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1 INTRODUCCIÓ  
 

 Plantejament inicial 

 
L’objecte d’aquest Treball de Fi de Grau és el desenvolupament d’un sistema d’adquisició 

de dades a temps real basat en Arduino1. Concretament preparades per a competir en el 

campionat d’Europa Hawkers European Talent Cup2, dins de l’organització FIM CEV. 

 

El concepte d’adquisició de dades a temps real és el mateix que el de telemetria. Aquesta 

tècnica és utilitzada en nombrosos àmbits de l’actualitat, bàsicament consisteix en la 

captació de magnituds físiques i permet transmetre les dades obtingudes a un receptor a 

distància. 

 

El sistema de telemetria en la competició s’utilitza des dels anys 90 a la Fórmula 1 i a partir 

de la dècada dels 2000 a Moto GP. Des dels seus inicis, a F1 s’ha utilitzat en temps real 

(on time) però amb Moto GP s’utilitza en diferit precisant un bolcat de dades. Aquesta 

tecnologia permet als equips optimitzar el seu rendiment i per tant, els resultats en cursa.  

 

La finalitat d’un dispositiu d’adquisició de dades  a temps real és millorar el procés en 

l’àmbit logístic i tècnic d’un equip, reduint els temps d’actuació, evitant fallides inesperades 

del vehicle, optimitzant al màxim el rendiment i la traçada del corredor amb una estratègia 

més específica al circuit en qüestió i adequant-se a les condicions ambientals pertinents i 

millorant els temps tant de pista com d’upgrades al box. 

 

Gràcies al sistema de transmissió de dades instantània, prèviament instal·lat al vehicle, 

l’equip podria obtenir a l’instant informació com; temperatura del vehicle, recorregut de les 

suspensions, velocitat i inclinacions de la motocicleta vitals per aconseguir la finalitat per 

la qual ha estat creat. 

 

Amb aquesta informació, analitzada a temps real a través d’APP Designer3 del software 

Matlab4, permet extreure conclusions ràpidament i per tant, reduir el temps d’anàlisis per 

tal de destinar el temps a la rectificació mecànica de la motocicleta a fi d’optimitzar el 

resultat final. 

 

 

                                                 

 
1 Arduino és una plataforma de hardware lliure, basada en una placa amb un microcontrolador i un entorn 

de desenvolupament (software), dissenyada per facilitar l’ús de l’electrònica en projectes multidisciplinaris. 
2 Modalitat de campionat europeu de motociclisme de 250cc.  
3 APP Designer és un entorn de desenvolupament interactiu per dissenyar una aplicació i programar el seu 

comportament.  
4 Matlab és un software matemàtic amb un entorn de desenvolupament integrat (IDE) que té un llenguatge 

de programació propi (Llenguatge M) multiplataforma.   
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 Objectius 

 
L’objectiu d’aquest treball és la fabricació d’un prototip codificat per tal d’adquirir dades 

mecàniques i dinàmiques a temps real d’una motocicleta de competició. Amb aquest 

projecte es busca millorar els sistemes d’adquisició actuals utilitzats en competicions de 

motocicletes passant de l’adquisició de dades a la telemetria, és a dir, a temps real.  

 

Per la realització d’aquest treball és necessari estipular una sèrie d’objectius específics:  

- Assolir els coneixements necessaris per poder dur a terme el projecte 

- Obtenir els components electrònics del sistema a fabricar 

- Fabricar un dispositiu d’adquisició de dades a temps amb un baix pressupost, però 

amb la qualitat necessària per a poder ser implantat en una motocicleta de competició  

- Elaborar un codi que permeti captar i transmetre les dades a un monitor  

- Realitzar un prototip d’un sistema d’adquisició de dades a temps real operatiu   

 

 

 Fases del projecte 

 
El desenvolupament d’aquest projecte s’ha dut a terme en dues fases principals en un total d’uns 

set mesos.  

 

La primera fase fa referència a l’estudi i recerca de la base tècnica i teòrica necessària per al 

desenvolupament d’aquesta memòria i de la segona fase del projecte. Les diferents tasques de 

la primera part són següents:  

 

 Sessió informativa inicial 

 Recerca i familiarització de sistemes d’adquisició de dades actuals 

 Recerca i familiarització de sensors i connectors del mercat actual  

 Compra de components del sistema 

 Anàlisi de dades reals amb diferents softwares prèviament estudiats 

 Familiarització dels components adquirits 

 

Era imprescindible realitzar un estudi detallat de com es treballa actualment als paddock’s5 de 

competicions, en aquest cas en concret, la categoria HETC de Hawkers Eurpoean Talent Cup.  

 

                                                 

 
5 Àrea tancada on es preparen tant pilots com motocicletes abans de la carrera. 
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Així com els sistemes utilitzats per a l’adquisició de dades i els diferents sensors instal·lats a la 

motocicleta, els avantatges i els inconvenients de cada un d’ells.  

 

Un cop determinat l’objectiu i investigat el mercat tecnològic actual, s’ha procedit a la tria de 

sensors que es volen implementar al sistema en qüestió, i del logger6, que en aquest cas serà la 

centraleta del sistema d’adquisició de dades. Posteriorment, el sistema de comunicació i el 

receptor que s’ha utilitzat.  Es va prosseguir a la fase de disseny del dispositiu i a l’obtenció dels 

components.  

 

La segona fase, s’ha destinat a la part pràctica del projecte, és a dir, la programació, muntatge i 

test del dispositiu. Les diferents tasques de la segona fase són les següents: 

 

 Disseny del sistema 

 Obtenció dels components  

 Elaboració del codi Arduino  

 Elaboració del codi Matlab 

 Programació dels components 

 Fabricació del dispositiu  

 Tests de funcionament 

 Redacció de la memòria 

 Correccions 

 
Aquesta fase, va quedar repartida en el calendari de manera irregular i constant en quasi tota la 

durada del projecte ja que en repetides vegades s’ha hagut de modificar el codi, substituir 

elements de la centraleta i de realitzar nous tests partint de zero. Aquests problemes han estat 

originats per causes de diferent índole com fallides del codi, perquè s’ha fos algun dels 

components, etc.  

 

La última tasca acomplerta en el projecte és la redacció de la memòria i les correccions. Referent 

al recull i detall de les tasques realitzades i les jornades dedicades, es pot visualitzar en la taula 

1 detallada a continuació. En la taula 2, es poden observar els calendaris de treball i jornades 

dedicades per tasques específiques.

                                                 

 
6 Dispositiu electrònic normalment connectat a una sèrie de sensors i actuadors. 



Taula 1. Diagrama de Gantt. Font pròpia 

TASQUES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Sessió informativa inicial TFG (matriculats de QT 2020-2021) 1

Recerca i familiarització en sistemes adquisició de dades actuals 4 4 3 4 1

Recerca i familiarització en sensors i conectors 3 3 3 2 1

Compra de components del sistema 1 1

Anàlisis de dades reals amb diferents softwares prèviament estudiats 3 3 4 2

Familiarització amb els components adquirits 2 2 2

Redacció memòria teòrica (1ra part) 1 6 6

Disseny del sistema 2 4 2

Elaboració del codi Arduino 1 1 3 3 2 1 1

Elaboració del codi Matlab 1 2 1 1 1 1

Programmación de los components 1 1 1 2

Fabricació dispositiu 1 1 1

Test de funcionament

Redacció memòria (2na part) 1

Correccions memòria

TASQUES S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32

Sessió informativa inicial TFG (matriculats de QT 2020-2021)

Recerca i familiarització en sistemes adquisició de dades actuals

Recerca i familiarització en sensors i conectors

Compra de components del sistema 1 1

Anàlisis de dades reals amb diferents softwares prèviament estudiats

Familiarització amb els components adquirits 1

Redacció memòria teòrica (1ra part)

Disseny del sistema 1

Elaboració del codi Arduino 3 2 3 2 2

Elaboració del codi Matlab 2 4 1 1

Programmación de los components 2

Fabricació dispositiu 1 3 2 2 1

Test de funcionament 1 2 2 2 1

Redacció memòria (2na part) 1 2 2 3 5 3 2

Correccions memòria 5 5
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Taula 2. Calendari de les fases del projecte. Font pròpia. 

 

1

S8 2 3 4 5 6 7 8

S9 9 10 11 12 13 14 15

S10 16 17 18 19 20 21 22

S11 23 24 25 26 27 28 29

S12 30

NOVIEMBRE

S3 1 2 3 4

S4 5 6 7 8 9 10 11

S5 12 13 14 15 16 17 18

S6 19 20 21 22 23 24 25

S7 26 27 28 29 30 31

OCTUBRE

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

S1 14 15 16 17 18 19 20

S2 21 22 23 24 25 26 27

S3 28 29 30

SEPTEMBRE

1 2 3 4 5 6

S13 7 8 9 10 11 12 13

S14 14 15 16 17 18 19 20

S15 21 22 23 24 25 26 27

S16 28 29 30 31

DESEMBRE 

1 2 3

S17 4 5 6 7 8 9 10

S18 11 12 13 14 15 16 17

S19 18 19 20 21 22 23 24

S20 25 26 27 28 29 30 31

GENER
S21 1 2 3 4 5 6 7

S22 8 9 10 11 12 13 14

S23 15 16 17 18 19 20 21

S24 22 23 24 25 26 27 28

FEBRER

S25 1 2 3 4 5 6 7

S26 8 9 10 11 12 13 14

S27 15 16 17 18 19 20 21

S28 22 23 24 25 26 27 28

S29 29 30 31

MARÇ

1 2 3 4

S30 5 6 7 8 9 10 11

S31 12 13 14 15 16 17 18

S32 19 20 21 22 23 24 25

S33 26 27 28 29 30

ABRIL



 Requeriments 
 
El sistema a dissenyar, tal com ja s’ha expressat anteriorment, es tracta d’un sistema d’adquisició 

de dades per a una motocicleta homologada per a competir en un campionat específic. 

