part de la gestió de dades va ser la més important, ja que com les dades rebudes siguin
tractades i processades serà una part absolutament crítica, un error en aquest punt significaria
una falla en tot el sistema, per tant aquesta part va caldre tractar-la amb detall i precisió.
La part del mostreig de dades no era tan important com l’altre, però calia aconseguir una bona
representació dels resultats, ja que si no es fallaria en el punt marcat en els objectius de la
facilitat d’ús, per tant, aquesta representació de les dades caldrà que sigui el màxim de senzilla
possible però sense perdre precisió.
Les dues es van implementar en el mateix programa de Python, i entre elles hi ha comunicació
a través de variables. Aquestes parts s’explicaran amb detall a continuació.

6.2.1. Gestió de dades
El programa principal comença per la selecció del mode que es vol utilitzar i la configuració de
certs paràmetres. També realitza les inicialitzacions necessàries pel correcte funcionament de
tots els elements.
Després d’aquestes inicialitzacions, el programa entra en un bucle infinit on espera rebre
informació de diferents llocs. Aquesta informació, segons d’on provingui, en cada cas té un ús
diferent, la informació poden ser les dades del microcontrolador a través del port-sèrie, la
configuració a partir de comandes escrites en la mateixa terminal, les quals per exemple
serviran per tancar el programa o reiniciar-lo, i les configuracions provinents del servidor, les
quals més endavant s'explicaran.
Per gestionar aquestes tres formes de comunicacions va caldre utilitzar les funcions de select()
i poll(), ja que la lectura és bloquejant. Amb el select es registra el “fitxer” que es vol comprovar,
i amb el poll es comprova si es pot realitzar una lectura o bé no hi ha dades. La inicialització
amb la funció select() i la posterior comprovació amb la funció poll() pel port sèrie, que es van
implementar, es poden veure en les línies següents.
sensor=Serial("/dev/ttyACM0",
 115200)
...
arduino=select.poll()
arduino.register(sensor,select.POLLIN)
...
if arduino.poll(1
 ):
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Cada cop que es rep informació, segons del punt que arriba es processa d’una forma o bé una
altre, si aquesta arriba de la mateixa terminal o bé del servidor, es comprova el text rebut, i
llavors es realitzen els canvis interns en la mostra de dades corresponent al que es llegeix.
Algunes d’aquestes comandes són resetejar les dades guardades, canviar el mode, tancar el
programa, entre altres.
Si la informació rebuda prové del port sèrie, cosa que vol dir que és enviada pel
microcontrolador, aquestes dades primer de tot es llegeixen. Després de la lectura, s’extreuen
els diferents retards de la cadena de caràcters, i aquests es converteixen a valors numèrics.
Amb els valors es realitza la conversió corresponent per a transformar-los en valors de temps,
aquesta conversió ja s’ha comentat prèviament que és per convertir el nombre de contes fetes
pel comptador a temps en segons, on cada conta són un total de 0.0625 us, aquesta conversió
es feia en aquest punt per a treure feina al microcontrolador. Un cop els retards ja es tenen
correctament, s’envien a l’algoritme de posicionament, el qual retorna la posició. Finalment el
mostreig de dades s’encarrega d’actualitzar el gràfic amb la nova informació. El fragment de
codi que es va implementar per realitzar tot aquest procés és el següent.
if arduino.poll(1
 ):
text=sensor.readline()
t=text.split()
t1=float(int(t[0
 ]
 [2:
 ],1
 6)
 )*timescale
t2=float(int(t[1
 ]
 [2:
 ],1
 6)
 )*timescale
t3=float(int(t[2
 ]
 [2:
 ],1
 6)
 )*timescale
t4=float(int(t[3
 ]
 [2:
 ],1
 6)
 )*timescale
x=pos(t1,t2,t3,t4)
position=x.split()
try:
doc.append(str(int(float(position[1]
 )*1
 00)
 )+'
 '
+str(int(float(position[4
 ])*100)
 )+' '+str(time()))
except: #
 No hauria de ser el cas
doc.append("
 0 0 "+str(time()))
p
 rint "Error en detectar la posicio correctament"
ploteja()
En el codi es pot veure la funció pos(t1,t2,t3,t4), la qual és la que conté l’algoritme de càlcul de
posició, aquesta no està definida en el document Python, sinó que està escrita en C, els motius
de fer-ho d’aquesta forma s’han comentat prèviament, però en aquest programa va ser
necessari adaptar la funció perquè fos possible utilitzar-la en aquest altre llenguatge.
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Per a utilitzar codi C en Python, primer de tot cal compilar el codi de C en format “.so”, el qual
no difereix d’una compilació normal per a utilitzar el codi C sol en format “.o”, però cal afegir-hi
el flag de -shared. Aquest flag és el que s’ocupa del canvi de format. Per a facilitar la compilació
es va fer un makefile.
Tornant al programa de Python, aquest, havia de carregar el fitxer compilat i configurar com es
cridaria la funció del codi C. Per a fer això era necessari tenir el fitxer “.so”, per tant es va fer
que si aquest detecta que no existeix el compilat, executa una crida al makefile, i llavors ja
podrà carregar el fitxer utilitzant la funció CDLL(), la qual serveix per a utilitzar funcions de codi
no pertanyent a Python. Després d’això només va caldre indicar com es cridaria la funció i els
arguments i valor retornat, després d’això, la funció ja estava llesta per ser utilitzada com s’ha
vist en el codi anterior. Aquesta part de codi es pot veure a continuació.
try:
fun=CDLL('
 ./Posiciona.so')
except:
os.system("make Posiciona.so")
fun=CDLL('
 ./Posiciona.so')
finally:
pos=fun.Data
pos.argtypes=[c_float, c_float, c_float, c_float]
pos.restype=c_char_p
El programa sencer es troba complet en l’apèndix E.
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6.2.2. Mostra de les dades
La part de la mostra de dades, primer de tot comença per a la selecció del mode i lligat a
aquesta selecció, si és necessari, es demanen configuracions extres, com és en el cas del
mode d'entrenament per a ajustar el nombre de bots que es voldràn veure. Aquesta part de
configuració és important, ja que a partir d’aquests valors de configuració, la part que mostra
les dades treballarà d’una forma o bé una altra.
Per totes les configuracions de funcionament, la forma de mostrar els resultats és a través
d’una graficació sobre una imatge de mitja taula o la taula sencera, segons el cas utilitzat.
Aquesta gràfica és creada a partir de les llibreries de Python que són pyplot i matplotlib, les
quals permeten graficar punts d’una forma relativament senzilla.
Un exemple de la representació de la imatge generada per mitja taula es pot veure en la Imatge
6.1. En la Imatge 6.2, hi ha l’exemple de la graficació de la taula completa. Les mides de les
imatges són les corresponents a una taula oficial.

Img. 6.1 Graficació de mitja taula.

Img. 6.2 Graficació de la taula completa.

Per mostrar les dades en la gràfica pels modes de joc i entrenament, va ser necessari guardar
els últims punts on havia botat la pilota, ja que només tenir l’últim bot guardat en una sola
variable solament serviria pel mode de arbitratge. Per guardar aquests punts es va optar afegir
una llista en la qual s’hi afegeix en format de string la posició, primer la coordenada x seguida
per la y amb un espai intermedi. Després dels dos valors de les coordenades s’hi afegeix al
darrere el temps del moment per poder-lo utilitzar amb el mode d’entrenament.
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Com s’ha comentat abans, no s’utilitza una base de dades com a tal com podria ser el SQLite3,
pel motiu de què les dades no necessiten ser guardades després de l’ús durant el partit o bé
entrenament. A més a més les gestions sobre els valors són molt simples, igual que les dades
que es tracten. Sí que seria interessant crear una base de dades si es volguessin tenir les
dades de tots els partits i entrenaments guardades per a després realitzar anàlisis estadístics,
però aquest no és l’objectiu final del sistema.
Per aconseguir generar aquesta gràfica es va utilitzar la llibreria de matplotlib de Python, la qual
permet obtenir el resultat desitjat, ja que es poden configurar diferents factors. El codi perquè
això fos possible comença per una inicialització del gràfic on s'afegeix la imatge de fons,
aquesta inicialització es pot veure a continuació.
img=plt.imread("Half_Taula_re.png")

fig=plt.figure()
plt.imshow(img,zorder=0,
 extent=[0
 ,1
 52,0
 ,
 137]
 )
if taula_completa==T
 rue:

plt.imshow(img,zorder=0
 ,origin='
 lower',extent=[0,
 1
 52, 137,
 0
 ])
Després, per cada cop que es vol mostrar el gràfic, va caldre implementar una forma amb la
que agafar les dades necessàries pel mode configurat de la llista on hi ha les posicions
guardades. Per seleccionar les dades, el programa utilitza dues variables, una que conté el
nombre de bots que es volen mostrar i l’altre que conté el valor del temps desde l’últim bot que
es vol mostar. Si els dos valors són -1, es mostren totes les dades registrades, si el seu valor és
major, es mostrarà el nombre de dades corresponent.
Amb les dades seleccionades el programa crea el gràfic. Segons l’ús, aquest gràfic es mostra
per pantalla o bé es guarda en forma d’imatge. El primer cas es correspon a un ús del
programa a través de la terminal, el segon correspon a l’ús del servidor web, que s’explicarà en
el següent apartat. Per fer la part que selecciona les dades i després crea la gràfica es va
escriure una funció, la qual és la següent.
def ploteja(
 ):
try:
x_list=[]
y_list=[]
count=0
f
 or line in reversed(doc):
line=line.split()
i
 f t_register>0
  a
 nd float(line[2
 ])<time()-t_register:
b
 reak
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x_list.append(int(line[0
 ]))
y_list.append(int(line[1
 ]))
i
 f count==n_dades-1: #El total de bots sera per cada camp
b
 reak
e
 lse:

count+=1

plt.clf()
img=plt.imread("
 Half_Taula_re.png")
plt.imshow(img,zorder=0,
 extent=[0,152,0
 ,
 137])
i
 f taula_completa==True:

plt.imshow(img,zorder=0
 ,
 origin='
 lower',
 extent=[0,1
 52,
  137,
 0])
plt.xlim(0,1
 52)
i
 f taula_completa==False:

plt.ylim(0,1
 37)

e
 lse:

plt.ylim(-137,1
 37)
plt.scatter(x_list,y_list,c="orange",zorder=1
 )

x_list=[]
y_list=[]
i
 f mode==0:
plt.savefig('
 ./Front-end/static/bot.jpg',
 bbox_inches='
 tight',

transparent=T
 rue,
 pad_inches=0)
e
 lse:

fig.canvas.draw()
fig.canvas.flush_events()
plt.pause(0.0005)

except:
p
 rint "Encara no s'han rebut dades per a poder mostrar el mapa de
calor."
Aquesta part de codi es troba dins el mateix script que el vist en l’apartat anterior, es trobarà
dins l'apèndix E.
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6.3 Servidor web
El principal motiu de fer un servidor web va ser per a poder donar una interfície d’ús a l’usuari i
que es pugui veure el resultat des del mòbil o un altre aparell el qual no sigui l’ordinador. El fet
que aquest servidor sigui només útil pels presents en la sala, va permetre que aquest sigui
només de caràcter local, i que els que disposin de la mateixa connexió a Internet puguin
connectar-s’hi per gaudir de les prestacions del sistema.
El servidor es comunica amb el programa principal, el qual funciona independentment. Quan hi
ha el servidor, aquest li indica al programa com ha de realitzar el mapejat dels bots per la
mostra de la imatge segons el que fa l'usuari.
El servidor web es va fer basat en el framewok Flask, el qual serveix per crear aplicacions web
senzilles utilitzant Pyhton. Existeixen opcions més potents, però per aquest cas és suficient, ja
que només són necessàries les comunicacions d'en quin mode operar, i segons el mode quins
valors de total de bots o temps registrar es volen. Per complementar el framework de Flask es
va utilitzar el Jinja2 com a plantilles per optimitzar la web i facilitar possibles ampliacions
d’aquesta.
Les diferents pantalles del front-end es poden veure en les Imatges 6.3, 6.4 i 6.5, on es veu
com estan distribuïts els diferents elements, per intentar que l’ús d’aquesta interfície sigui el
més senzill possible per qualsevol usuari, ja que no s’espera que els usuaris d’aquest sistema
siguin experts. En les imatges s’ha utilitzat la vista de quan es treballa amb només un camp.