 

Com que cada campionat té un reglament legal que condiciona la manipulació de certes parts de 

la motocicleta i també estan condicionats certs elements de millora de rendiment per al vehicle 

en qüestió, el sistema ha de limitar-se a les actuacions permeses dins del reglament actual7. 

 

El sistema a dissenyar ha de ser capaç de mostrar: 

- Velocitat [Km/h] 

- Posició GPS [Longitud / Latitud] 

- Altitud [m] 

- Posició de la Suspensió Davantera [mm] 

- Posició de la Suspensió Posterior [mm] 

- Temperatura de Pneumàtics [ºC] 

- Temperatura exterior [ºC] 

- Acceleracions G 3 eixos [m/s^2] 

- Inclinacions “Pitch” i “Lean” 

 

Existeixen altres mesures imprescindibles a l’hora de diagnosticar l’òptim funcionament de la 

motocicleta, com ara les revolucions per minut, (r.p.m.), del cigonyal i la temperatura d’aigua del 

circuit refrigerant del motor. Aquestes lectures van incorporades de sèrie a la instal·lació de la 

motocicleta, ja que la mateixa moto necessita tenir controlats diversos paràmetres per a poder 

funcionar, per exemple, és necessari saber en quina posició està el pistó per determinar el 

moment de donar l’espurna per a la posterior explosió en les fases de motor. 

 

Amb la finalitat d’optimitzar al màxim les qualitats de la motocicleta i el seu rendiment és 

imprescindible la informació obtinguda amb els ítems detallats i controlats, tots ells pel sistema a 

dissenyar. 

 

Partim d’un pressupost8 màxim de 200 € per al hardware9 que compondrà el sistema a dissenyar. 

En concret els elements són els detallats a continuació i sense incloure el monitoratge. 

 

 

 

 

 

                                                 

 
7 Reglament Fim Cev European Hawkers Talent Cup. Recuperat de: 
https://www.fimcevrepsol.com/es/reglamento?anyo=2020&what=reglamentos_deportivos&categoria=138  
8 Veure pressupost complet a l’apartat 6.  
9 Conjunt d’elements físics que constitueixen un sistema informàtic. 

https://www.fimcevrepsol.com/es/reglamento?anyo=2020&what=reglamentos_deportivos&categoria=138
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Taula 3. Hardware necessari per a la fabricació del sistema. Font pròpia. 

 

 

 Background 

 
Personalment, fa més de vint anys que estic immers en el món del motociclisme. Des de petit, 

com amateur10, he estat en contacte amb el món del motor i més concretament amb les 

motocicletes.  

 

Als dotze anys vaig començar a competir com a pilot en l’àmbit català de motociclisme en la 

categoria de 125 cc sobre terra. Més endavant, he compaginat treballs de mecànic i de tester11 

de prototips de motocicletes per a la marca de Peugeot.  

 

Posteriorment, com a telemètric12 i adjunt a mànager13 a l’equip Hawkers Karbuim Racing Team 

de la categoria Hawkers European Talent Cup. He cursat un màster en Enginyeria de Competició 

a Monlau Repsol Technical School. Actualment treballo a distància com a telemètric per Shift 

Performance Global analitzant les dades per l’equip Yamaha Cycle Gear d’Estats Units dins del 

campionat de Moto Amèrica a la categoria SuperSport 600.  

 

Viure el món de la competició des de diferents perspectives m’ha donat una visió integral de les 

necessitats que existeixen en el paddock. Després de cada entrada a pista, ja sigui entrenaments 

o warm-up14, és essencial, necessari i imprescindible, ajustar la mecànica de la motocicleta amb 

la finalitat d’optimitzar el seu rendiment i obtenir una diferència sobre les altres motocicletes 

competidores.  

 

                                                 

 
10 Persona que practica per plaer una activitat, normalment esportiva o artística, sense remuneració.  
11 Persona que s’encarrega de provar actualitzacions o nous prototips abans de llençar-los al mercat.  
12 Encarregat de tractar les dades obtingudes a través de diferents sensors. 
13 Persona que s’encarrega dels interessos d’un esportista o artista professional, organitzant les seves 

actuacions i gestionant contractes.  
14 Sessió pre-carrera per a acabar d’ultimar el rendiment de la motocicleta.  

   ELEMENTS  QUANTITAT 

Placa base (Centraleta) 1 

Sensor Suspensió 2 

Sensor temperatura pneumàtic 1 

Mòdul GPS 1 

Acceleròmetre 1 

Sensor temperatura exterior 1 

Mòdul bluetooth 1 

Bateria 1 

https://www.educaweb.com/centro/monlau-repsol-technical-school-barcelona-18307/
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 Justificació i utilitat 
 

El present treball pretén apropar el món de la telemetria utilitzada en alta competició a disciplines 

i equips amb pressupostos no molt elevats. El treball mostra el procés d’elaboració d’un dispositiu 

programat amb un codi propi dins el software Arduino i Matlab.  

 

El prototip del dispositiu fabricat és compatible amb gairebé tota mena de vehicles de competició 

com ara motocicletes, motocicletes de dirt-track, bicicletes de descens, mount'n'bikes, karts, 

turismes, etc. Sempre i quan la normativa corresponent ho permeti. Un dels avantatges d’un 

dispositiu d’adquisició de dades és la capacitat d’escollir i ajustar les dades que es volen analitzar 

en funció de les necessitats de la disciplina i/o l’equip.  

 

En el meu cas, les dades a analitzar15 (velocitat, temperatura pneumàtics, inclinacions, etc.) 

corresponen a les necessitats d’un equip de competició de motocicletes dins del campionat 

d’Europa Hawkers European Talent Cup. 

 

El temps per sortir a pista, està estipulat en el reglament del campionat en qüestió, per la qual 

cosa, el temps de manipulació de la motocicleta queda limitat. Quan la motocicleta està a 

disposició de l’equip per ser manipulada, tenir una informació prèvia in situ del comportament 

d’aquesta, ens permet maximitzar el temps de retocs amb l’objectiu de preveure i neutralitzar 

possibles adversitats durant la cursa, que és a on finalment es determinen els resultats. 

 

L’adquisició de dades no només té aquesta utilitat sinó que també permet elaborar un històric 

molt valuós tant pel telemètric, com pel mànager com l’equip mecànic. Per exemple, un circuit 

determinat pot requerir de l’elecció d’uns pneumàtics de característiques totalment diferents 

depenent de la climatologia, de l’estat de l’asfalt, etc. Tota aquesta informació, així com el resultat 

després de l’aplicació d’una estratègia determinada, pot ser consultada en l’històric elaborat en 

altres competicions o entrenaments per repetir o evitar situacions precedents. Per tant, és 

informació essencial per elaborar una estratègia més eficaç que únicament basada a l’ambit 

teòric. 

 

Un sistema de lectura de dades a temps real, permet accelerar el tractament de les mateixes i 

per tant, augmenta el temps disponible per fer modificacions. Aquest punt, és la fortalesa 

essencial i diferencial sobre l’adquisició de dades en el sistema actual, és a dir, en diferit.  

 

                                                 

 
15 Llistat complet de paràmetres a analitzar a l’apartat 1.4. Requeriments 
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2 MARC TEÒRIC 
 
En aquest apartat s’exposa la base teòrica sobre la qual està basat aquest projecte.  

 

 Introducció a la telemetria -- Aplicacions actuals de la telemetria 

La telemetria s’ha d’entendre com una tecnologia que permet mesurar a distància/remotament 

unes magnituds físiques determinades. És a dir, recull una sèrie de dades d’un dispositiu i, de 

manera simultània, es reprodueixen en un sistema de recepció on poden ser tractades i 

analitzades.  

La terminologia ‘telemetria’ prové de la unió dels termes grecs tele i metron, és a dir, distància i 

mesura respectivament. Majoritàriament el concepte telemetria es refereix a sistemes remots 

sense cap unió per cable entre l’emissor i el receptor de la informació. Aquesta recollida i 

transmissió de dades es pot realitzar a temps real o posteriorment.  

En el món de la competició de motociclisme l’anàlisi de dades no és a temps real, sinó  que el 

recull de magnituds ha de ser bolcat a un sistema  traductor per tal de ser analitzats 

posteriorment. Simplificant, dins de la competició s’entén com telemetria el registre de dades 

susceptibles de ser analitzades off-line, deixant de complir el requisit on-time. 

Un sistema de telemetria, normalment, està format per un traductor que desenvolupa la finalitat 

de dispositiu d’entrada, un mitjà de transmissió de dades, sigui cablejat o sense fil, dispositius de 

processament del senyal i per finalitzar un dispositiu d’emmagatzematge o de visualització de 

dades. 

El dispositiu d’entrada conté dos elements. El sensor és l’element sensible que mesura la 

variabilitat d’estat de les magnituds que estan sota estudi. El traductor s’encarrega de transformar 

el valor de la magnitud mesurada en el senyal elèctric corresponent. 

El mitjà de transmissió, pot ser de manera cablejada o sense fils. Dins del cablejat, es troba la 

fibra òptica, els cable de coure, el parell trenat, etc. En el segon grup es troben les comunicacions 

conegudes com a Bluetooth o Wi-Fi. 

Els dispositius de processament del senyal, és la part principal del sistema de recepció de dades. 

Aquests dispositius s’encarreguen de fer l’anàlisi de les dades rebudes i transformar-la a la 

magnitud que més convingui, segons si el destí final de la informació sigui ser emmagatzemada 

o solament visualitzada. 
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Els dispositius de visualització o emmagatzematge són el component final del sistema. Per 

emmagatzemar el suport més utilitzat són les targetes de memòria microSD i que s’utilitza en 

aquest treball. Per la visualització he desenvolupat un sistema de telemetria basat en la 

plataforma Intel Edison. 