Img.6.3 Mode arbitratge.

Img. 6.4 Mode entrenament.

Img. 6.5 Mode jugador.

Perquè el programa principal pugui funcionar amb o sense servidor, el que es va decidir utilitzar
un socket amb connexió UDP per les comunicacions entre ells. Tant el servidor com el
programa principal obren el mateix socket UDP.
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El programa principal utiliza el socket per la recepció de dades, igual com espera informació
tant de la shell com del port sèrie, quan detecta una dada pel socket la llegeix i fa els canvis
corresponents en el funcionament. En la banda del socket corresponent al servidor, aquest
l’utilitza per enviar configuracions cap al programa principal segons els canvis realitzats per
l’usuari en la interfície.
L’esquema del sistema complert i les comunicacions entre elements està representat en la
Imatge 6.6.

Img. 6.6 Esquema de les connexions general.

En els següents apartats es detallarà com s’han realitzat les diferents parts del servidor i com
es comuniquen els diferents elements. En el servidor hi ha dues parts importants, una són les
plantilles, les quals són bàsicament els documents en format HTML que serveixen per definir la
construcció de la interfície, i l’altre part és el framework, el qual s’encarrega de realitzar les
diferents gestions de la interfície.

6.3.1. Plantilles
La part de les plantilles és bàsicament la part que un cop renderitzada pel servidor serà visible
per l’usuari. Per a aquest sistema es va utilitzar el sistema de plantilles Jinja2 [Jin17], amb l’ús
d’aquestes plantilles es va poder fer un model base amb les parts que els diferents modes
comparteixen i només haver de reescriure la part diferent entre ells.
La plantilla base conté la part de l’encapçalat, on com es pot veure en les Imatges 6.3, 6.4 i 6.5
hi ha el títol de la pàgina i la selecció dels modes. També conté la part del peu de pàgina. La
part diferent és la central, el cos de la pàgina, on hi ha la imatge representant el bot i les
diferents opcions per cada mode. Cada part te el seu document HTML corresponent. La part
del codi que es correspon a aquestes plantilles es troba en l'apèndix G.
Una característica important sobre el Jinja2 és que és un model de plantilles que treballa amb
Python i que és bastant simple d'utilitzar, però és molt ràpid i segur.
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6.3.2. Framework Flask
Com ja s’ha comentat, el framework de Flask [Fla10] treballa amb Python, i és un sistema el
qual ofereix suport per a treballar amb Jinja2. Amb el framework es va crear un servidor web de
caràcter local situat en el port 5000 per no tenir conflicte amb altres elements. Per a fer-ho van
caldre unes poques línies de codi les quals es troben a continuació, on també hi ha la
inicialització del socket.
if __name__=="
 __main__":

sock=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)

#Servidor
IP_server="0.0.0.0"
PORT_server=5
 000
#Socket
IP="127.0.0.1"
PORT=5
 005
app.run(debug=True, host=IP_server, port=PORT_server)
El servidor aten diferents consultes, les quals són les connexions a cadascun dels tres modes
d’operació, també aten a les actualitzacions periòdiques de la imatge de bot, i a les diferents
configuracions dels modes quan l’usuari les activa.
Per atendre aquestes consultes, es va escriure el codi bàsic perquè un framework de Flask
pugui funcionar correctament. Aquest codi consisteix en crear les rutes, cosa que significa
asignar una funció directament a una URL, i quan el navegador fa una petició a aquesta URL,
el servidor executa la funció assignada. Aquesta funció varia segons la consulta que realitza el
navegador.
En les consultes que impliquen mostrar cada mode, la funció de cada una s’encarrega de crear
l’HTML pel mode corresponent a partir de les plantilles de Jinja2 i el resultat es mostra en el
navegador. Apart de crear l’HTML, aquestes també es comuniquen amb el programa de càlcul
a través del socket UDP, perque realitzi un reset dels valors guardats. Segons quin és el nou
mode també es canvien els valors de les variables que s’ocupen de gestionar la mostra de les
dades. Aquestes variables es troben en la funció de representat de dades vista anteriorment,
les quals són el número de bots a mostrar i/o el temps a mostrar. La primera variable es la
utilitzada pel mode d'arbitratge amb un valor d'1 i pel mode de jugador amb un valor de -1, pel
mode d'entrenament, aquesta varia segons la configuració, i en aquest mode, també entra en
acció la variable de configuració del temps, però quan es fa un reset, la variable del nombre de
bots és -1, igual que pel mode jugador.
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Pels canvis de paràmetres en el mode d'entrenament, on cal enviar els valors de les dades
configurades, s'atén a una nova consulta independent de les anteriors mencionades. Les dades
les envia la mateixa web a través d’una crida POST, aquesta crida porta dins seu les dades
configurades manualment. Quan el servidor rep la connexió, aquest s’ocupa de llegir les dades
i les envia a través del socket UDP perque el programa de càlcul faci els càlculs de la nova
forma especificada.
En el següent fragment de codi es pot veure l’exemple de dos tipus d’encaminaments i com es
gestiona el seu comportament, un és la visualització d’una pàgina i l’altra és la comunicació de
les configuracions que s’ha explicat.
@app.route('/entrenament')
def entrenament():
file_loader=FileSystemLoader('templates')
env=Environment(loader=file_loader)
template=env.get_template('entrenament.html')
return template.render(nom='
 Entrenament')
@app.route('/form',methods=["POST"])
def form(
 ):
seleccio=request.form.get('seleccio')
valor=request.form.get('valor')

if valor==None:
sock.sendto("
 DEFAULT",(IP,PORT))
else:

i
 f seleccio[0
 ]=='
 T':
sock.sendto("
 TEMPS "+
 str(valor),(IP,PORT))
e
 lse:

sock.sendto("
 BOTS "+
 str(valor),(IP,PORT))
return "
 "" """
Tot el codi corresponent a la part del framework de flask es troba en l’apèndix F.
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7. Avaluació del sistema
Aquest projecte, apart d’haver de ser funcional, portava dues premisses les quals eren que
s’havia d’intentar construïr amb el mínim de cost i que la instal·lació del sistema fos el més fàcil
possible.
En aquest apartat s’avaluaran els costos d’aquest projecte, tant els de la part del prototip, com
els corresponents a una possible comercialització d’aquest sistema per determinar si aquest
objectiu s’ha complert de forma esperada o no.
Un altre dels punts que s’avaluarà serà la facilitat d’instal·lació i ús d’aquest sistema per a
determinar si qualsevol usuari independentment dels seus coneixements en electrònica i
informàtica podria treure el màxim rendiment.
Per últim es farà una avaluació del funcionament d’aquest sistema, i la correctesa dels resultats
obtinguts de tot el conjunt. On es mostraran els tests que es van realitzar i els resultats
obtinguts.
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7.1. Avaluació del cost
Per a avaluar el cost d’aquest sistema s’ha de fer una divisió en dues parts, una és la part que
té a veure amb el cost de fabricació i desenvolupament del prototip i l’altre és el cost que tindria
el fet de fabricar-lo per a una possible comercialització.

7.1.1. Prototip
Pel que fa al model del prototip, aquest és el desenvolupat en el projecte, on s’han tingut en
compte tots els materials utilitzats per a la construcció d’aquest i les hores invertides en el
desenvolupament. Pel que fa a l'equipament de laboratori utilitzat pel seu desenvolupament no
s’ha comptabilitzat dins el cost, però si s’indicaran els elements utilitzats.
Hi ha materials que es van utilitzar per a realitzar tests com són els micròfons o bé elements
electrònics com els comparadors per provar la circuiteria de comparació abans de fer la shield,
aquests seran comptats però no s’han tingut en compte en el cost, ja que aquests en el model
final no s’han implementat.
Els materials de fabricació del sistema amb els seus corresponents preus es troben en el
següent llistat.
●

La fusta utilitzada com a model de taula va ser completament gratuïta, ja que va ser
extreta d’una taula que estava a punt de ser reciclada. Si hagués estat necessari
comprar-la, per no invertir una suma elevada en una taula de tenis taula oficial, el preu
aproximat d’una planxa d’aquestes característiques seria de 15 €.

●

Pel que fa als suports utilitzats pels sensors, aquests són unes reixes metàl·liques les
quals van ser recollides de ventiladors d'ordinadors ja desmantellats, cosa que també és
a cost zero, el cost que tenen aquestes per ser comprades és d'aproximadament 1.5 €,
cosa que per un total de quatre utilitzades significaria un cost de 6 €.

●

Per aguantar les reixes i l’Arduino Uno, calen cargols, aquests tenen un cost mínim el
qual és un paquet de 30 pel preu de 1.59 €, cosa que amb un total de 20 utilitzats
significa dos terços del preu.

●

La part dels sensors consisteix en quatre piezoelèctrics, els quals tenen un cost de
0.97 €, que utilitzant-ne quatre serien 3.88 €.

●

Una altra part era la del microcontrolador, el qual consisteix en l’ATMega328P dins la
placa d'Arduino Uno. El cost d’aquesta oscil·la entre una gran quantitat de preus segons
el venedor i l'oficialitat d’aquest producte. La utilitzada en aquest sistema tenia un preu
de 7 €.
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●

La part de la shield és la més complexa, ja que aquesta compta amb diferents elements,
els quals són quatre comparadors del tipus OPA340NA, set resistències, les quals tenen
el mateix preu tot i ser de diferent valor, sis condensadors, quatre connectors de cargol
per les entrades dels sensors i els connectors dels pins per l’Arduino. Els preus de tots
aquests elements en conjunt suma un total de 14.84 €. El cost de fabricació de la shield
és complicat d’avaluar, ja que per a fer-ho es va utilitzar material proporcionat per la
universitat, però si aquesta shield hagués estat feta per una empresa, el preu hauria
estat d'aproximadament 5 €.

●

Per últim, la part dels components sí utilitzats pel desenvolupament, però no
implementats en el muntatge final, aquests eren micròfons de tipus electret, dinàmic,
altaveus, piezoelèctrics de diferents mides i els components de la shield en format DIP
per realitzar proves en la protoboard. Com que no són elements importants es donarà el
preu de tots junts sense detallar-lo, el cost d’aquests elements era de aproximadament
50 €.

El cost total de fabricació sense tenir en compte el cost de les hores de treball és de 52.64 €.
En la Taula 7.1 hi ha els costos resumits amb major detall dels preus dels components.
Detall costos
Component

Unitats

Cost unitat [€]

Cost total [€]

Tauler de fusta

x1

15.00

15.00

Reixes

x4

1.48

5.92

Cargols

x20

0.05

1.00

Piezoelèctrics

x4

0.97

3.88

Arduino

x1

7.00

7.00

Shield

x1

5.00

5.00

Comparadors

x4

2.19

8.76

Resistències

x7

0.08

0.56

Condensadors

x6

0.03

0.18

Connect. sensor

x4

1.12

4.48

Connect. pins

x2

0.43

0.86

Total

52.64 €
Taula 7.1 Detall dels preus dels components.
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Pel que fa al cost de les hores de desenvolupament del prototip, és més complicat de
determinar, ja que no és fàcil donar un valor d’hores i preu exactes. Pel que fa a la part del
desenvolupament del prototip, on hi ha hores invertides que cal comptabilitzar com a esforç
humà, s’ha realitzat una aproximació de la quantitat invertida en diferents camps del treball i
s’han recollit en la Taula 7.2. Posant un preu aproximat de 15 € l’hora, el cost del total d’hores
invertides en el prototip seria de 3450 €.

Hores de desenvolupament
Tipus

Quantitat

Investigació i recerca

50 hores

Laboratori

50 hores

Muntatge i codi

100 hores

Proves i millores

30 hores

Total

230 hores

Taula 7.2 Hores dedicades en cada camp.

L’equipament de laboratori utilitzat en diferents fases del projecte no consta d’una gran
quantitat d’elements. Encara que s’ha utilitzat poc equipament aquest ha estat totalment
necessari, aquests equips són un oscil·loscopi amb bona precisió, el qual és el model Tektronix
DPO2024B, una font d’alimentació del model IPS-3303 RS Pro, i també es va utilitzar cablejat i
connectors requerits per aquests equips.
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7.1.2. Model comercial
En aquest punt, el que es vol fer és una valoració del cost que tindria fabricar aquest sistema a
nivell comercial, i a quin preu aquest sistema es podria vendre. Aquesta avaluació és més
complicada que la del prototip, ja que en aquest punt no intervé només el desenvolupament
realitzat, sinó que també s’ha de realitzar una previsió sobre els possibles costos de
desenvolupament.
Fent referència als materials, aquests individualment tindran un cost menor que el del prototip,
ja que una compra a gran escala abarateix el preu dels components, però el fet d’haver-ne de
comprar una quantitat major, fa que sigui més cara la despesa assumida, tot i que no es reflexa
en el preu. També, cal dir que el sistema està pensat per vendre’s sense la taula, aquest
sistema es pot muntar en una taula normal, o bé el mateix fabricant de taules podria muntar el
sistema en una taula per a la venta dels dos productes junts.
Els elements que s’han de comprar, només la part dels suports difereix del prototip i es
comentarà a continuació, pel que fa a la resta, aquests es troben detallats amb el seu preu
corresponent en la Taula 7.3. Es pot comprovar que el nombre d’elements està duplicat
respecte el prototip, això es deu a que el model comercial controlarà les dues parts de la taula.
Els suports dels sensors són un element que seria possible modificar i que a més a més podria
aportar un millor acabat, canviant les reixes d’ordinador subjectades per cargols, per un petit
cub o prisma rectangular realitzat amb una impresora 3D, el qual es pugui subjectar ja sigui
amb cargols amagats dins seu o bé amb algun altre sistema, i on amb un sistema de cargol
intern es pugui apretar el sensor a la base de la taula. Un disseny no final, però que sí permet
visualitzar la seva construcció seria el de la Imatge 7.1. Per calcular el preu s’ha tingut en
compte aquest nou model de suports i no els del prototip.

Img. 7.1 Planta i perfil del possible disseny dels nous suports.
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Detall costos
Component

Unitats

Cost unitat [€]

Cost total [€]

Supports sens.

x8

3.00

24.00

Cargols

x40

0.05

2.00

Piezoelèctrics

x8

0.36

2.88

Arduino

x2

7.00

14.00

Shield

x2

5.00

10.00

Comparadors

x8

1.02

8.16

Resistències

x14

0.01

0.14

Condensadors

x12

0.02

0.24

Conect. sensors

x8

0.75

6.00

Conect. pins

x4

0.23

0.92

Total

68.34 €
Taula 7.3 Detall dels preus dels components model comercial.

Es va valorar incloure en el model comercial una espècie de guia que podria ser de plàstic per
poder subjectar els cables i que no quedessin penjant, però es va descartar perquè el seu preu
de compra és elevat i hauria augmentat massa el cost.
Havent comptabilitzat el cost dels elements individualment, cal determinar el cost del treball, on
una part d’aquest serà el cost del desenvolupament del prototip calculat en el punt anterior, el
qual és de 3502.64 €, aquest cost és la suma del preu de les hores amb el cost dels materials
del prototip.
Després d’haver fet el prototip, continuaria una etapa de desenvolupament i perfeccionament
del funcionament del sistema. Aquí caldria comptabilitzar més hores de laboratori i també de
treball, una aproximació podria ser unes 80 hores de laboratori i unes 100 hores de treball, que
equivaldrien a 2700 €. El motiu d’aquesta quantitat considerable d’hores de treball
comptabilitzades és perquè un dels aspectes més importants a tractar de cara a realitzar el
model comercial és la precisió del sistema, ja que pel prototip s’han realitzat un nombre
determinat de proves, però de cara a un model final seria important realitzar moltes més proves
i perfeccionament del sistema per a intentar donar la màxima precisió possible.
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El cost d’hores de treball és molt elevat, però tenint una previsió de vendre aproximadament
1000 unitats, el cost per unitat és relativament baix. Sumant el preu de les hores, tant les
corresponents al prototip com les corresponents al model comercial, al cost dels materials del
sistema, el cost de fabricació seria de 74.54 €, i afegint-hi un marge de guany suficientment
gran, el preu de venta podria ser de 120 €, el qual és un preu relativament assequible.
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7.2. Avaluació de l’ergonomia
Aquest sistema apart de buscar un cost reduït, també es va centrar en conseguir una
instal·lació senzilla d’aquest en qualsevol taula de joc. Per aquest motiu, en l'apèndix K hi ha un
manual d’instal·lació i ús que hauria de ser inclós junt amb el producte venut.
El sistema consta del Arduino Uno amb la seva shield i dels quatre sensors per cada meitat de
la taula, aquests elements són els que caldrà fixar en la taula de manera correcta. La
instal·lació d’aquests no té una complexitat elevada, ja que amb un trepant es poden fer els
forats, i llavors, amb els cargols es fixen els elements.
La part que pot ser més complexa en la instal·lació pot ser el fet d’instal·lar correctament els
elements en la taula, però tenint el mapa amb les indicacions de les posicions que estaria en el
manual d’instal·lació, seria suficient per solucionar-ho.
Un altre factor serien les connexions cablejades entre els sensors i el microcontrolador. Per
facilitar-les, caldria que en el mateix producte que es ven, els cables estiguessin tallats a la
mida correcta, i que amb una simple regleta es connectessin al sensor i utilitzant els connectors
de la shield completessin el circuit. Com s’ha comentat anteriorment, es va valorar el fet d’afegir
unes guies pels cables, aquest element hauria facilitat el fet d’evitar que els cables pengin, però
utilitzant claus o cola també es pot aconseguir aquest objectiu i la complexitat d’instal·lació no
seria molt gran.
Cal comentar que la shield, ja vindria totalment muntada i no seria necessari cap intervenció en
ella més que posar-la a l’Arduino Uno i connectar-hi els cables correctament, els quals ja
estaran especificats en el manual anteriorment mencionat.
Si la persona que vol realitzar la instal·lació del sistema ho volgués fer per la seva part, sense
comprar el producte, replicant aquest treball, la instal·lació tindria una mica més de complexitat
pel fet de que la shield l’hauria de construir i és l’element físic més complexe.
Pel que fa a la instal·lació del sistema, aquesta és relativament senzilla, i qualsevol usuari no
hauria de tenir problemes per realitzar-la correctament.
No només cal evaluar la instal·lació física, sinó que també és important fer una valoració de l'ús
del sistema.
El programa bàsic sense utilitzar la part del servidor, és més complicat d’utilitzar, ja que és poc
interactiu i cal llegir que fer, encara que aquest programa està enfocat a usuaris més experts en
informàtica que vulguin utilitzar un programa que consumeix menys recursos, i per tant no
haurien de tenir cap problema.
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Pel que fa a l’ús amb el servidor, aquest és molt més usable per a usuaris novells, ja que
només cal engegar el servidor i el programa, i un cop dins la web l’ús és molt senzill, ja que és
bastant interactiu. Es fan visibles els canvis en els modes d’operació i qualsevol canvi es veu
representat immediatament.
Per facilitar l’ús del programa pel cas del servidor, es va realitzar un executable per a bash, el
qual ja inicia el servidor i el programa de gestió de dades sense haver de fer cap pas, gràcies a
aquest petit executable, la facilitat d’ús del sistema es pot considerar molt gran. Aquest script a
part d’encarregar-se d'iniciar els dos programes, també s’encarrega de finalitzar-los de manera
correcta quan es para l'execució en la terminal. Una altra funció que té és que, en el moment
d'iniciar, executa el makefile corresponent al programa de l’Arduino perquè aquest sigui
programat correctament. El programa es troba en l’apèndix I.
A més a més, per a utilitzar el programa, en el manual d’ús hi ha els passos a seguir perquè no
hi hagi possibilitat a error.
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7.3. Avaluació del funcionament
Durant el procés de construcció del sistema es van realitzar proves individuals sobre cada part
separada per comprovar que tingués un bon funcionament amb els valors de test, aquestes
proves van ser útils per saber que el codi funcionava, però calia realitzar proves amb el sistema
complet per poder determinar si el funcionament d’aquest era bo o no.
Per fer els tests del funcionament es va fer el muntatge final del prototip, i sobre aquest es van
realitzar les diferents proves. A mesura que es van realitzar les diferents proves, segons els
resultats obtinguts es van aplicar certes modificacions al codi per millorar els resultats. En cada
millora es realitzaven les mateixes proves per poder comprovar que la implementació era
desitjable o no.
Les diferents proves es troben enumerades a continuació.
●

La primera prova realitzada va ser botar de forma constant la pilota en cada cantonada,
intentant que fos en el mateix punt i amb forces semblants. Aquesta primera prova
serviria per poder determinar si pot detectar bots just sobre els sensors, i si els bots
detectats es mostraven al mateix punt o no.

●

La segona prova va consistir en fer botar la pilota movent-se d’una cantonada a una
altra, la qual permetria determinar si els bots en les arestes es detectaven correctament.

●

La següent prova realitzada va ser fer botar la pilota constantment en el centre de la
taula intentant mantenir una força de bot igual i que fos exactament en el centre, aquest
era un punt crític, ja que els sensors detecten el senyal pràcticament en el mateix
moment, ja que el bot es troba a la mateixa distància de tots ells.

●

Una altra prova feta va ser fer botar la pilota seguint línies pseudo-aleatòries pel centre
de la taula, per a determinar si a part del centre absolut, en les zones centrals també es
calculava la posició correctament.

●

Es va provar de realitzar bots que rebotaven amb poca força en zones aleatòries de la
taula, per a poder comprovar el mínim de força necessària per a detectar el bot.

●

També es van realitzar proves fent botar la pilota fortament contra la taula en punts
aleatoris, aquesta prova servia per poder determinar rebots del senyal per un impacte
que genera més ones acústiques.

●

Una altra prova que es va realitzar va ser el fet de detectar bots en les cantonades, tant
vàlids com invàlids, realitzant bots en la cantonada o bé realitzant bots en la part lateral
considerats invàlids, per a saber si marcava els vàlids i els invàlids els ignorava.
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●

També es van fer proves donant cops amb la mà les zones laterals i les potes de la
taula, per poder saber si seria possible que un jugador de forma voluntària o involuntària
provoques una senyalització errònia de bot. Una cosa que sí que s’ha de tenir en
compte és que el jugador no tocarà la superfície de la taula, ja que fer-ho significaria
una penalització directa del punt.