Aplicacions en telemetria 

Actualment aquesta tecnologia és utilitzada de forma continuada en diferents camps com ara la 

competició per tal de millorar el rendiment (Formula 1 i Moto GP), però també en medicina, 

domòtica, robòtica, indústria, telecomunicacions, etc. 

 Formula 1 i Moto GP 

El naixement de la telemetria en el món de la competició es considera que va ser el 1980 de la 

mà de Karl Kempf, que va dissenyar un sistema que incloïa un miniordinador amb un conjunt de 

sensors de captació de dades per poder analitzar el comportament i controlar la suspensió 

electrònica del Tyrell 01016. El projecte mai va ser efectiu a causa de la complexitat del sistema. 

Als anys noranta, les escuderies Williams i McLaren, van ser les primeres que van implementar 

el sistema en la competició i aquest és el moment en què l’electrònica passa a tenir una 

importància vital en la competició de l'automòbil. Les ajudes tecnològiques van suposar un gran 

avenç  tecnològic fins al punt que les escuderies que no les utilitzaven varen quedar relegades a 

les últimes posicions en la competició.  

En un inici, la informació obtinguda per diferents sensors allotjats a diferents parts del vehicle es 

realitzava de forma unidireccional, és a dir, les dades aconseguides s’enviaven a un ordinador 

que estava dins de l’automòbil i ell mateix s'encarrega d’analitzar i variar diferents configuracions 

del cotxe al mateix temps que eren guardades amb la finalitat que els enginyers disposessin de 

tots els paràmetres un cop el vehicle estava en el box. 

El següent avenç va ser disposar de les dades a dins del box sense la necessitat de connectar-

se a l'ordinador, és a dir la informació passa a ser transmesa sense fils. Les primeres dades 

disponibles a temps real van ser: temps per volta, revolucions per minut, pressió de l’oli, velocitat 

del vent, constants vitals del pilot, etc. 

                                                 

 
16 Automòbil de F1 competidor en el mundial de 1980. 
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El 2001, TAG Electronics17 introdueix en el món de la F1 la telemetria bidireccional. Dins del Box, 

no solament es rep informació sinó que també es poden modificar configuracions del vehicle 

metre aquest està a la pista. En l’any 2003, a causa de les millores del sistema electrònic la FIA 

(Federació Internacional de l’Automòbil) va prohibir que els paràmetres del monoplaça fossin 

modificats des de el Box. Aquest és el motiu pel qual a l’actualitat, l’enginyer d’equip, transmet 

mitjançant ràdio un seguit d’informació del vehicle al pilot i és ell mateix qui mitjançant botons al 

volant canvia la configuració dels paràmetres18. 

En aquest sistema en concret, la telemetria utilitza la banda UHF (banda de l’espectre 

electromagnètic que està en el rang de freqüències de 300 MHz a 3 GHz) i connexions punt a 

punt entre el monoplaça i el receptor. El problema que existeix en aquests tipus de connexions 

és que entre els dos punts no pot existir cap obstacle. Aquest inconvenient és salvat  amb la 

utilització de diferents antenes situades en punts estratègics del circuit que actuen com a 

repetidors que redirigeixen el senyal des del cotxe fins al centre de dades de l’equip. D’aquesta 

manera la comunicació és constant. 

Cada cotxe porta incorporada dins de la part davantera una antena petita i aerodinàmica i 

dissenyada per optimitzar l’enviament de 

les dades. En la figura 1, es visualitza el 

balanç de frenada en un automòbil de F1 en 

cursa. Aquestes dades són obtingudes pels 

sensors pertinents i és la informació en la 

qual els enginyers i telemètrics treballen per 

poder optimitzar el comportament del 

vehicle. 

Il·lustració 1. Sistema de telemetria a Fórmula 1 

 

 

 

                                                 

 
17 TAG Electronics va començar sent l’empres matriu de TAGMcLaren. A ualment es denomin TAG 

Electronics Systems. 
18 Caro, A. (2016). Telemetria en Fórmula 1. Versión Kindle. Madrid.  
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L’antena receptora va connectada a una unitat principal que està composta per dues subunitats 

diferents (emissora i receptora) que fa actuacions de mòdem19 encriptant i desencriptant les 

dades enviades i rebudes. Aquesta unitat prepara la informació enregistrada pels sensors, de 

manera que a través d’un potent software Atlas20, propietat de McLare Electronc Systems21 és 

possible la visualització de les dades mitjançant l’ús de complexes gràfiques.  

Des de la centraleta de dades també s’envia la informació a la fàbrica de l’escuderia de l’equip.  

Aquesta informació s’envia via satèl·lit amb la utilització d’antenes parabòliques i treballant amb 

banda SHF.  

Per altra banda, el dispositiu més important sense el qual seria impossible el sistema de 

telemetria es l’ECU (Electronic Control Unit). Aquesta ECU és estàndard i obligatòria per tots els 

monoplaces de la graella i la fabrica McLaren amb la col·laboració de Microsoft. 

L’ECU està basada en arquitectura Power-PC i compte amb dos processadors de 40MHz, 1GB 

de memòria estàtica, 1 MB de memòria flash ROM i 1 MB de memòria SRAM. La taxa màxima 

de transmissió de dades és de 230 Kbps. Els enginyers utilitzen cable Ethernet o RS-232 per 

connectar-la a l’ordinador portàtil i configurar-la de la manera òptima tot i que han de restringir-

se a la limitada normativa de la FIA. 

En la competició GP de motociclisme la telemetria portada a terme és totalment diferent. A causa 

del reglament vigent, en MotoGP la telemetria és off-line, és a dir, el recull la informació metre el 

pilot està a la pista rodant i després aquesta informació serà descarregada en el sistema receptor 

per poder processar-la i visualitzar-la. 

 

 

 

 

                                                 

 
19 Dispositiu que converteix senyals analògiques a senyals digitals i viceversa, així permet la comunicació 

entre computadores a treves del cable. Serveix per a enviar la senyal moduladora mitjançant una altre 
senyal portadora.  
20 Atlas és un software dissenyat per a l’anàlisi qualitatiu de dades textuals, gràfics i vídeo. 
21 Recuperat de: https://www.mclaren.com/group/companies/mclaren-applied-technologies/ 
 

https://www.mclaren.com/group/companies/mclaren-applied-technologies/
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En la figura 2, es poden veure els sensors de suspensió i de velocitats , i que formen part del 

sistema de telemetria,  instal·lat a una motocicleta de competició GP del equip Honda Repsol. 

 

 

Il·lustració 2. Sistema de telemetria a MotoGP. Els 

sensors de velocitat i el sensor de suspensió formen part 

dels sistemes d’adquisició de dades 

 

 

La informació es transmet a través de canals i un cop enregistrada, les gràfiques resultants són 

l’eina que ajuda al pilot conjuntament amb l’analista de dates i amb l’enginyer de pista a conèixer 

la situació de la motocicleta i del seu pilotatge en cada corba del circuit. Amb aquest mapa també 

es pot esbrinar la marxa amb la qual es negocia cada angle o la pressió que exerceix sobre els 

frens en cada moment, per poder valorar els límits i millorar l’estratègia per superar llindars sense 

exposar-se a caigudes. 

 Medicina 

En l’àmbit mèdic, la telemetria s’utilitza freqüentment. S’utilitzen diferents tècniques 

fonamentalment amb l’objectiu de tenir monitorades les constants vitals entre altres paràmetres 

dels pacients i fer-ho de la manera menys invasiva possible quan el període d’observació 

d’aquestes constants es pot allargar durant dies, setmanes o inclús mesos. En aquests casos els 

sistemes moderns de telemetria basada en comunicacions mòbils fan possible un seguiment del 

pacient a distància, des del seu domicili,  per exemple, donant així un ventall ampli de possibilitat 

de normalització a la vida dels malalts crònics  o amb un llarg període de convalescència i que si 

no fos per aquesta tècnica, requeriria un ingrés hospitalari per l’observació. Això suposa un gran 

estalvi de costos i un augment de comoditat pel pacient. 

Entre altres aplicacions un ús molt estès de la telemetria en el camp mèdic és el control 

electrocardiogràfic a distància o Holter, tal com es pot observar en la figura 3. 
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En un estudi realitzat pels Doctors Pérez Titos CB i Oliver Ramos MA, de l’Hospital Universitari 

Mèdic-Quirúrgic “Virgen de las Nieves” de Granada22, es va concloure que el 80% de pacients 

estudiats van patir registres anormals en el 

ritme cardíac. D’ells el 23% presenten un 

quadre de malaltia greu. A través d’aquest 

estudi es pot veure la importància d’obtenir 

dades a temps real, que ens manifesten una 

anomalia de funcionament per a poder actuar 

com més aviat millor. Sense aquesta 

monitoratge no hi hauria constància alguna 

del comportament anòmal i els malalts 

estarien sense tractament. 

Il·lustració 3.Aplicació telemetria en medicina 

Un altre ús exhaustiu que un sistema telemètric té dins de l'àmbit de la medicina és tot el 

monitoratge dins de les unitats de vigilància intensiva i les unitats coronàries. Un malalt en 

situació crítica pot tenir monitorades, de manera continuada, les seves constants vitals, tensió 

arterial, temperatura corporal, pulsacions per minut o freqüència cardíaca, nivell d’oxigen en sang 

o saturació, pressió intracranial, etc. D’aquesta manera dins d’un centre de control poden ser 

supervisats un nombre de pacients determinats i que el servei mèdic disposi d’un d’alarma en 

qualsevol moment de descompensació de constants vitals i en un individu determinat, amb la 

finalitat d’anticipar les actuacions d’emergència i que poden evitar la mort. 