Un cop explicades les proves cal fer una valoració dels resultats obtinguts i de les diferents
etapes de millora que es van realitzar.
La primera sèrie de proves va ser bastant dolenta generalment. El bot registrat es marcava en
la zona del bot aproximadament a uns 30 cm de distància com a màxim, i en algun bot
determinat apareixia un error el qual marcava la posició de bot bastant lluny del correcte. Les
proves en les zones perifèriques de la taula eren millors que les fetes en punts centrals, però
tampoc eren satisfactòries.
En aquest punt es va decidir tenir en compte el quart sensor per ajustar el càlcul de posició fet
amb els retards dels tres primers sensors. El fet d’afegir aquest quart sensor va suposar una
gran millora en els resultats, la posició calculada s’aproximava bastant al punt de bot real, i hi
havia menys càlculs de bot erronis. Tot i això encara hi havia certs aspectes a millorar.
Per a la següent ronda de proves es van fer dos canvis, un va ser detectar els bots que per
algun error en els valors del temps tenien una posició incalculable amb l’algoritme, i trobar un
valor aproximat de la posició utilitzant els retards. Una altra millora va ser afegir un petit retard
en el registre dels sensors en el microcontrolador, ja que en determinats casos, segons el bot
de la pilota, es detectaven dos bots degut a la doble detecció del mateix bot, i el segon bot
acostumava a ser erroni. Aquestes noves implementacions van fer que el sistema funcionés
bastant bé, però tot i així es va poder detectar que en dues de les cantonades el registre del bot
era molt més precís que en les altres.
Aquesta diferència de precisió venia donada perquè els sensors que tenien menys precisió es
trobaven amb menor pressió sobre la taula que els altres dos. Un cop fets els ajustaments
necessaris es van realitzar de nou les proves. Aquestes proves van ser satisfactòries i es va fer
un registre de les imatges captades de cada prova per a poder determinar la correctesa dels
bots. En les imatges dels resultats, les mides de la taula mostrades són les del prototip, ja que
aquest va ser l’utilitzat per realitzar els tests.
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Img. 7.2 Test nº1.

Img. 7.3 Test nº2.

Img. 7.4 Test nº3.

Img. 7.5 Test nº4.

Com es pot veure en la Imatge 7.2, el bot en les cantonades era bastant precís, part de la
imprecisió també venia donada per la dificultat de mantenir un bot en un punt concret. En la
Imatge 7.3 es pot comprovar també el bon rendiment en les arestes de la taula. En les altres
dues proves és on s’hi pot observar una major dispersió, tot i que aquesta tampoc és gran. En
la Imatge 7.4 on el bot era controlat al mig, es poden contar un total de 5 bots que no es
corresponen a la zona central. En la Imatge 7.5, es pot veure com es va intentar seguir una
línia diagonal, i la major part dels bots realitzats segueixen aquesta línia, només existeixen
certs bots de la zona central que no es van registrar de forma totalment correcta.
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Els casos en els quals es comprovava si el bot era registrat o no segons la força del bot, van
donar els resultats esperats. Els bots amb menor força eren registrats amb una caiguda de la
pilota de aproximadament 20 cm en els pitjors casos. Els bots forts, en canvi, només en algun
cas aïllat es mostrava una segona detecció, la característica que compartien aquests era que
els bots eren realitzats en la zona central i eren els que major força tenien. La raó d’aquests
rebots es pot deure al fet de que la ona viatja menys per tots els sensors, així que és més
senzill que aquests puguin detectar una part del final de la ona com un nou bot, ja que al ser
forta sobrepassa el llindar. Tot i existir aquests rebots, no són problemàtics.
Pel que fa als dos casos en els quals no tenia a veure la precisió, sinó que eren casos que calia
ignorar, aquests dos van tenir també bons resultats, ja que els cops vàlids en les cantonades
eren registrats correctament, però els cops no vàlids o cops fets amb la mà tampoc es
registraven, gràcies a que els piezoelèctrics només detecten cops amb força en l’eix vertical.
Com a valoració general es pot dir que el sistema té un bon rendiment, i fent una aproximació
amb els resultats aconseguits es pot dir que té un 90% de encert del punt del bot, el qual és un
valor suficientment gran com per considerar-lo vàlid. És important remarcar que en les zones
més properes als extrems de la taula el posicionament funciona de forma més precisa que en la
zona central i existeixen menys respostes errònies, aquest fet es deu a que en la zona central
els temps dels retards d’arribada del senyal als sensors són pràcticament idèntics, i una petita
variació per culpa dels suports de la taula o bé algun altre factor, fa que pugui rebre aquesta
variació.
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8. Conclusions
Aquest treball va començar amb la idea de ser una espècie d’arbitratge automatitzat per l’esport
del tenis taula, i el tema final va ser un de més complexe, el qual tracta sobre detectar la posició
del bot de la pilota sobre la taula. Els aspectes més importants eren el funcionament precís del
posicionament, una instal·lació senzilla i que tingués un cost reduït per a que fós disponible per
clubs no professionals.
Els diferents objectius principals van ser assolits com es pot veure en la part de les
avaluacions, obtenint un bon rendiment amb el posicionament tenint un error de només un
10%, comptant que el cost de venta podria ser de 120€, tot i afegir-hi un bon marge de guany, i
que la instal·lació és relativament fàcil de realitzar.
Durant el transcurs del treball van sorgir certes idees que es van plantejar d’afegir de forma
extra en el desenvolupament, aquestes van ser plantejades per a poder ser implementades,
però degut a diferents factors, aquests elements van ser descartats. Aquests elements són els
comentats en l’apartat de línies futures per completar el possible model comercial i que podrien
donar unes funcionalitats extra interessants en el cas del sensor de xarxa i del detector de la
força del bot.
Tot i tenir un resultat final el qual compleix amb els objectius marcats, cada part que forma el
sistema, independentment ha tingut un funcionament i construcció més o menys satisfactória.
Pel que fa a la part del posicionament, aquesta part ha estat la que millor ha complert amb els
objectius, ja que el fet de realitzar un sistema de posicionament sense tenir nocions prèvies
semblava un objectiu difícil de complir, però el seu funcionament va ser molt bo.
L’apartat que segueix el posicionament el qual és la captació de senyals semblava un dels més
senzills pel fet de només haver de triar el sensor més òptim, però el fet de necessitar certa
circuiteria per tenir un millor funcionament va fer-lo més complexe. Gràcies a afegir aquesta
complexitat, els senyals captats eren molt més bons. Aquest sistema es podria haver millorat
posant apart dels piezoelèctrics, uns sensors d’un altre tipus, per millorar la captació dels
senyals, però hauria augmentat en gran mesura el cost del sistema, i la precisió guanyada no
hauria estat suficient per a equilibrar la balança i per tant es va descartar.
En l’apartat del registre d’informació no hi va haver complicacions extra i va tenir un resultat
esperat, ja que el coneixement sobre la implementació d’aquest tipus d’element era bastant
coneguda.
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La part del front-end va ser una mica més complicada, ja que la idea de la seva implementació
va canviar diferents cops fins a ser la definitiva que s’ha implementat pel sistema. El fet de
canviar la idea va ser degut a voler buscar que fós el màxim de fàcil d’utilitzar-la.
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9. Línies futures
Com ja s’ha comentat, el sistema realitzat és un prototip que amb un esforç mínim es podria
adaptar a un model real i seguiria sent completament funcional. Hi ha diferents parts que
podrien servir d’ampliació per donar informació extra, però que per certs motius es van decidir
descartar. Aquestes ampliacions, tot i ser descartades, es van plantejar i analitzar com es
podrien dur a terme, cosa que s’explicarà en els apartats corresponents, i junt a les
explicacions també s’indicaràn els motius de la seva no implementació.
També es farà un incís en altres possibles aplicacions que podria tenir el sistema realitzat.

9.1. Sensor de xarxa
En les partides de tenis taula, a part dels bots, en el moment del servei, la xarxa és un element
crític, ja que si el servei realitzat és vàlid, però la pilota toca la xarxa, el servei s’ha de repetir, i
igual que pels bots, pot passar que l'àrbitre no pugui apreciar si la pilota ha tocat la xarxa o no.
La forma de poder detectar un cop a la xarxa durant el servei es podria dur a terme posant un
sensor piezoelèctric igual que els encarregats de detectar el bot, aquest posat en un punt
determinat de la xarxa de forma que la part plana del piezoelèctric coincideixi amb la part plana
de la xarxa. Aquest nou sensor necessitaria una circuiteria extra semblant a la utilitzada pels
sensors de bot, però segurament caldria modificar el llindar de comparació, ja que la xarxa té
una vibració molt gran i podrien realitzar-se deteccions errònies.
Per detectar el toc, llavors només caldria que el microcontrolador també observés el pin
d'entrada d’aquest nou sensor i indiqués si ha tocat a la xarxa o no, segons si arriba senyal o
no. Si en mig d’un joc també es toca la xarxa la detecció s’enviaria, però l'àrbitre ja s’ocuparia
de descartar aquesta informació irrellevant.
El sensor de xarxa té un problema important, el qual és que la xarxa és un element no fixe,
aguantat per un fil, i és bastant fàcil que aquesta es mogui per possibles corrents d’aire
generats pels moviments dels jugadors. Com s’ha comentat abans, això implicaria augmentar el
llindar de comparació, cosa que aplicaria un segon problema, ja que en només cops ocasionals
la pilota toca la xarxa sense provocar-li un moviment molt gran i podria no detectar-se.
Un altre inconvenient que afegiria aquest nou sensor és el fet d’haver de realitzar alteracions
sobre la xarxa. És un element molt volàtil i una modificació pot provocar canvis inesperats en el
joc, ja que durant una partida la pilota pot tocar la xarxa sense cap problema, i el fet de tenir-hi
aquest element, podria fer que aquestes pilotes que toquen la xarxa surtin d’aquesta de
maneres estranyes. Això implicaria un canvi per tots els jugadors de tenis taula i és una cosa
que no interessa. Tot i que s’hauria d’analitzar l’abast d’aquest canvi.
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9.2. Detector de força de bot
Un altre element el qual es va valorar la seva implementació va ser un detector de la força dels
bots, el qual seria útil per als entrenaments per saber la força que agafa la pilota al moment de
botar en la taula, aquesta informació no és rellevant, però seria una implementació interessant.
La forma en la qual es va plantejar aquest sistema extra de detecció era afegint un petit extra
de circuiteria en la part dels sensors, aquesta circuiteria extra consistiria en un seguidor de
tensió, el qual indicaria el màxim del senyal rebuda pel sensor abans d'entrar pel comparador.
Aquest senyal s’hauria de mantenir durant alguns segons i després ja podria tornar a la
normalitat, aquest temps d’espera hauria de ser el suficient perquè el conversor analògic-digital
(ADC) del microcontrolador llegís el seu valor.
Per mantenir el senyal es necessitaria un detector de pic. Un circuit bàsic de detector de pic
manté el valor infinitament o bé perd la seva càrrega amb el temps, segons el valor de la
resistència que es connecta en paral·lel al condensador, si aquesta és infinita, sense
resistència, el pic es manté sempre, com menor sigui el seu valor més ràpid baixarà el senyal.
Com que és totalment necessari treballar amb el valor exacte, posar una resistència que no
sigui un circuit obert significaria que el pic detectat es perdria en certa mesura i s’hauria de
calcular el valor real, cosa que implicaria un funcionament poc òptim, per tant, calia un sistema
amb el qual tornar el pic a zero. Per fer això la millor opció seria afegir una connexió d’un pin de
control el qual posés una senyal de valor 0 en la sortida durant uns instants després d’haver fet
la lectura, i així el senyal ja es podia detectar correctament. L’esquema del muntatge que
caldria fer pel sistema descrit és el de la Imatge 10.1, on Input correspon a la senyal captada
directament pel sensor, i el Output seria el pin que llegeix el senyal.