 Domòtica 

S’entén com a domòtica el conjunt de sistemes capaços d’automatitzar una llar amb la finalitat 

d’optimitzar recursos energètics, seguretat, benestar i comunicació i que poden estar integrats 

en xarxes interiors o exteriors de comunicació cablejada o sense fils i que pot controlar-se des 

de dins o des de fora del lloc. 

El terme domòtica prové de la unió de les paraules domus (que significa casa en llatí) i tica 

(d’automàtica, que en grec vol dir “funciona per si sola”). 

                                                 

 

22 Líneas de investigación activas del Hospital Universitario Virgen de las Nives. Recuperat de: 

https://www.huvn.es/asistencia_sanitaria/cardiologia/investigacion#cmsIndex_0 

https://www.huvn.es/asistencia_sanitaria/cardiologia/investigacion#cmsIndex_0
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Els inicis de la domòtica se situen a mitjans de la dècada dels 90, moment en què els 

automatismes existents en els edificis d’oficines juntament amb altres específics es van 

començar a implementar en llars particulars. 

La llar domòtica és un lloc capaç de variar paràmetres energètics, il·luminació, so, seguretat, 

temperatura, etc. prenent decisions òptimes amb l’objectiu d’augmentar l’estalvi, la seguretat, el 

confort i simplificar algunes tasques rutinàries. 

Amb una sèrie de mecanismes elèctrics, 

electrònics, robòtics, informàtics i de 

telecomunicacions no solament és possible 

manipular la llar in situ, sinó que es pot monitorar 

i controlar el seu estat de forma remota i en temps 

real. 

Il·lustració 4. Aplicació telemetria en domòtica 

Resumint, el concepte és “conjunt de serveis de la llar garantits per sistemes que tenen diversa 

funcionalitat, els quals poden estar connectats entre ells o a xarxes interiors o exteriors de 

comunicació. Gràcies a aquesta interrelació obtenim un notable estalvi energètic i una òptima 

gestió tècnica de l’habitatge, una bona comunicació amb l’exterior i un alt nivell de seguretat”. La 

figura 4, fa referència a un possible control des d’un dispositiu, en aquests cas smartphone, de 

paràmetres com seguretat, energia, comunicacions, etc. 

La domòtica té diverses àrees sociotecnològiques amb les seves corresponents funcions: 

- Automatització i control, apagar/encendre, obrir/tancar i regular aplicacions o dispositius de 

l’habitatge com la il·luminació, climatització, persianes/tendals, portes i finestres, tanques, 

reg, electrodomèstics, subministrament d’aigua, gas o electricitat, etc. 

- Seguretat i vigilància de persones, béns, d'incidències o avaries amb alarmes d’intrusió, 

càmeres de vigilància, alarmes personals i alarmes tècniques d’incendis, fum, aigua, gas i 

fallida de subministrament elèctric, etc. 

- Comunicacions de veu i dades que inclouen textos, imatges i sons amb xarxes locals, 

intercanviant i compartint recursos entre tots els dispositius, accés a internet i a nous serveis 

(telefonia sobre IP, televisió digital, etc.). 

- Serveis i oci, aquí tenim en compte la informació, tele-servei, entreteniments, educació, 

televisió àudio/vídeo multi-room, cinema a casa, videojocs, etc., a través d’Internet. Exemple 

de tots ells pot ser: 
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o   En l’àmbit de la salut, consultoria sobre alimentació o dieta, telecontrol de 

patologies cròniques, etc. 

o   Compravenda, a través de publicitat, telecompra, televenda, tele-reserva, etc. 

o   Finances, gestió de diners a través de la tele-banca, consultoria financera, etc. 

o   Aprenentatge, aprendre o reciclar-se mitjançant la tele-ensenyança 

o   Activitats professionals, teletreball total o parcial 

o  Ciutadania, gestions diverses amb l’Administració municipal, comunitària o estatal; 

recerca o processament d’altres tipus d’informació com biblioteques, museus, 

informació jurídica, fiscal, notícies, etc. 

D’una manera general, un sistema domòtic, disposa d’una xarxa de comunicació i diàleg que 

permet la interconnexió d’una sèrie d’equips amb la finalitat d’obtenir informació de l’entorn 

domèstic. La funció de captació de dades es fan a través de sensors, detectors o captadors que 

transmeten un senyal a  una unitat intel·ligent que tracta la informació rebuda i en funció de com 

està programada la centraleta actua modificant paràmetres o realitzant accions sobre l’entorn 

(telemetria). 

El mitjà de transmissió de la informació entre elements de control en els habitatges domòtics ha 

de disposar d’un suport físic (par trenat, xarxa elèctrica, línia de potència, d’infrarojos, etc.), per 

poder obtenir la comunicació entre ells i el necessari intercanvi d’informació. 

 Robòtica 

La robòtica és la ciència en què convergeixen branques tecnològiques o disciplines com 

l’enginyeria mecànica, enginyeria elèctrica, enginyeria electrònica, disciplines com la computació, 

programació amb l’objectiu de dissenyar màquines robotitzades amb la capacitat de 

desenvolupar tasques automatitzades o d’imitar el comportament humà o animal, en la funció de 

la capacitat del seu software. 

La robòtica dissenya, fabrica i programa una entitat autònoma que consta d’una part mecànica i 

un sistema d’electromecànic i software que dóna lloc al robot.   

El resultat de la combinació de disciplines com mecànica, electrònica, informàtica, intel·ligència 

artificial, enginyeria de control, física dóna cada vegada més amplitud i aplicacions de la robòtica, 

com els autòmats programables, animació electrònica i les màquines d’estat. 
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Existeixen sistemes robòtics complexos encarregats de la manipulació de residus tòxics o 

material radioactius, de l’exploració de l’espai, de localització de mines terrestres. En aquestes 

tasques tan complicades i que necessiten precisió absoluta, s’utilitzen sensors làser de telemetria 

i amb la tecnologia LIDAR (derivacions de les terminologies light i radar)23.  

El sensor emet un llamp làser sobre l’entorn, que rebota sobre els objectes de manera no 

especular amb la finalitat de delimitar la distància d’un objecte. El receptor (que se situa dins del 

mateix sensor) rep el llamp tornat i mitjançant el temps de vol calcula la distància a l’objecte 

apuntat. Donat a l’alta velocitat de la llum, el llamp és retornat en un breu temps i permet obtenir 

un mapa, esquema o visionat cartogràfic o de l'espai 2D o 3D per obtenir les màximes dades de 

l’entorn. L’esquema de funcionament d’aquest rades és pot observar en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 5. Sistema de telemetria LIDAR 

 

 Evolució dels sistemes de telemetria/ adquisició de dades en competició 

Es pot considerar que l’element pioner que va donar lloc a l'inici i posterior evolució per establir i 

considerar un sistema de telemetria dins del món de la competició del motociclisme es va donar 

durant l’estiu de 1990 dins de l’equip Malboro Roberts en el mundial de motociclisme de 500 cc, 

categoria reina. 

En la Yamaha YZR 500 de Wayne Rayney24, en el panel d’instrumentació,  es va incorporar un 

interruptor que donava accés al canvi dels diferents mapes d’encesa.   

                                                 

 
23 Vosselman, G., & Maas, H. G. (Eds.). (2010). Airborne and terrestrial laser scanning. Whittles 

Publishing. ISBN 1-4398-2798-2 
24 Expilot de Motociclisme  i bicampió en categoria 500 c.c.  

https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1-4398-2798-2
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El primer sistema de control de tracció va ser utilitzat en 1981 tot i que va deixar d’utilitzar-se en 

competició, ja que l'opinió generalitzada dels pilots era que no aporta cap avantatge dins de les 

curses. 

A final de la dècada del 80. La marca Suzuki va començar a provar diferents tècniques per poder 

controlar les embranzides de tracció. Conjuntament amb PI Electrònics van començar a comparar 

la velocitat de la roda davantera i la del darrere per controlar els “cavallets” i per tant poder 

retardar l’encesa. Aquest sistema de control era molt rudimentari i feia que la roda tornes a la 

pista amb violència, per la qual cosa el sistema no va ser acceptat pels pilots i es va deixar 

d’utilitzar. 

El naixement de l’adquisició de dades, en aquest àmbit de competició de motos, es pot considerar 

a principi del 80 quan Freddie Spencer25, en Sufers Paradise26, Australià, utilitzava una motxilla 

que portava una gravadora que recollia informació provinent d’una sèrie de sensors molt bàsics: 

rpm, posició de l’accelerador i temperatura d’aigua. HRC (Honda) va utilitzar aquesta informació 

per simular en un banc les condicions de cursa mentre feia testos de fiabilitat de motor i caixa de 

canvi. 

El 1988 l’escuderia Roberts va ser la primera a utilitzar l’adquisició de dades. L’enginyer King 

Kenny volia incorporar les noves tecnologies utilitzades en F1, sempre un pas per davant. 

Dins de la part posterior de la moto, hi havia una caixa d’alumini amb un circuit integrat que recull 

informació de l’accelerador, velocitat i revolucions del motor. En aquest moment l'electrònica es 

popularitza i és comú visualitzar ordinadors portàtils en el pit lane i a on es bolcava la informació 

recollida.  

L’equip Honda segueix sent el precursor en l’ús de la telemetria en competició. en 1993 incorpora 

la injecció electrònica i el control de sortida. Els dos avenços són desestimats pel pilot Mick 

Doohan27 de manera que es torna a l’alimentació per carburador i control de sortida pròpiament 

a mans del pilot. El 1996 l’equip Honda Roberts és el primer a incorporar un sistema per controlar 

el derrapatge. Aquest  primer sistema de control comparava les velocitats de les rodes 

davanteres i del darrere, igualment a com es fa en l’actualitat. En el moment en què la velocitat 

de la roda posterior superava la davantera, l’ordinador sabia que la motocicleta estava derrapant, 

                                                 

 
25 Expilot de Motociclisme de velocitat. 
26 Circuit de Motociclisme, situat a Austràlia,  en la que es va fer una de les curses del mundial de velocitat 
en 1980. 
27 Expilot de Motociclisme i pentà campió en categoria 500 c.c. 
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moment en el qual es disminueix l’espurna a les bugies amb la qual cosa es redueix el par evitant 

el “highside”. 

El 2002 MotoGP incorpora els motors 4T. El control de tracció i derrapatge és un problema a 

tractar a l’inici de corba, ja que els motors 4T al tenir major compressió de motor, no surten de 

manera violenta del viratge.  

Yamaha  va dissenyar un sistema que tenia en compte paràmetres com la velocitat, les rpm, la 

desacceleració, la marxa engranada i la inclinació de la moto en cada moment metre la moto 

està rodant en circuit. Tota aquesta informació es processava amb la finalitat que un cilindre 

s'accelerés en el moment precís per reduir la retenció. 

En 2003, després del primer any de rodatge de les motocicletes 4T, surten les primeres màquines 

plenes de tecnologia de la F1 i amb el primer accelerador plenament electrònic. El sistema era 

molt rudimentari i va provocar algun xoc a la pista.  

En 2005 hi ha un canvi en el reglament del mundial de motociclisme en categoria MotoGP i es 

redueix la capacitat del dipòsit de combustible passant de 24 a 22 litres, per la qual cosa i de 

manera sobtada l'electrònica pren un paper rellevant. És en aquest moment en què es té en 

compte i es mesuren el grau d’inclinació de la moto, l'obertura de l’accelerador en aquest 

moment  l'electrònica s’anticipa al derrapatge. A les corbes l’alimentació es redueix amb la 

finalitat d’estalviar combustible. La centraleta calcula constantment el consum. 

L’any 2007 es canvien els motors de 990 cc a 800 cc i la recollida de dades és més essencial, ja 

que s’incorporen motors que funcionen amb més rpm i se segueix reduint la capacitat del dipòsit 

fins a 21 litres. En aquest moment l’estalvi de combustible pot fer guanyadora a una màquina 

amb menys prestacions mecàniques. L’adquisició de dades passa a ser vital per  l’ajut a negociar 

la corba, ja que el derrapatge suposa un augment de consum.  

En l’actualitat la majoria de les motos de competició del mundial MotoGP porta incorporada a la 

moto, una caixeta de petites dimensions que incorpora sis giroscopis i sis acceleròmetres. El 

sistema utilitza tres i els altres tres de “back-up”, perquè una errada podria derivar, fins i tot la 

mort d’un o més pilots. 

Una de les funcions importants és que la centraleta, constantment, calcula l'empremta del 

pneumàtic i la geometria del xassís. Les dades recollides per la comunament arriba fins a 8 GB, 

i tota aquesta informació, per exemple, fa que la tracció del pneumàtic del darrere no només vagi 

controlat pel puny del gas, sinó que també incideix en el seu control un complex algoritme. El 

control electrònic de tracció incideix sobre les papallones les quals a partir de la informació que 
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arriba des dels sensors donen el màxim par motor possible compatible amb l’estabilitat 

disponible. És dir, per exemple, en una corba llarga amb una obertura de gas constant, les rpm 

poden pujar de manera sobtada fent que el pneumàtic del darrere perdi part del contacte amb el 

sol, és aquest el moment en què es tanquen lleugerament les papallones i en conseqüència es 

corregeix el derrapatge. El sistema electrònic instaurat en les motocicletes del mundial de 

motociclisme és d’alta tecnologia i està tan perfeccionada que el pilot no nota res de la rectificació 

de tracció. 

El fre motor també pot ajudar en l’entrada del viratge. La funció de l’enginyer, en part, és 

programar tenint en compte les rpm, marxa, grau d’inclinació, recorregut de suspensió, i altres. 

El resultat és que les papallones s’ajusten de manera progressiva a mesura que el pilot frena a 

l’entrada de la corba.  

 Sistemes actuals d’adquisició de dades en competició 

 
Actualment el mercat de sistemes d’adquisició de dades dins del món de la competició 

motociclista a escala mundial està molt protocol·litzat. Un 95% del paddock utilitza el mateix 

software dins de la categoria Moto3 MotoGP, anomenat “WinARace Moto3”.28 Per altra banda, 

en referència a la categoria Moto2 MotoGP, des del 2019 utilitzen un software únic i exclusiu 

creat per Magneti Marelli (Marelli)29, és el software anomenat Wintax430. 

 

Pel que fa a MotoGP, la majoria d’equips pertanyen a una escuderia31 recolzada econòmicament 

per la  fàbrica de la motocicleta, i que està pendent sempre de la informació proporcionada per 

l’equip en qüestió, normalment utilitzen el seu propi software, tot i que hi ha equips satèl·lit (equips 

no oficials) que treballen amb el “2D DataRecording”.32 

 

Per tant, el software creat per “Debus & Diebold MeBsysteme Gmbh” 2D WinARace és l’amfitrió 

de l’adquisició de dades dins del Campionat del món de MotoGP.  

 

                                                 

 
28 WinARaceMoto3 és un programa que ofereix solucions individuals i personalitzades per l’adquisició de 

dades, registre de dades i avaluació de dades per un millor rendiment especialment a les carreres. 
Recuperat de: http://2d-datarecording.com/  
29

Pàgina oficial de Magneti Marelli. Recuperat de:  

https://www.magnetimarelli.com/press_room/news/new-magneti-marelli-electronic-control-system-
moto2%E2%84%A2-class-presented-valencia 
30 Wintax4 Software. Recuperat de: http://docs.gestionaweb.cat/1662/datasheet-wintax-pro-rev8-0-1.pdf  
31 Los secretos de la electrónica en MotoG. Recuperat de: https://www.boxrepsol.com/es/motogp/los-

secretos-la-electronica-motogp/  
32 2D Data Recording. Recuperat de: http://2d-datarecording.com/en  

http://2d-datarecording.com/
https://www.magnetimarelli.com/press_room/news/new-magneti-marelli-electronic-control-system-moto2%E2%84%A2-class-presented-valencia
https://www.magnetimarelli.com/press_room/news/new-magneti-marelli-electronic-control-system-moto2%E2%84%A2-class-presented-valencia
http://docs.gestionaweb.cat/1662/datasheet-wintax-pro-rev8-0-1.pdf
https://www.boxrepsol.com/es/motogp/los-secretos-la-electronica-motogp/
https://www.boxrepsol.com/es/motogp/los-secretos-la-electronica-motogp/
http://2d-datarecording.com/en
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Fent referencia  a altres sistemes d’adquisició de dades cal destacar el campionat del món de 

SuperBikes, actualment anomenat com a WorldSBK. 

 

 La diferència entre MotoGP i WorldSBK són les motocicletes, que en aquest campionat han de 

ser derivades d’una motocicleta convencional (sèrie) en comptes d’un prototip, exigint un mínim 

d’unitats fabricades. En ser un campionat que no té un pressupost tan alt com el mundial de 

motociclisme, s’utilitzen, sovint, softwares més econòmics tal com el “AIM Sportline”. 

 

A continuació es podrà observar una mostra de la interfície gràfica dels dos softwares més 

utilitzats mundialment dins de la competició de motociclisme. 

 

2.3.1  2D Data recording 
 
És destacable aquest software, ja que és un dels més utilitzats en l’àmbit mundial. Es pot 

observar algunes de les utilitats que permet millorar i/o comprovar el funcionament de la màquina 

en qüestió.  

 

Primer de tot, en la pantalla d’inici del programa, es pot accedir a 4 apartats diferenciats.  

 

- Nou esdeveniment: Dins del món de la competició és molt important el fet de tindre les 

dades de cada pilot/motocicleta/dia en els diferents circuits correctament classificada, és per 

això que s’ha de crear un sistema per a poder saber l’estat (set-up) de la motocicleta en cada 

un dels moments que surt a  pista. Per tal d’aconseguir una bona biblioteca de dades  s’ha 

de ser estricte a l’hora d’anomenar diferents carpetes d’un esdeveniment.  

- Comunicació: En aquest apartat es dóna pas a la comunicació amb la centraleta de la 

motocicleta ‘’logger’’. Aquí, és on es programa la centraleta i es poden variar diversos 

comportaments electrònics/mecànics de la motocicleta per a optimitzar el rendiment 

d’aquesta. 

- Descarregar: Tota la informació captada durant les sortides a pista pels sensors instal·lats 

s’emmagatzema al logger i posteriorment es pot descarregar via USB a través d’aquest botó 

‘’Download’’. 

- Analitzar: Aquí es visualitzen les dades prèviament descarregades. Es poden tractar, filtrar 

i utilitzar de forma personalitzada i extreure’n la idoneïtat.  
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Un cop dins de l’apartat d’anàlisis, podem trobar una sèrie de gràfiques i funcions 

 

Com tot software existeix una barra de funcions d’accés ràpid (es pot visualitzar a la figura 6) 

posada a la cinta d’opcions a la part superior de la pantalla. Aquesta barra et permet accedir a 

les funcions més utilitzades sense importar quina pestanya estàs utilitzant. 

 

 

Il·lustració 6. Barra de funcions de 2D Data Recording 

 
Aquesta barra et permet visualitzar la següent informació: 
 

 

 Voltes 
 
En aquest apartat es visualitzen, tal com es pot observar en la figura 7, les voltes de la sortida, 

amb els temps respectius. Es poden tractar i exportar les dades a Excel per a extreure informació 

més acurada, sectors i ritmes de carrera, depenent de cada circumstància (ambientals, estat del 

pneumàtic, Kg de combustible, etc.), amb la finalitat de preveure comportaments i traçar 

estratègies de cursa. 