Img. 10.1 Circuit detector de pic

Aquest sistema per a poder funcionar hauria d’utilitzar l’ADC per poder obtenir el valor del
senyal amb precisió, el fet que aquesta necessitat existeixi, va fer que, com s’ha comentat
anteriorment, l’ADC fos descartat per llegir els senyals d'entrada, ja que afegir aquest element
encara hauria enlentit més la lectura.
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La lectura de l’ADC s’hauria de fer sempre que es detecti un bot, just abans d'enviar els temps
de retard, ja que en la cadena de caràcters també caldria enviar la dada detectada. Per fer la
lectura hi podria haver el dubte de si només llegir el valor d'un sol sensor, o bé llegir-lo de més
d’un dels sensors. Si es busca més precisió caldria llegir el valor de cada un dels sensors cosa
que afegiria més circuiteria i components, si es vol reduir en circuiteria, es podria llegir el valor
de només un dels sensors o bé un cas intermedi sacrificant precisió.
Amb els valors llegits pel conversor no es podria determinar cap valor de força, ja que només
donaria un voltatge. Per tal de poder donar un valor significatiu, el que caldria fer és una sèrie
de proves de bot, deixant caure la pilota des d’una alçada específica i en un lloc concret, i
detectar els valors de voltatge que es corresponen a aquella força controlada de bot per cada
sensor utilitzat. Caldria repetir aquest experiment en diversos punts de la taula i diferents
altures, i determinar una fórmula o algoritme per donar un valor de força representatiu segons
el voltatge que el sensor ha captat. Per poder donar dades que qualsevol usuari pugui
entendre, caldria donar la força amb una escala de 0 a 100%, o fins hi tot, donar una velocitat
aproximada segons la força, encara que aquesta podria ser enganyosa, ja que bots amb força
de cop semblant poden tenir velocitats diferents, ja que un bot en la cantonada produeix cops
amb menys força.
La fórmula que s’ocuparia de transformar els valors de l’ADC a valors representatius, hauria de
ser igual de vàlida per tots els sensors ja que tots són iguals. El càlcul corresponent l’hauria de
realitzar la part del front-end, i si s’utilitza el senyal llegit de més d’un sensor també hauria de
fer la mitjana dels valors retornats. Després del càlcul caldria implementar un mètode per
mostrar els valors, el qual podria ser un gràfic amb una barra.
Encara que aquest element hauria estat interessant d’afegir-lo, es va considerar que no era
primordial, i que per aconseguir un ús mínimament bo caldria realitzar una gran quantitat de
proves, i es va decidir no implementar-lo.
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9.3. Altres aplicacions
El sistema realitzat no només serveix únicament per mostrar en quin punt bota la pilota sobre la
taula del tenis taula. Hi ha certes utilitats extra on aquest sistema adaptat amb canvis mínims
funcionaria de manera correcta.
Una d’aquestes aplicacions extra seria detectar la posició d’una persona caminant en una sala
detectant les vibracions del terra produïdes al caminar. Serviria per posicionar qualsevol
persona sense necessitat de que portessin cap element sobre d’ells. Un petit problema que hi
hauria és la area màxima la qual podria posicionar, que dependria del mínim moviment que
necessita un piezoelectric per generar un senyal, i també de la construcció del terra. Tot i així
fent una anàlisi de com els piezoelèctrics reaccionen a les passes, i provant diferents tamanys,
es podria determinar el llindar i tenir un sistema funcional. Un altre factor que podria limitar
aquest sistema seria la impossibilitat de distinguir quina és la persona que hi ha.
Una altra aplicació on es podria adaptar el sistema seria per a detectar la caiguda d’un element
en una superficie sólida, per exemple en una fàbrica si una peça cau al terra, per poder
situar-la, amb aquest sistema seria senzill.
Aquest sistema pot posicionar qualsevol element sobre un pla 2D, sense necessitat que
l’objecte del qual es vol determinar la posició porti un dispositiu emissor o receptor de senyal,
sinó que només ha de passar que aquest objecte produeixi senyals acústics sobre la superfície
del terra o taula on es trobin els sensors, i aquestes senyals es poden produir amb qualsevol
cop.
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PART II.
APÈNDIXS

1

A. Posicionament (Posiciona.h i Posiciona.c)
/Posiciona.h
#ifndef POSICIONA_H_
#define POSICIONA_H_
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
/* GLOBAL VARIABLES */
float v=44000; /
 /Velocitat [cm/s]
uint8_t dxs=6,dys=6
 ; /
 /Distancia dels sensors respecte els costats
//Taula joc
uint8_t dxt=152,
 dyt=137; /
 /Mides de la taula
uint8_t dx=1
 40,
 dy=1
 25;
 //dx=dxt-2*dxs,dy=dyt-2*dys;
//Prototip
//uint8_t dxt=100,dyt=90; //Mides de la taula
//uint8_t dx=88,dy=78; //dx=dxt-2*dxs,dy=dyt-2*dys;
/* DATA CONTAINERS */
enum sensorNum{
S1, S2, S3, S4
};
typedef struct s
 ensor{

e
 num sensorNum sensor;
f
 loat t;
}sensor;
/* FUNCTIONS */
const c
 har * get_xy(sensor received[]);
/* A partir dels temps de retard rebuts de cada sensor calcula els valors de la
x i la y respecte l'origen 0,0 situat en el costat de la red a la esquerra */
void calc_xy(float t2, float t3, f
 loat t4, float result[]);
/* A partir dels retards t2 i t3 donats, retorna els valors de x i y calculats,
sense tenir en compte l'origen */
const c
 har * Data(
 f
 loat t1, float t2, float t3, f
 loat t4);
/* Funció que utilitzarà el programa Main.py per obtenir la posició */
#endif
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/Posiciona.c
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdint.h>
<math.h>
"Posiciona.h"

void calc_xy(float t2, float t3, f
 loat t4, float result[]){
f
 loat a,b,c; /
 /Variables per calcular resultat de t0
f
 loat t0; //Temps del primer cop
f
 loat x,y; //Coordenades de posicio en cm
f
 loat factor; //Factor d'ajustament
/
 /Reduccio de calculs
f
 loat t2p2=pow(t2,2)
 ;
f
 loat t3p2=pow(t3,2)
 ;
f
 loat vp2=pow(
 v,2
  );
f
 loat vp4=pow(
 v,4
  );
f
 loat dxp2=pow(dx,2)
 ;
f
 loat dyp2=pow(dy,2)
 ;
a=((4
 *
 t2p2*vp4)/(4*dxp2)+(4*
 t3p2*vp4)/(4
 *dyp2)-vp2);
b=((dxp2*t2*vp2-p
 ow(
 t2,3
 )
 *vp4)/(dxp2)+(dyp2*t3*vp2-pow(
 t3,3
 )*vp4)/(dyp2));
c=((p
 ow(dx,4)
  2*
 dxp2*t2p2*vp2+p
 ow(t2,4)
 *vp4)/(4
 *dxp2)+(pow(
 dy,4)
2*
 dyp2*t3p2*vp2+p
 ow(t3,4)
 *vp4)/(4
 *dyp2));
t0=(-b+sqrt(p
 ow(
 b,2)
  4*a*c))/(2
 *
 a);
i
 f(isnan(t0)){ /
 /Check if not a number
t0=0
 ;
}
x=(-(t2p2 2*t2*t0)*vp2+dxp2)/(2
 *
 dx);
y=(-(t3p2 2*t3*t0)*vp2+dyp2)/(2
 *
 dy);
i
 f(t4<0.00409)
 {
factor=t4/(t0-(sqrt(pow(dx-x,2
 )+p
 ow(dy-y,2
 ))/v));
if(
 factor<0
 )

factor=-factor;
if(
 factor>1
 .2)

factor=1.2;
else if(
 factor<0.8)

factor=0.8;
x*=factor;
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y*=factor;

}

}
result[0]
 =x;
result[1]
 =y;

const c
 har * get_xy(sensor received[]){
f
 loat x,y; //Coordenades de posicio en cm
f
 loat result[2
 ]; //Llista on es guardaran x i y
i
 f(received[0
 ]
 .t==0)
 {
calc_xy(received[1
 ]
 .t, received[2
 ]
 .t, received[3
 ]
 .t, result);
x=result[0]
 ;
y=result[1]
 ;
}
e
 lse i
 f(received[1].t==0
 )
 {
calc_xy(received[0
 ]
 .t, received[3
 ]
 .t, received[2
 ]
 .t, result);
x=dx-result[0]
 ;
y=result[1]
 ;
}
e
 lse i
 f(received[2].t==0
 )
 {
calc_xy(received[3
 ]
 .t, received[0
 ]
 .t, received[1
 ]
 .t, result);
x=result[0]
 ;
y=dy-result[1]
 ;
}
e
 lse{

calc_xy(received[2
 ]
 .t, received[1
 ]
 .t, received[0
 ]
 .t, result);
x=dx-result[0]
 ;
y=dy-result[1]
 ;
}
/
 /Si els sensors estan una mica endinsats, aixo serveix per a tenir la
posicio total respecie el punt 0,0 real i no respecte els sensors
x+=(dxt-dx)/2
 ;

y+=(dyt-dy)/2
 ;

i
 f(x<0
 )
x=0
 ;

e
 lse i
 f(x>dxt)
x=dxt;
i
 f(y<0
 )
y=0
 ;

e
 lse i
 f(y>dyt)
y=dyt;
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}

s
 tatic char a[100];
s
 printf(a,"X: %f m, Y: %f m",
 x/1
 00,
 y/100);
r
 eturn a;

const c
 har * Data(
 f
 loat t1, float t2, float t3, f
 loat t4){
s
 truct sensor received[4];
received[0
 ].t=t1;
received[0
 ].sensor=S1;
received[1
 ].t=t2;
received[1
 ].sensor=S2;
received[2
 ].t=t3;
received[2
 ].sensor=S3;
received[3
 ].t=t4;
received[3
 ].sensor=S4;
r
 eturn get_xy(received);
}
void main(v
 oid)
 {
s
 truct sensor received[4];
received[0
 ].t=0;

received[0
 ].sensor=S1;
received[1
 ].t=0.00032714;

received[1
 ].sensor=S2;
received[2
 ].t=0.00025695;

received[2
 ].sensor=S3;
received[3
 ].t=0.042500;
received[3
 ].sensor=S4;
get_xy(received);
received[0
 ].t=0;

received[0
 ].sensor=S1;
received[1
 ].t=0.0003271;

received[1
 ].sensor=S2;
received[2
 ].t=0.0002570;

received[2
 ].sensor=S3;
received[3
 ].t=0.04250;
received[3
 ].sensor=S4;
get_xy(received);
received[0
 ].t=0;

received[0
 ].sensor=S1;
received[1
 ].t=0.000327;
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received[1
 ].sensor=S2;
received[2
 ].t=0.000257;
received[2
 ].sensor=S3;
received[3
 ].t=0.0425;

received[3
 ].sensor=S4;
get_xy(received);
received[0
 ].t=0;

received[0
 ].sensor=S1;
received[1
 ].t=0.00033;
received[1
 ].sensor=S2;
received[2
 ].t=0.00026;
received[2
 ].sensor=S3;
received[3
 ].t=0.043;

received[3
 ].sensor=S4;
get_xy(received);
received[0
 ].t=0;

received[0
 ].sensor=S1;
received[1
 ].t=0.0003;

received[1
 ].sensor=S2;
received[2
 ].t=0.0003;

received[2
 ].sensor=S3;
received[3
 ].t=0.04;
received[3
 ].sensor=S4;
get_xy(received);
received[0
 ].t=0;

received[0
 ].sensor=S1;
received[1
 ].t=0.000;

received[1
 ].sensor=S2;
received[2
 ].t=0.000;

received[2
 ].sensor=S3;
received[3
 ].t=0.1000;

received[3
 ].sensor=S4;
get_xy(received);
}
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B. Detecció i gestió dels sensors (Read.c)
/ReadSignal/Read.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define
#define
#define
#define

<stdio.h>
<avr/io.h>
<avr/interrupt.h>
<stdbool.h>
<util/delay.h>
"Timer.h"
"Serial.h"