 
 
 

 

 

 

 

Il·lustració 7. Gràfica de voltes de 2D Data Recording 
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 Mapa del circuit 
 
Es poden crear mapes amb l’ajuda del 

GPS integrat al Logger per a poder veure 

les traçades, marxa, velocitat, inclinació 

de la moto en cada una de les voltes. La 

figura 8, recull el mapa d’un circuit traçat 

per mitjà del software descrit. 

 
Il·lustració 8. Gràfic del mapa general del circuit 2D D.R. 

 

 Gràfiques X-Y 
 
Les gràfiques X-Y serveixen per a graficar informació d’interès per a veure, per exemple, quin és 

el percentatge de velocitat o qualsevol altre 

paràmetre en cada punt determinat.  

 

En aquest cas, figura 9,  es pot observar que 

un 40% del temps el gas està al 100%. Un 

25% del temps en pista està al 0% de gas 

(pas per corba).       

Il·lustració 9. Gràfiques X-Y 

 

 Taules d’utilitat 
 

Permet la creació de taules personalitzables, amb informació d’interès decidint en tot 

moment els trams. Es mostra un exemple en la figura següent. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il·lustració 10. Taules d'utilitat 2D D. R. 
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 Canals a analitzar 
 

Prement ‘’Ctrl+I’’ que deriva a la pestanya canals, els quals pots activar o desactivar la seva 

visualització a la gràfica general. És molt útil quan tens molts sensors i són de diferents grups.  

 

 Grups personalitzats 
 

Per maximitzar el control i l’exhaustivitat de la informació es poden crear grups. Per exemple, els 

sensors que facin referència a l’estat del motor els agruparem. A l’igual es faria amb els sensors 

que facin referència al xassís (basculant, suspensions, torsions...).  

 

 Diferents “templates” 
 

Una de les qüestions més importants dins del món de la competició és la rapidesa, per tant, és 

necessari tenir l’opció de visualitzar diferents ‘’templates’’ (finestres) amb la informació essencial 

a cada sortida, amb els canals o grups corresponents. A continuació es mostra un exemple en la 

figura 11. 

 
 

 

Il·lustració 11. Templates 2D D.R. 

 

 Mesurar 
 
Dins del món de l’enginyeria és essencial tenir criteri, sentit comú i ser precís. La precisió, fàcil 

manejabilitat  i visualització d’aquest software, fa que sigui un dels més utilitzats en l’àmbit 

professional. 

Les dades obtingudes son processades amb una alta precisió, cosa 

per la qual , aquest software ocupa un lloc essencial en la utilització 

de mesures per l’anàlisi en telemetria dins la competició del 

motociclisme. Per exemple, es pot  calcular el perímetre de la roda en 

les diferents situacions (inclinació) en les que es troba la motocicleta. 

La figura 12, és una captura de les opcions de mesures que presenta 

el programa.                         Il·lustració 12. Mesures 
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 Gràfic en distància/temps 
 
2D permet també elaborar les gràfiques en funció del temps o la distancia transcorreguda. 

Normalment es treballa en funció de la distància per tal de  preveure la hipotètica posició de la 

motocicleta en el circuit. 

 

 Zoom 
 
El zoom permet augmentar o disminuir la imatge, amb la finalitat d’observar un detall o 

simplement la volta sencera i segons la necessitat de l’anàlisi. 

 

 Volta ràpida 
 
Existeix la funció de volta ràpida i que permet comparar la volta diferents voltes d’interès. Per 

exemple, si a la volta 6 ha fet sector 1 i sector 2 millors però al sector 3 ha perdut més del que 

ha guanyat als dos primer sectors, podríem comparar sector 1 i 2 per a millorar la volta ràpida.  

 

 

2.3.2 Aim Sportline 

 
Aim Sportline és un altre  software molt utilitzat en l’àmbit professional. No està tant estès en 

utilització  com 2D data recording dins del mundial de MotoGP, però el seu mercat a categories 

inferiors li fa tenir un volum suficient per a mantenir-se a l’altura de la competició.  

 

Un cop dins del software ‘’Race Data Studio’’, s’observa una pantalla com la següent figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 13. AIM Sportline 
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Es pot observar que aquest software no només està dirigit per al món del motociclisme, sinó que 

té molt mercat dins del Karting/Automobilisme. El treball en les dues categories ve diferenciat, i 

s’entra al software per treballar amb l’anàlisi seleccionant el logotip de la motocicleta o automòbil. 

Un cop triada la categoria, es prem el botó continuar. Un cop dins es pot seleccionar la sortida 

que es vol analitzar i procedir amb l’anàlisi.  

 

En el cas d’Aim Sportline també hi ha una barra de funcions, semblant a la del 2D data recording.  

 

És la que permetrà la fàcil navegació per dins del software realitzant diverses funcions. En la 

figura 14 es visualitza la barra en qüestió. 

 

 

 
 

Il·lustració 14. Barra de funcions Aim Sportline 

 

 Voltes 
 

Igual que en el software anterior, en aquest cas també es poden visualitzar voltes, sectors i 

extreure les dades a nomenclatures exteriors per a poder tractar. A continuació, en la figura 15 

es por visualitzar la informació extreta amb relació a les voltes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 15. Informació relativa a les voltes de Aim Sportline. 
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 Visió general 
 

Dins del software en estudi, a la mateixa pantalla d’anàlisi s’hi troben els canals, les voltes i 

les diferents pantalles creades per l’usuari (diferents templates). Serveixi com exemple la 

gràfica il·lustrada en la figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 16. Visió general del Aim Sportline  

 

 

 Gràfiques X-Y 
 

Com a gairebé tots els softwares d’anàlisi hi ha l’opció de crear gràfiques en que puguis 

comparar, validar, i extreure informació rellevant. En aquest cas, figura 17,  hi els recorreguts de 

suspensió, durant la volta 6.  

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 17. Gràfiques X-Y 
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 Mapa del circuit 
 

El mapa del circuit obtingut per l’Aim Sportline compleix la mateixa metodologia que el software 

anterior. Es poden crear mapes a partir del GPS instal·lat a la motocicleta. Aquesta eina serveix 

per a poder treballar amb el pilot petites diferències a l’hora de la traçada. Aquesta eina s’utilitza 

molt, ja que pots crear un mapa per a cada volta realitzada, podent veure acarar les diferències 

entre sí.  

 

El mapa sectorial es crea també a partir del GPS denominant els punts d’inici i final de cada 

sector manualment. En les següents il·lustracions 18 es visualitza el mapa d’una volta concreta, 

així com un mapa de la mateixa volta per sectors. 

 

Il·lustració 18. Mapa del circuit.  

 

 Anàlisi dels avantatges i inconvenients dels diferents sistemes 

 
Tal com s’ha vist anteriorment, existeixen diferents eines utilitzades en els respectius nivells dins 

de la competició de motociclisme. Els diferents sistemes de software actuals són similars no 

existint una clara avantatge o desavantatge entre ells. On si existeix una gran diferència és en 

els components electrònics que per permeten extreure una informació determinada, més precisa 

i la rectificació del comportament de la moto. Tot això permet pensar que a més recursos 

destinant a l’electrònica millors rendiments possible es poden obtenir, però els diferents 

reglaments dels campionats salvaguarden aquesta lluita limitant i unificant eines i protocol·litzant 

els components de centraleta i sensors.   

 

Un cop estudiades les eines actuals de treball que utilitza la figura de “telemètric” en un equip de 

competició, es pot valorar l’ús dels softwares, veure quins són els avantatges i inconvenients 

d’aquests i suggerir millores molt concretes i individualitzades a les característiques de cada 

equip i pilot.  
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Els softwares estudiats anteriorment estan creats exclusivament per un ús específic, la 

competició.  

El protocol en món del motociclisme ha avançat ràpidament i en aquest procés s’ha intentat 

implementar un “Weekend Schedule” (horaris de cap de setmana).  A continuació es detallen les 

tasques rutinàries que inclouen les competicions i d’on podem extreure la importància de l’anàlisi 

de l’adquisició de dades, ja que en aquesta comesa s’incorporen dades recollides en més 

sessions que les del dissabte i diumenge. Normalment l’horari de competició de motos està dividit 

de la següent manera: 

 

 Dimecres: Arribada a Box, muntatge del box, desmuntar i muntar la motocicleta. 

 Dijous: Ultimar retocs de la motocicleta, treball del telemètric i enginyer de pista 

amb el pilot, i un Free Practice 1 (sortida a pista sense cronometratge). 

 Divendres: Free Practice 2 i Free Practice 3 (hi ha poc temps entre tandes). 

 Dissabte: Warm Up (Sortida per a una correcta visualització del circuit) i 

Qualifying Practice (Entrenamentss Cronometrats) i Carrera 1 (dins de la 

Hawkers European Talent Cup). 

 Diumenge: Carrera 2, desmuntatge del box i sortida del box. 

 

En tenir un horari tan rígid sorgeix un problema en la reacció per optimitzar el comportament de 

la moto, ja que es necessari un  temps destinat a l’estudi de dades adquirides i que hauran de 

ser descarregades i tractades. 

 

Per tant, un dels inconvenients actuals és no poder obtenir les dades a temps real, ja sigui perquè 

no disposen dels mitjans necessaris o en categories superiors perquè el reglament tècnic els ho 

impedeix. Per tal d’optimitzar el temps d’anàlisis i aconseguir un òptim rendiment de la 

motocicleta (upgrade). Es en aquest punt, on la innovació del sistema proposat destaca sobre 

tots els utilitzats en l’actualitat permetent que l’anàlisi es faci mentre la moto està en pista i el 

temps de paddock es pugui destinar exclusivament a millorar la motocicleta. 

 

 Reglament Tècnic Hawkers European Talent Cup 

 
A la introducció del Reglament Tècnic de l’any 2020 de la categoria Hawkers European Talent 

Cup dins del campionat FIM CEV es recalca que: 

 

1. L'única unitat de control electrònic permesa (ECU) és la versió Race de Dellorto DoPE 

2.0 i DoPE 3.0 ECU. L’ECU ha d’utilitzar FW 2017 o posteriors. Aquesta ECU tindrà com 

a màxim un controlador d’encesa i inclourà un limitador de RPM del motor, i la ECU haurà 
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de romandre sense modificar en maquinari i programari. Està prohibit l'ús de qualsevol 

dispositiu o mòdul addicional per modificar els senyals enviats des de l'ECU als 

actuadors. Els injectors, els sistemes de derivació i l’encesa han de ser operats 

exclusivament pel senyal original i no modificat de l’ECU. 

 

2. Tant la versió “per equip” com per “fabricant” del programari de l’ECU subministrat pel 

fabricant de l’ECU pot ser utilitzada per l’equip per modificar el fitxer de configuració de 

l’ECU. . Els únics canvis permesos per l’equip són les opcions de configuració (afinació) 

incloses en aquest programari. 

 

3.  L’únic tauler permès és Dellorto DoDASH. El tauler inclou un GPS per utilitzar-lo per 

a l'adquisició de dades. No s’ha de protegir la vora superior del tauler de control amb 

antena GPS.  

 

4. S'ha d'utilitzar la llista de canals d'adquisició de dades obligatòria proporcionada per 

Dellorto. Fitxer d’adquisició de dades en format .dop i .dopz. s’ha de subministrar a 

l’organitzador a petició de controls tècnics. 

 

5. El cable de descàrrega del registre de dades ha de ser del tipus estàndard aprovat o 

que sigui completament compatible amb ell. Els detalls sobre el tipus de connector i la 

connexió es detallen als documents en línia del proveïdor oficial de l'ECU.33 

 

6. Funcions de gestió de motors obligatoris: 

Consulteu l’apèndix 2 per obtenir informació sobre els equips i el disseny obligatoris de 

la gestió del motor, inclosos el quadre de comandament, l’encesa i els sensors.  

 

7. Funcions recomanades de gestió del motor: consulteu l’apèndix 3 per obtenir 

informació detallada sobre la gestió i el disseny d’equips i gestió electrònica del motor, 

inclosos el patró de temporització, el sensor O², el sensor de cops, el control de ralentí. 

 

8. Hi ha un procediment oficial de mapatge i configuració inicial obligatori perquè els 

fabricants de motors nous siguin compatibles amb l'ECU oficial. Consulteu l'apèndix 4 

per obtenir les opcions inicials del procediment de configuració de l'ECU.  

                                                 

 
33 Per a tots els articles electrònics i ECU identificats amb aquest símbol, els detalls estan disponibles al 

lloc web: https://www.dellorto-pe.com/  

https://www.dellorto-pe.com/
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A l’annex s’adjunta el reglament tècnic esportiu, així com les peces aprovades en el llistat, els 

fulls del proveïdor dels motors de la categoria i el procediment de les verificacions tècniques de 

soroll.  

 

 Dades rellevants per el sistema de telemetria 
 

La informació essencial a analitzar dins del món de la competició motociclista és: 

·    Velocitat [Km/h]: És la magnitud física de caràcter vectorial que relaciona el canvi de 

posició en vers al temps. Un circuit recull trams de diferents característiques, rectes, 

corbes, pujades, zones d’alta maniobrabilitat, zones de baixa resistència a l’aire, etc. 

Tenir mesures de la velocitat en cada punt concret o per mitjana de zones, voltes, etc.,  

pot optimitzar el rendiment de l’equip.  

 
·    Angle d’inclinació (Lean Angle) [º]: És un concepte de la geometria per a referir-se a 

l’espai entre la intersecció de dues línies que parteixen d’un mateix punt o vèrtex. Es 

mesura en graus [º]. En el cas de les motocicletes és l’angle comprès entre l’eix de les 

“Y” i la motocicleta i a través del qual podem fer càlculs per determinar una velocitat 

màxima en un punt determinat que garanteixi l’estabilitat de la moto i la seguretat pel 

pilot. En la figura 19 es pot observar aquest grau d’inclinació de la motocicleta 

(pneumàtic) en vers al paviment. El control d’aquest angle es vital a l’hora d’establir 

llindars de la velocitat per garantir l’estabilitat.  

 

 

 

 

 

         Il·lustració 19. Lean Angle 
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·    Wheelie Angle [º]: Una acceleració sobtada podria  induir a una  descàrrega de l’eix 

davanter de la moto, i per tant, es produiria una falta de contacte del pneumàtic amb la 

pista, provocant una falta d’estabilitat. És a dir, és un concepte dins del món de les dues 

rodes que fa referència a l’angle entre el terra i la part inferior de la roda, quan aquesta 

no està en contacte amb la superfície de la pista.  La figura 20, resulta esquemàtica per 

entendre al concepte al qual es fa referència. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 20. Wheelie Angle 

 
·    Acceleracions G a 3 eixos [m/s^2]: És una comparació entre la força provocada per a 

una acceleració en un objecte, i el seu pes. Tal com està descrit a la primera llei de 

Newton (la llei d’inèrcia)34. La figura 21 esquematitza les forces que actuen sobre un cos, 

en aquest cas la motocicleta. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 21 Forces 

                  
·    Temperatura exterior [ºC]: És la magnitud física que reflecteix la quantitat de calor sigui 

d’un cos, objecte o ambient. Està vinculada a la noció de fred (menor temperatura) / 

calent (major temperatura). En aquest cas, es imprescindible obtenir la temperatura 

exterior. 

 

                                                 

 
34 La llei d’inèrcia diu que tot cos roman en el seu estat de repòs o de moviment rectilini uniforme a no ser 

que altres cossos actuïn sobre ell.  

 β 
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·    Temperatura roda posterior [ºC]: Per calcular les degradacions del pneumàtic, 

l’adherència amb la pista i tenir una previsió més exacta dels derrapatges és necessari 

tenir controlada la temperatura del pneumàtic posterior (Back Tyre Temperature). 

 
·    Recorregut suspensions [mm]: El recorregut es pot expressar com una distància entre 

2 punts d’interès. A mesura que es comprimeixen o s’estenen les suspensions, aquesta 

distància canviarà. Aquest recorregut, es pot visualitzar a la figura 22 que figura a 

continuació.  

Amb el sensor de suspensió, es busca obtenir informació de les compressions dels 

amortidors segons el recorregut d’aquesta, per tal d’evitar derrapatges inesperats i 

comportaments bruscos en plena corba amb l’afectació de la força centrífuga.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 22. Suspensió de motocicleta 

 
·    Posició GPS (Latitud/Longitud): L’objectiu serà obtenir la latitud i longitud amb una 

freqüència adequada a les nostres necessitats. La latitud i la longitud són dos tipus de 

coordenades geogràfiques angulars que conformen el sistema de referència planetari 

amb les quals podem ubicar un punt qualsevol a la superfície de la terra. Aquesta posició 

GPS ens dóna informació indispensable per dibuixar els mapes i poder calcular la 

traçada òptima per la seguretat i rapidesa del pilot.  

 
·    Altitud [m]: L’altitud és la distància vertical d’un punt de la superfície terrestre respecte 

el nivell del mar. La variabilitat de l’altitud afecta en la qualitat de l’aire i en un moment 

determinat pot afectar el rendiment físic del pilot i el rendiment de combustió.  
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3 DESENVOLUPAMENT 
 
En aquest apartat es descriu l’estudi i el desenvolupament en l’àmbit teòric i pràctic del 

projecte.  

 

 Descripció del sistema  

 
El sistema a desenvolupar consta d’una centraleta del sistema de telemetria juntament amb els 

sensors necessaris per a la correcta obtenció de les dades a estudiar, tot això instal·lat un 

prototip/motocicleta i un ordinador amb els softwares Arduino i Matlab instal·lats.  

 

- Sistema d’adquisició de dades: El sistema serà implementat dins d’Arduino, integrat a 

una suposada motocicleta.  

- Ordinador: La transmissió de dades entre el sistema instal·lat (Arduino) i la interfície 

gràfica es farà a través de Matlab, utilitzant el dispositiu Bluetooth, per tant es necessita 

un ordinador amb el software instal·lat i monitoratge per visualitzar les dades. Aquest 

funcionament en l’àmbit general, queda reflectit en la figura 23, que es pot observar a 

continuació. 

 

 

 
  
  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 23 Esquema del sistema de comunicació 

 

 

 

 

Enviament de 

la trama que 
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3.1.1 Comunicacions 
 
Existeixen diferents comunicacions dins del sistema total. Prèviament al funcionament del 

sistema s’ha de carregar el programa dins de la centraleta, en aquest cas l’Arduino UNO Rev3. 

Aquesta comunicació entre l’Arduino i el programa va a través d’un cable USB 2.0 “A” mascle a 

USB “B” mascle, aquest últim utilitzat majoritàriament per a Scanners i Impressores.  

 

El mòdul Bluetooth és l’encarregat d’enviar la informació captada pels sensors a l’ordinador. S’ha 

de tenir un mòdul Bluetooth instal·lat a l’ordinador per a poder fer efectiva la comunicació entre 

mòduls. Un cop l’enviament d’informació es realitza el software Matlab és l’encarregat de rebre-

la, emmagatzemar-la per a una correcta visualització de les dades en temps real.  