Sensor1
Sensor2
Sensor3
Sensor4

bit_is_set(PINB,PINB0)
bit_is_set(PINB,PINB1)
bit_is_set(PINB,PINB2)
bit_is_set(PINB,PINB3)

void Setup(
 v
 oid)
 {
DDRB&=0xF0; /
 /PORTB 0 -> 4 INPUT
DDRD|=0x40; /
 /PORTD 6 OUTPUT
/
 /PORTD=0x40; //Activar pin 6 del PORTD (treball sense PWM)
PWM_start(100)
 ; /
 /Envia PWM a través del PORT6
Timer_Reset();
serial_init();
}
int main(void){
Setup();
i
 nt flag;
u
 int8_t t1[]="
 0000",
 t2[]="0000",
 t3[]="0000",
 t4[]="
 0000";
u
 int8_t text[]="
 1:0000 2:0000 3:0000 4:0000";
w
 hile(
 1){
/*TEST
SetTimer_ON();
for(int x=0;x<20;x++){
serial_all("A");
}
Timer_Read(txt);
serial_all(txt);
break;*/

//Polling
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if(
 Sensor1){
SetTimer_ON();
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor2){
Timer_Read(t2);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor3){
Timer_Read(t3);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor4){
Timer_Read(t4);
flag=f
 alse;
}
}
i
 f(flag==t
 rue){
flag=false;

for(
 int j=0
 ;
 j<4
 ;
 j++)
t4[j]='F';

}
}
else if(
 Sensor4){
Timer_Read(t4);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor3){
Timer_Read(t3);
flag=f
 alse;
}
}
}
}
}
else if(
 Sensor3){
Timer_Read(t3);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor2){
Timer_Read(t2);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor4){
Timer_Read(t4);
flag=f
 alse;
}
}
i
 f(flag==t
 rue){
flag=f
 alse;
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}

f
 or(i
 nt j=0;j<4;
 j++)
t4[j]='
 F';

}
else if(
 Sensor4){
Timer_Read(t4);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor2){
Timer_Read(t2);
flag=f
 alse;
}
}
}
}
}
}
Timer_Reset();

}

f
 or(i
 nt j=0;
 j<4;
 j++)
t1[j]='
 0';

else if(
 Sensor2){
SetTimer_ON();
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor1){
Timer_Read(t1);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor4){
Timer_Read(t4);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor3){
Timer_Read(t3);
flag=f
 alse;
}
}
i
 f(flag==t
 rue){
flag=f
 alse;

for(int j=0
 ;j<4
 ;j++)
t3[j]='F';

}
}
else if(
 Sensor3){
Timer_Read(t3);
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w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor4){
Timer_Read(t4);
flag=f
 alse;
}
}
}
}
}
else if(
 Sensor4){
Timer_Read(t4);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor1){
Timer_Read(t1);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor3){
Timer_Read(t3);
flag=f
 alse;
}
}
i
 f(flag==t
 rue){
flag=f
 alse;

for(int j=0
 ;j<4
 ;j++)
t3[j]='F';

}
}
else if(
 Sensor3){
Timer_Read(t3);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor1){
Timer_Read(t1);
flag=f
 alse;
}
}
}
}
}
}
Timer_Reset();

}

f
 or(i
 nt j=0;
 j<4;
 j++)
t2[j]='
 0';
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else if(
 Sensor3){
SetTimer_ON();
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor1){
Timer_Read(t1);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor4){
Timer_Read(t4);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor2){
Timer_Read(t2);
flag=f
 alse;
}
}
i
 f(flag==t
 rue){
flag=f
 alse;

for(int j=0
 ;j<4
 ;j++)
t2[j]='F';

}
}
else if(
 Sensor2){
Timer_Read(t2);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor4){
Timer_Read(t4);
flag=f
 alse;
}
}
}
}
}
else if(
 Sensor4){
Timer_Read(t4);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor1){
Timer_Read(t1);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor2){
Timer_Read(t2);
flag=f
 alse;
}
}
i
 f(flag==t
 rue){
flag=f
 alse;
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}

for(int j=0
 ;j<4
 ;j++)
t2[j]='F';


}
else if(
 Sensor2){
Timer_Read(t2);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor1){
Timer_Read(t1);
flag=f
 alse;
}
}
}
}
}
}
Timer_Reset();

}

f
 or(i
 nt j=0;
 j<4;
 j++)
t3[j]='
 0';

else if(
 Sensor4){
SetTimer_ON();
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor2){
Timer_Read(t2);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor3){
Timer_Read(t3);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor1){
Timer_Read(t1);
flag=f
 alse;
}
}
i
 f(flag==t
 rue){
flag=f
 alse;

for(int j=0
 ;j<4
 ;j++)
t1[j]='F';

}
}
else if(
 Sensor1){
Timer_Read(t1);
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w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor3){
Timer_Read(t3);
flag=f
 alse;
}
}
}
}
}
else if(
 Sensor3){
Timer_Read(t3);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor2){
Timer_Read(t2);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor1){
Timer_Read(t1);
flag=f
 alse;
}
}
i
 f(flag==t
 rue){
flag=f
 alse;

for(int j=0
 ;j<4
 ;j++)
t1[j]='F';

}
}
else if(
 Sensor1){
Timer_Read(t1);
w
 hile(
 flag==t
 rue && !bit_is_set(TIFR1,TOV1)){
if(
 Sensor2){
Timer_Read(t2);
flag=f
 alse;
}
}
}
}
}
}
Timer_Reset();

}

f
 or(i
 nt j=0;
 j<4;
 j++)
t4[j]='
 0';
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if(
 flag==false)
 {
s
 printf(text,"1:%s 2:%s 3:%s 4:%s",
 t1,t2,t3,t4);
serial_all(text);
flag=t
 rue;

_delay_ms(10)
 ; /
 /Delay per a descartar els rebots llegits
}

}

}
r
 eturn 0;
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C. Contar temps (Timer.h i Timer.c)
/ReadSignal/Timer.h
#ifndef TIMER_H_
#define TIMER_H_
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
/* FUNCTIONS */
void Timer_Reset(v
 oid)
 ;
/* Reseteja completament el timer */
void SetTimer_ON(v
 oid)
 ;
/* Engega el timer */
void Timer_Read(
 uint8_t time[]);
/* Retorna els ticks contats, cada tick val 0.625 us */
void PWM_start(
 u
 int8_t percent);
/* Activa el PWM */
#endif

15

/ReadSignal/Timer.c
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<avr/io.h>
<avr/interrupt.h>
<stdint.h>
"Timer.h"

void Timer_Reset(v
 oid)
 {
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1=0x0000;

TIFR1|=(1
  << TOV1); /
 /Posant un 1 al flag TOV1 es fa un clear
}
void SetTimer_ON(v
 oid)
 {
TCCR1B=0x01; /
 /CS12:0 = 0x1, per a clk=16MHz
}
void Timer_Read(
 uint8_t time[]){
u
 int8_t h1=(TCNT1 & 0
 xF000)>>12,
 h2=(TCNT1 & 0x0F00)
 >>8
 ,

l1=(TCNT1 & 0x00F0)
 >>4
 ,
 l2=(TCNT1 & 0x000F)
 ;
i
 f(h1<10)

h1+='0';

e
 lse
h1+='A' 10;

i
 f(h2<10)

h2+='0';

e
 lse
h2+='A' 10;

i
 f(l1<10)

l1+='0';

e
 lse
l1+='A' 10;

i
 f(l2<10)

l2+='0';

e
 lse
l2+='A' 10;

time[0
 ]=h1;
time[1
 ]=h2;
time[2
 ]=l1;
time[3
 ]=l2;
}
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void PWM_start(
 u
 int8_t percent){
u
 int8_t val=0
 xFF;

i
 f (percent<1
 00)

val=(uint8_t)((val*percent)/1
 00);
OCR0A=val; //Valor de comparació segons el cicle del PWM
TCCR0A=0x83; /
 /Fast PWM, non inverting mode
TCCR0B=0x01; /
 /Prescaler 1 -> Freq=62.5kHz
}
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D. Communicació serie (Serial.h i Serial.c)
/ReadSignal/Serial.h
#ifndef SERIAL_H_
#define SERIAL_H_
#include <stdint.h>
/* FUNCTIONS */
void serial_init(v
 oid)
 ;
/* Inicialitza la communicacio serie */
void serial_put(
 uint8_t data);
/* Envia un byte pel port serie */
void serial_all(
 uint8_t str[]);
/* Envia el array de bytes donat pel port serie */
#endif
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/ReadSignal/Serial.c
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include "Serial.h"
void serial_init(v
 oid)
 {
UBRR0 = 1
 6; /
 /Baud=115200Hz
UCSR0A = 0
 x02;

UCSR0C = 0
 x06;
 /
 /Asincron, no paritat i 1 bit de stop, 8 bit data
UCSR0B = _BV(TXEN0); //Tramsmit enable
}
void serial_put(
 uint8_t data) {
loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0);
UDR0 = data;
}
void serial_all(
 uint8_t str[]){
f
 or(i
 nt i=0;str[i]!='
 \0';
 i++){
serial_put(str[i]);
}
serial_put('\n')
 ;
}
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E. Gestió de dades en front-end (Main.py)
/Main.py
from ctypes import *
from serial import *
import os
from time i
 mport *
import select
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import sys
import socket
def ploteja(
 ):
try:

x_list=[]
y_list=[]
count=0


for line in reversed(doc):
line=line.split()
if t_register>0
  and float(line[2
 ]
 )<time()-t_register: #
 Seleccio
segons temps
break
x_list.append(int(line[0
 ]
 ))
y_list.append(int(line[1
 ]
 ))

if count==n_dades-1:
 #El total de bots sera en els 2 camps
break
else:
count+=1

plt.clf()
img=plt.imread("
 Half_Taula_re.png")
#Taula de joc
plt.imshow(img,zorder=0
 ,
 extent=[0
 ,152,0,
 1
 37]
 )

if taula_completa==T
 rue:

plt.imshow(img,zorder=0,
 origin='
 lower',extent=[0
 ,
 152,-137,0
 ]
 )
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plt.xlim(0,
 1
 52)


if taula_completa==F
 alse:

plt.ylim(0,
 1
 37)

else:
plt.ylim(-137,1
 37)
#Prototip lines
#plt.imshow(img,zorder=0,extent=[0,100,0,90])
#plt.xlim(0,100)
#plt.ylim(0,90)
#
plt.scatter(x_list,y_list,c="
 orange",
 zorder=1
 )
x_list=[]
y_list=[]

if mode==0:

plt.savefig('./Front-end/static/bot.jpg',bbox_inches='
 tight',
transparent=True,pad_inches=0)
else:
fig.canvas.draw()
fig.canvas.flush_events()
plt.pause(0
 .0005)
except:

print "
 Encara no s'han rebut dades per a poder mostrar el mapa de
calor."

if __name__=='__main__':

taula_completa=F
 alse
if sys.argv[-1]
 =='2':
taula_completa=T
 rue
img=plt.imread("
 Half_Taula_re.png")
fig=plt.figure()
plt.imshow(img,zorder=0
 ,
 extent=[0
 ,152,0,
 1
 37]
 )
if taula_completa==T
 rue:

plt.imshow(img,zorder=0
 ,
 origin='
 lower',extent=[0
 ,
 152,
 -137,0
 ]
 )

#Prototip lines
#plt.imshow(img,zorder=0,extent=[0,100,0,90])
#
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timescale=0
 .0000000625
doc=[]

#INIT POS
try:

fun=CDLL('./Posiciona.so')
except:

os.system("
 make Posiciona.so")
fun=CDLL('./Posiciona.so')
finally:

pos=fun.Data
pos.argtypes=[c_float, c_float, c_float, c_float]
pos.restype=c_char_p

#INIT SERIAL
test=False
while test==False:
try:

sensor=Serial("
 /dev/ttyACM0",
 115200)

if taula_completa==T
 rue:

sensor2=Serial("
 dev/ttyACM1",
 115200)

except:

print "
 Error, no s'ha pogut connectar al dispositiu"
sleep(1
 )

#Per a poder testejar el programa sense haver de conectar el
arduino
test=False
else:
print "
 Connexio establerta"
test=True
#INIT LECTURES NO BLOQUEJANTS
teclat=select.poll()
teclat.register(sys.stdin,select.POLLIN)
try:


arduino=select.poll()
arduino.register(sensor,select.POLLIN)
if taula_completa==T
 rue:

arduino2=select.poll()
arduino2.register(sensor2,select.POLLIN)
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except:

print "
 "
#INIT SOCKET
IP="
 127.0.0.1"
PORT=5005
sock=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
sock.bind((IP,PORT))
socket_r=select.poll()
socket_r.register(sock,select.POLLIN)

#INTERFICIE DONANT 3 MODES: ARBITRATGE, ENTRENAMENT, PARTIT(JUGADOR)
#ARBITRATGE: donar l'ultim lloc on ha tocat sense guardar el registre
#ENTRENAMENT: registrar tots els bots, demanar quans bots/temps vol tenir
registrat, i cada X temps (configurable) donar el mapa de calor, i al
finalitzar donar el mapa de calor general
#PARTIT: registrar el mapa de calor i cada cop demanat mostrar-lo i
resetejar-lo (cada set)
if len(sys.argv)==1
  or (len(sys.argv)==2
  and sys.argv[-1]
 =='
 2')
 :
print "
 MODES D'OPERACIO "
print "
 1 - Arbitratge"
print "
 2 - Entrenament"
print "
 3 - Partit (jugador)"
mode=raw_input("
 Seleccioni el mode d'operacio: ")

t=F
 alse
while t==False:

try:

mode=int(mode)
if(
 mode>0 a
 nd mode<4
 )
 :
t=T
 rue
else:
print "
 Numero incorrecte seleccionat."
mode=raw_input("
 Seleccioni el mode d'operacio: ")
except:

print "
 Valors incorrectes introduits"
mode=raw_input("
 Seleccioni el mode d'operacio: ")
if mode==1:

print "
 Mode d'arbitratge seleccionat, es mostrara l'ultim bot a la
taula"
n_dades=1
t_register= 1
elif mode==2
 :
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print "
 Mode d'entrenament seleccionat."
#Seleccio entre temps i n de bots
tria= raw_input("Seleccioni si vol registrar per nombre de bots [1]
o per temps de l ultim bot [2]: ")
if tria[0]=='2':

t_register=raw_input("Introdueixi el numero de temps des de l
ultim bot en segons que vol registrar, si no s'introdueix un
valor numeric, es guardaran totes les dades: ")
n_dades=-1
else:
n_dades=raw_input("Introdueixi el numero de bots que vol
registrar, si no s'introdueix un valor numeric, es guardaran
totes les dades: ")
t_register= 1
print "
 Per a mostrar la grafica dels bots introdueixi: MAPA"
try:

n_dades=int(n_dades)
t_register=int(t_register)
except:

t_register= 1
n_dades=-1
else:
n_dades=-1
t_register= 1
print "
 Mode de partit per a jugador seleccionat, es guardaran totes
les dades."
print "
 Per a mostrar la grafica dels bots actualitzat introduir:
MAPA"
print "
 Si vol resetejar el mapa de calor indroduir: CANVI"
print "
 Si vol resetejar el programa escriure: RESET"
print "
 Per a finalitzar el programa introduir: EXIT"
else:
mode=0 #
 Mode especial
n_dades=-1
t_register= 1
while T
 rue:

if arduino.poll(1):
text=sensor.readline()
#print text
#text="1:0000 2:0000 3:0000 4:0000"
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t=text.split()
t1=float(int(t[0
 ][2
 :
 ],16)
 )*timescale
t2=float(int(t[1
 ][2
 :
 ],16)
 )*timescale
t3=float(int(t[2
 ][2
 :
 ],16)
 )*timescale
t4=float(int(t[3
 ][2
 :
 ],16)
 )*timescale
#print t1,t2,t3,t4
x=pos(t1,t2,t3,t4)
#print x
position=x.split()
try:

doc.append(str(int(float(position[1]
 )*100))+'
 '+

str(int(float(position[4
 ]
 )*1
 00))+' '+
 str(time()))
except:
 #No hauria de ser el cas
doc.append("
 0 0 "+str(time()))
print "
 Error en detectar la posicio correctament"
ploteja()

if taula_completa==T
 rue:

if arduino2.poll(1)
 :
text=sensor2.readline()
t=text.split()
t1=float(int(t[0
 ]
 [2:
 ],16)
 )*timescale
t2=float(int(t[1
 ]
 [2:
 ],16)
 )*timescale
t3=float(int(t[2
 ]
 [2:
 ],16)
 )*timescale
t4=float(int(t[3
 ]
 [2:
 ],16)
 )*timescale
x=pos(t1,t2,t3,t4)
position=x.split()
try:

doc.append(str(int(float(position[1]
 )*100))+' '+

str(int(-float(position[4
 ])*1
 00)
 )+' '+str(time()))
except:
 #No hauria de pasar
doc.append("
 0 0 "+str(time()))
print "
 Error en detectar la posicio correctament"
ploteja()

if teclat.poll(1
 ):
inp=sys.stdin.readline().upper()
if inp=="MAPA\n": #
 Recarregar el mapa
ploteja()
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print "
 MAPA"
elif inp=="
 CANVI\n":
 #Buidat de les dades recollides
doc=[]
ploteja()
print "
 CANVI"
elif inp=="
 RESET\n":
 #Tornar a comencar el programa
sock.close()
os.execl(sys.executable,sys.executable,*sys.argv)
print "
 RESET"
elif inp=="
 EXIT\n":
 #
 Acabar el bucle while
print "
 Finalitzant el programa...."
break
if socket_r.poll(1)
 :
mode=0
data, addr = sock.recvfrom(1
 024)

if data=="ARBITRE":
 #
 Mode arbitre
n_dades=1
t_register= 1
print "
 ARBITRE"
elif data=="
 CANVI":
 #
 Buidat de les dades recollides
doc=[]
ploteja()
print "
 CANVI"
elif data=="
 DEFAULT":
 #Mostra tots els bots
n_dades=-1
t_register= 1
print "
 DEFAULT"
elif data.split(' ')
 [0]=="TEMPS":

n_dades=-1
t_register=int(data.split(' ')[1
 ]
 )
print "
 TEMPS"
elif data.split(' ')
 [0]=="BOTS":

n_dades=int(data.split('
 ')[1
 ])
t_register= 1
print "
 BOTS"
ploteja()
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F. Servidor Flask (server.py)
/Front-end/server.py
from flask i
 mport Flask, render_template, request
from jinja2 import Environment, FileSystemLoader
import os
import socket
app=Flask(__name__)
@app.route('/')
def init():
file_loader=FileSystemLoader('templates')

env=Environment(loader=file_loader)
template=env.get_template('
 arbitre.html')

return template.render(nom='
 Arbitre')

@app.route('/arbitre')
def arbitre(
 ):
file_loader=FileSystemLoader('templates')

env=Environment(loader=file_loader)
template=env.get_template('
 arbitre.html')

return template.render(nom='
 Arbitre')

@app.route('/entrenament')
def entrenament(
 ):
file_loader=FileSystemLoader('templates')

env=Environment(loader=file_loader)
template=env.get_template('
 entrenament.html')

return template.render(nom='
 Entrenament')

@app.route('/jugador')
def jugador(
 ):
file_loader=FileSystemLoader('templates')

env=Environment(loader=file_loader)
template=env.get_template('
 jugador.html')

return template.render(nom='
 Jugador')


27

@app.route('/reset_arbitre',methods=["POST"])
def reset_arbitre():
sock.sendto("ARBITRE",(IP,PORT))
return "
 "" """
@app.route('/reset_joc',methods=["POST"])
def joc(
 ):
sock.sendto("CANVI",
 (IP,PORT))
sock.sendto("DEFAULT",(IP,PORT))
return "
 "" """
@app.route('/reset_entrenament',methods=["POST"])
def reset_entrenament():
sock.sendto("CANVI",
 (IP,PORT))
return "
 "" """
@app.route('/form',methods=["POST"])
def form():
seleccio=request.form.get('
 seleccio')

valor=request.form.get('
 valor')
if valor==N
 one:

sock.sendto("DEFAULT",(IP,PORT))
else:
if seleccio[0]=='T':

sock.sendto("TEMPS "+
 str(valor),(IP,PORT))
else:
sock.sendto("BOTS "+
 str(valor),(IP,PORT))
return "
 "" """
if __name__=="__main__":

sock=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)

#Servidor
IP_server="
 0.0.0.0"
PORT_server=5000
#Socket
IP="
 127.0.0.1"
PORT=5005
app.run(debug=T
 rue,
 host=IP_server, port=PORT_server)
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G. Plantilles Jinja2
/Front-end/templates/base.html
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<
 head>
<meta n
 ame=
 "
 viewport" c
 ontent="width=device-width, initial-scale=1">

<link r
 el="
 stylesheet" h
 ref=
 "
 https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">

<link r
 el="
 stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesom
e.min.css">

<link r
 el="
 stylesheet" t
 ype=
 "
 text/css" h
 ref=
 "
 ../static/estil.css">
<title> Arbitratge <
 /title>
<script type="text/javascript" s
 rc="
 ../static/javascript.js"> <
 /script>
<
 /head>
<
 body {% i
 f n
 om=='
 Arbitre' %}o
 nload="reset_arbitre()"{
 % else
%}o
 nload="reset()"{
 % endif %}>
<div class=
 "
 w3-container">
<
 header>
<h1 class="
 w3-hide-small"> Registre de bot <
 /h1>
<div class=
 "
 w3-bar w3-indigo w3-card">
<
 a class=
 "
 w3-bar-item w3-button w3-padding-large w3-hide-medium
w3-hide-large" h
 ref=
 "javascript:void(0)" onclick=
 "myFunction()" title="
 Toggle
Navigation Menu"><i class="
 fa fa-bars"></i></a>
<
 a href="
 ./arbitre" c
 lass=
 "w3-bar-item w3-button w3-padding-large
w3-hide-small {% if nom=='Arbitre' %}marca{% endif %}">M
 ode arbitratge<
 /a>
<
 a href="
 ./entrenament" c
 lass=
 "
 w3-bar-item w3-button w3-padding-large
w3-hide-small {% if nom=='Entrenament' %}marca{% endif %}">M
 ode entrenament<
 /a>
<
 a href="
 ./jugador" c
 lass=
 "w3-bar-item w3-button w3-padding-large
w3-hide-small {% if nom=='Jugador' %}marca{% endif %}">M
 ode partit per
jugador<
 /a>
</div>
<div id=
 "navDemo" c
 lass=
 "w3-bar-block w3-indigo w3-hide w3-hide-large
w3-hide-medium w3-top" s
 tyle="margin-top:46px">
<
 a href="
 ./arbitre" c
 lass=
 "w3-bar-item w3-button w3-padding-large {% if
nom=='Arbitre' %}marca{% endif %}" o
 nclick="
 myFunction()">Mode arbitratge</a>
<
 a href="
 ./entrenament" c
 lass=
 "
 w3-bar-item w3-button w3-padding-large
{% if nom=='Entrenament' %}marca{% endif %}" onclick=
 "myFunction()">
 Mode
entrenament<
 /a>
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<
 a href="
 ./jugador" c
 lass=
 "w3-bar-item w3-button w3-padding-large {% if
nom=='Jugador' %}marca{% endif %}" o
 nclick="
 myFunction()">Mode partit per
jugador<
 /a>
</div>
<
 /header>
</div>
<div class=
 "
 w3-container pad">
{% block body %}{% endblock %}
</div>
<div class=
 "
 w3-container">
<
 footer>
<p>C
 reador: Albert Marquillas Estruch</p>
<p>C
 ontacte: <a href="mailto:arbertme@gmail.com">

arbertme@gmail.com<
 /a></p>
<
 /footer>
</div>
<
 /body>
</html>

/Front-end/templates/arbitre.html
{% extends 'base.html' %}
{% block body %}
<
 main>
<h2> Mode d'arbitratge <
 /h2>
<p><img src=
 "../static/bot.jpg" i
 d="
 bots" alt="Taula" class=
 "imatge"/></p>
<
 /main>
{% endblock %}
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/Front-end/templates/entrenament.html
{% extends 'base.html' %}
{% block body %}
<
 main>
<h2> Mode d'entrenament </h2>
<iframe name="useless" i
 d="
 useless" s
 tyle="display: none;"></iframe>
<form c
 lass=
 "form" i
 d="
 Formulari_registre" a
 ction="/form" method="post"
target=
 "
 useless">
<
 p>Seleccioni forma de limitar<
 /p>
<
 p><input class="
 w3-radio" type="radio" name="
 seleccio" value=
 "No
limitar" checked onclick="disable()">
  <label>No limitar<
 /label></p>
<
 p><input class="
 w3-radio" type="radio" name="
 seleccio" value=
 "Numero de
bots" o
 nclick="
 enable()"> <
 label>Numero de bots<
 /label></p>
<
 p><input class="
 w3-radio" type="radio" name="
 seleccio" value=
 "Temps"
onclick=
 "enable()">
  <label>T
 emps<
 /label></p>
<
 p>Valor a limitar (temps en segons, bots en numero total) <input
name="valor" id=
 "valor" type="number" required="
 required" placeholder="
 valor"
class="
 w3-input" disabled="
 true"/
 > <
 /p>
<
 p><input class="
 w3-bar-item w3-button w3-padding-large" t
 ype=
 "submit"
value="
 Envia" i
 d="boto_config" o
 nclick="
 "/></p>
</form>
<p><img src=
 "../static/bot.jpg" i
 d="
 bots" alt="Taula" class=
 "imatge"/></p>
<p><input c
 lass=
 "w3-bar-item w3-button w3-padding-large" type="
 submit"
value="
 Reset" i
 d="boto_reset" o
 nclick="reset_entrenament()"/
 ></p>
<
 /main>
{% endblock %}

/Front-end/templates/jugador.html
{% extends 'base.html' %}
{% block body %}
<
 main>
<h2> Mode jugador en un partit <
 /h2>
<p><img src=
 "../static/bot.jpg" i
 d="
 bots" alt="Taula" class=
 "imatge"/></p>
<p><input c
 lass=
 "w3-bar-item w3-button w3-padding-large" type="
 submit"
value="
 Reset" i
 d="boto_reset" o
 nclick="reset()"/
 ></p>
<
 /main>
{% endblock %}
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H. Codi web extra (javascript.js i estil.css)
/Front-end/static/javascript.js
// Used to toggle the menu on small screens when clicking on the menu button
function myFunction(
 ) {
var x = document.getElementById("
 navDemo");
if (x.className.indexOf("w3-show") == -1)
 {
x.className += "
 w3-show";
} e
 lse {
x.className = x.className.replace(" w3-show",
 "")
 ;
}
}
//Update img
setInterval(function() {
document.getElementById('bots').src = '../static/bot.jpg?rand=' +
Math.random();
},5
 00);
//Post request
function reset_arbitre(
 ) {
const Http=n
 ew XMLHttpRequest();
const url='
 /reset_arbitre';

Http.open("
 POST",url);
Http.send();
}
function reset(
 ) {
const Http=n
 ew XMLHttpRequest();
const url='
 /reset_joc';

Http.open("
 POST",url);
Http.send();
}
function reset_entrenament(
 ) {
const Http=n
 ew XMLHttpRequest();
const url='
 /reset_entrenament';
Http.open("
 POST",url);
Http.send();
}
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//Disable input
function disable() {
document.getElementById("valor")
 .disabled=true;
}
//Enable input
function enable(
 ) {
document.getElementById("valor")
 .disabled=false;

}
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/Front-end/static/estil.css
header {
left: 0
 ;

font-family:
 Arial;
width: 1
 00%;

padding:
 0px;
background-color: #
 DCDCDC;
}
.w3-container, .w3-panel {
padding:
 0px;
}
body {
background-color: #
 DCDCDC;
font-family:
 Arial;
}
.pad {
padding:
 5px;
}
footer {
width: 1
 00%;

font-family:
 Arial;
font-size: 1
 2px;

background-color: #
 DCDCDC;

border-top:
 1px solid #
 000000;
}
h1 {
font-size: 2
 .5vw;
width: 7
 0%;

padding-left: 5
 px;
font-weight:
 bold;
}
h2 {
font-size: 2
 2px;

font-weight:
 bold;
}

34

/* Barra d’opcions */
.marca{
color: #
 000!
 important;
background-color: #
 ccc!
 important;

}

/* Formularis */
input[type=text], i
 nput[
 type=number], input[
 type=tel], i
 nput[
 type=url],
input[type=password]{
border:
 3px solid #
 555;

width: 5
 0%;

padding:
 8px 10px;
margin:
 0px 0;
box-sizing:
 border-box;
}
.sel{
border:
 3px solid #
 555;

width: 5
 0%;

padding:
 8px 10px;
margin:
 0px 0;
box-sizing:
 border-box;
background-color: #
 FFFFFF
}
@media screen and (max-width: 6
 00px)
 {
input[type=text], i
 nput[
 type=number], input[
 type=tel], i
 nput[type=url],
input[type=password], .sel {
width: 8
 0%;

}
}
input[type=reset], i
 nput[type=submit]{
border-radius: 2
 px;

background-color: #
 000080;
color: #
 FFFFFF;

margin:
 2px;

}
f{
}

font-size: 1
 0px;
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input:invalid {
box-shadow:
 0 0
  5px #FF0000;

}
.w3-modal-content {
padding:
 30px;
}
/* Imatge taula */
.imatge{
width: 1
 00%;

max-width: 5
 00px;
}
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I. Executable (Main.sh)
/Main.sh
#!/bin/bash
cd ReadSignal/
if [ $# -gt 0 ] && [ $1 -eq 2 ]; then
make loadmain_complete
else
make
fi
cd ..
python Main.py server_init $
 1 &
Main_PID=$!
cd Front-end/
python server.py
kill -9 $Main_PID
echo Finalitzant programa...
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J. Makefiles
/Makefile
Main:
gcc Posiciona.c Posiciona.h -o Posiciona -lm
Posiciona.so:
gcc -fPIC -shared -W -o Posiciona.so Posiciona.c
clean:
rm Posiciona Posiciona.so

/ReadSignal/Makefile
.PHONY : loadmain_half loadmain_complete
loadmain_half: Read.hex
avrdude -c arduino -p atmega328p -P /dev/ttyACM0 -U Read.hex
clean
loadmain_complete: Read.hex
avrdude -c arduino -p atmega328p -P /dev/ttyACM0 -U Read.hex
avrdude -c arduino -p atmega328p -P /dev/ttyACM1 -U Read.hex
clean
Read: Read.c Timer.c Timer.h Serial.c Serial.h
avr-gcc -std=c99 -Wall -O1 -mmcu=atmega328p -fshort-enums -Wl,-u,vfprintf
-lprintf_flt -lm -DF_CPU=16000000ULL Read.c Timer.h Timer.c Serial.h Serial.c
-o Read
Read.hex: Read
avr-objcopy -Oihex Read Read.hex
clean:
rm -f *~ *.hex Read
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K. Manual d’ús
Sistema de localització de bot
Llista dels components del sistema: Arduino x2 (A.1, A.2), shield x2 (Sh.1, Sh.2), suports x8
(S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6, S.7, S.8), sensors x8, cable 0.2 m x2, cable 0.75 m x2, cable 1.25
x2, cable 1.75 x2, cargols x40, cable USB B x2, regleta x2.
Instal·lació del sistema en la taula:
1. Primer de tot caldrà realitzar el muntatge de la shield sobre la placa d’Arduino, una a
cada placa. Obtenint un muntatge com el de la Imatge K.1.

Img. K.1 Muntatge de la shield.

2. Després caldrà instal·lar els sensors. El primer pas per a fer-ho serà conectar cada
cable a un dels sensors, en aquest moment no importen les mides dels cables. Per a
realitzar aquestes connexions es poden soldar o bé amb ajuda de les regletes
proporcionades es poden connectar els cables. Serà important que els cables
connectats coincideixin de color, els vermells amb els vermells i els negres amb els
negres.

39

3. Per fixar els sensors, caldrà primer posar els suports en els punts indicats en la imatge
K.2, anomenats de S.1 a S.8. Abans de fixar els suports caldrà posar-hi els sensors de
manera que les mides dels cables siguin les indicades en la imatge K.2 (cable 0.5 m a
S.1 i S.5, cable 0.75 m a S.2 i S.6, cable 1.25 m a S.3 i S.7, cable 1.75 m a S.4 i S.8).
És indispensable que els suports estiguin fixes per a obtenir un bon funcionament. Els
cables no s’han de fixar en aquest pas.

Img. K.2 Esquema de muntatge

4. Un cop fixats tots els elements, caldrà connectar els sensors als connectors de la shield,
cada cable de cada sensor haurà de connectar-se de la forma indicada en la Imatge
K.3. En la imatge hi ha les dues possibilitats de connexió, no s’han de barrejar sensors
de diferents camps, i és important que les connexions dels cables vermell i negre siguin
realitzades de la forma indicada.
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Img. K.3 Connexió dels cables.

5. Per últim caldrà instal·lar les dues plaques d’Arduino amb la shield en la taula en els
punts mostrats en la Imatge K.2, representats per A.1 i A.2. L’orientació d’aquestes ha
de ser tal que l’USB quedi enfocant a l’exterior de la taula. Si és necessari es poden
desconnectar els cables i reconnectar-los un cop estiguin fixades a la part inferior de la
taula.
6. Per últim, després d’assegurar que les connexions estiguin fetes correctament, es
poden fixar els cables a la taula de la forma més convenient.
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Utilització del sistema:
Cal remarcar que el programa funcionarà pel sistema operatiu d’Ubuntu, però no per altres a no
ser que utilitzin un programa de tercers que permeti executar-ho. Abans de començar a utilitzar
el sistema serà necessàri que certs paquets estiguin instal·lats, sino podria donar errors
indicant que no es troben els elements, aquests són: flask, matplotlib, pyplot… La majoria es
podràn instal·lar amb $sudo pip install element.
Un cop es tenen els requisits mínims controlats, caldrà seguir uns senzills passos per a utilitzar
el sistema.
1. Primer de tot s’han de connectar els USB tipus B desde l’ordinador cap als dos
Arduinos.
2. Després caldrà obrir la carpeta on es troba el programa i executar l’ordre $./Main.sh, si
en el moment d’executar-lo sol·licita certs permisos executant l’ordre $chmod Main.sh
700, i tornant a cridar la primera ordre serà suficient.
El sistema pot ser utilitzat per controlar només un camp de la taula o bé els dos camps,
la opció per defecte serà la primera, si la segona opció és la desitjada l’ordre indicada
caldrà executar-la afegint el número 2 al final, de forma que serà $./Main.sh 2.
3. Un cop fet això el sistema ja estarà funcionant i només cal anar al navegador d’Internet i
en la barra d’URL posar http://0.0.0.0:5000. I ja s’entrarà en el sistema on es podràn
escollir les diferents opcions.
4. Quan es vulgui finalitzar el programa pitjant Ctrl+C aquest finalitzarà.
Si no es vol utilitzar el sistema del navegador hi ha l'opció de canviar el pas número 2 per
l’execució de $python Main.py, aquest programa serà el mateix però via terminal, i els resultats
es mostraran en una finestra nova. Igual que pel programa d’ús normal, afegint-hi un 2 al final,
es controlaran els 2 camps de la taula. Aquesta forma d’ús no és recomanable per usuaris
inexperts.
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