La figura 24 recull esquemàticament que el procés de comunicació per al  sistema de telemetria 

dissenyat i que serà a través d’un mòdul Bluetooth. 

 
  
  
  
 
 

Il·lustració 24. Esquema comunicació serial Bluetooth 

 

 Estudi dels components disponibles al mercat 

 

3.2.1 Microcontroladors Arduino 

 
Les plaques Arduino disponibles en el mercat i idònies per la fabricació del sistema de captació 

de dades són detallades a continuació:  

 

 Arduino UNO 
 
És la gamma bàsica, tenint 14 pins E/S digitals dels quals 6 es 

poden fer servir com a PWM. A part, compte de 6 entrades 

analògiques, també té I2C, SPI i un mòdul UART. Aquest model 

de placa pot ser visualitzat en la figura 25. 

 

Il·lustració 25 Placa Arduino model UNO 

Comunicació Serial 
        Bluetooth 
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 Arduino DUE 
 

És un Arduino basat en un microcontrolador de 32 

bits. Té 54 E/S digitals, 12 entrades analògiques, 

2 ports I2C, també anomenats TWI (two wire 

interface). Consta també de bus SPI i 4 ports 

UARTs. La figura 26, és la corresponent a aquest 

hardware. 

Il·lustració 26 Placa Arduino model DUE 

 

 Arduino Leonardo 
 
És un Arduino amb característiques semblants a l’Arduino 

UNO. La diferenciació tècnica es causada  per les 12 

entrades analògiques i 20 E/S digitals. Té comunicació TWI, 

SPI i dos UART.  

 

Il·lustració 27 Placa Arduino model Leonardo 

 

 Arduino Mega 2560 
 
És un Arduino basat en un microcontrolador 

ATmega2560, té 54 E/S digitals, 16 d’elles es poden 

utilitzar com a PWM. Consta també de 16 entrades 

analògiques, 4 UART, dos PWI i un SPI. La placa 

Mega 2560 pot ser observada en la figura 28. 

 
Il·lustració 28 Placa Arduino model Mega 2560 
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 Arduino Mega ADK 
 
És exactament igual que la placa Arduino Mega 2560, 

referenciada anteriorment amb la diferència de que porta 

instal·lat un USB Host. Es pot visualitzar en la figura 29. 

Il·lustració 29 Placa Arduino model Mega ADK 

 

 Arduino Micro 
 
Les característiques tècniques són similars l’Arduino 

Leonardo però de dimensions molt inferiors.  La placa es 

pot observar en la figura 30. 

Il·lustració 30 Placa Arduino model Micro 

 

 Arduino Nano 
 
Aquest Arduino està basat en un microcontrolador 

ATmega328. Té les mateixes característiques que 

l’Arduino UNO, però amb les dimensions de l’Arduino 

Micro., apreciable en la figura 31. 

       Il·lustració 31 Placa Arduino modl Nano 

 

 Arduino escollit 
 

Un cop vist totes les plaques possibles per al nostre projecte, tenint en compte totes les 

magnituds a mesurar, per tant, els sensors necessaris, s’ha observat que amb un Arduino bàsic 

com l’Arduino UNO era suficient, ja que consta de suficients pins d’E/S digitals i de pins analògics.  

 

 

3.2.2 Sensors de distància 
 

A continuació es fa un recull dels sensors disponibles amb la funcionalitat necessària per a 

calcular la distància entre el parafang i el carenat de la motocicleta, per tant, per a mesurar el 

recorregut de la suspensió.  
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 Sensor de suspensió model VL6180X 

 

És un sensor de distància infraroig làser d’última generació. Es pot utilitzar per a mesurar 

distàncies de 5mm a 200mm de manera precisa. És a dia d’avui un dels millors sensors de 

distància disponibles al mercat, ja que té una precisió superior als sensors d’ultrasons e 

infrarojos. Una altra de les virtuts que té aquest sensor és la resistència al ser afectat per les 

condicions de l’ambient com ecos o a 

la reflectància dels objectes. Un dels 

inconvenients que té el sensor és 

l’angle de mesura és estret, també, al 

ser un sensor més precís que els 

d’ultrasons o infrarojos, és més car. 

En la figura 32 es pot visualitzar el 

sensor de suspensió VL618OX així 

com els seus pins. 

 

Il·lustració 32. Sensor de suspensió VL6180X 

 

 Sensor de suspensió model HC-SR04 
 

El sensor HC-SR04 és un sensor d’ultrasons que serveix per a la mesura de distàncies. Funciona 

enviament polsos a altra freqüència (no audible pels éssers humans). Aquest pols rebota a 

l’objecte que té davant del sensor i és reflectit cap al sensor. El sensor, aleshores, mesura el 

temps entre polsos, i coneixent la velocitat del pols, s’estima la distància de l’objecte contra al 

qual ha rebotat el pols. Són, per excel·lència, els sensors més utilitzats en prototips, per tant, el 

seu preu és baix. Amb relació a la precisió, no són els sensors més precisos del mercat, però la 

seva fàcil implementació i la quantitat d’informació sobre la utilització d’aquest sensor el fan ser 

un referent.  El rang de mesura del sensor és de 2cm a 400 cm, amb una resolució de 3mm. Una 

de les coses que afecta més a la precisió d’aquest sensor és l’orientació de la superfície a 

mesurar, ja que pot arribar a provocar que l’ona reflecteixi, donant un resultat fal·laç de la mesura.  

 

 

 

 

 

 

 

                                  Il·lustració 33 Sensor de suspensió HC-SR04 
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 Sensor escollit 
 
Tot i que el primer sensor explicat té una major precisió, el HC-SR04 és l’escollit per a la seva 

polivalència. És un sensor amb un preu més assequible i encaixarà dins dels pressupost estimat 

al principi del projecte, també una de els grans avantatges que ens proporciona aquest sensor 

vers al VL6180X és la quantitat d’informació sobre la implementació del sensor, per tant facilitarà 

la implementació i l’ús dins del sistema a dissenyar. 

 

 

3.2.3 Acceleròmetres  

 

 Acceleròmetre model  MPU6050 
 

El sensor MPU6050 és una unitat de mediació inercial IMU (Inertial Measurment Units) de 6 graus 

de llibertat, ja que combina un acceleròmetre de 3 eixos juntament amb un giroscopi de 3 eixos. 

La direcció dels eixos està indicada al sensor físic i es poden calcular velocitats angulars a cada 

un dels eixos igual que les acceleracions de les components X,Y i Z. La comunicació del mòdul 

és per I2C, per això es possible treballar amb la majoria de microcontroladors. La següent figura, 

número 34, mostra com es la seva disposició.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 34 acceleròmetre model MPU6050 
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 Acceleròmetre model MMA7455 
 

Aquest sensor és un acceleròmetre de 3 eixos independents (3 DOF) fabricat per Freescale 

Semiconductor, que es pot utilitzar fàcilment connectat a un autòmat o a un microcontrolador. 

Detecta les acceleracions en el eixos X, Y i Z. La comunicació pot realitzar-se tant per bus SPI 

com per bus I2C, per la qual cosa, és bastant senzill obtenir la informació captada. La tensió 

d’alimentació està entre 2.4V i 3.6V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 35 Vista de l’acceleròmetre model MMA7455, i dels seus pins 

 

 Acceleròmetre model ADXL345 
 

L’ADXL345 és un acceleròmetre de 3 eixos independents, que al igual que el sensor MMA7455 

es pot utilitzar de manera senzilla a microcontroladors, ja que integra bus SPI i I2C. Té la mateixa 

funcionalitat que el sensor esmentat anteriorment, igual que una alimentació semblant, variant 

entre 2.0V a 3.6V. Cal destacar que a dia d’avui el més utilitzat és el MMA7455. A continuació i 

referencial amb el número de la figura 36, és pot visualitzar l’acceleròmetre descrit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 36 Vista de l’acceleròmetre model ADXL345 

 
 

 Sensor escollit 
 
Al no ser necessari un sensor amb 6 graus de llibertat, es va descartar directament el MPU6050. 

Per tant, i amb prestacions similars queden dos elements per fer la tria definitiva. El factor preu, 

menor en el ADXL345  i la bibliografia a la qual es tenia accés sobre els mòduls, va determinar 

l’elecció.  
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3.2.4 Mòdul Bluetooth 
 

 Mòdul Bluetooth models HC-05 i HC-06 
 
Són dos mòduls molt semblants a simple vista, tot i que tenen diferències notables que 

s’expliquen a continuació.  

 

Aquests mòduls converteixen la informació que els hi arriba per Bluetooth al port serial i 

viceversa. El preu dels mòduls és molt assequible i s’han fet molt populars gràcies a la seva 

senzilla implementació.  

 

El voltatge d’alimentació per als mòduls és similar, va de 3.3V 

als 6V. El HC-06 consta de 4 pins, 2 d’alimentació i 2 per a la 

comunicació. Aquest mòdul, només pot treballar com a esclau, 

és a dir, que per si sol no podrà iniciar una comunicació.  

 

Il·lustració 37 Mòdul Bluetooth model HC-05 

 

El HC-05 consta de 2 pins més que el seu competidor, s’inclouen els pins ENABLE i el STATE, 

aquest últim utilitzat per a quan hi ha una comunicació activa. El pin ENABLE serveix  per a ficar-

lo en mode de control mitjançant ordres AT, tot i que incorpora un petit polsador que permet fer 

la mateixa funció. Aquest mòdul es pot observar en la figura 37. La principal diferencia entre els 

dos mòduls, és que el HC-05 pot funcionar tant com esclau com mestre. 

 

 Bluetooth escollit 
 
Un cop vistes les diferències entre els mòduls HC-05 ii HC-06 la tria ha estat al mòdul Bluetooth 

HC-05 per a la polivalència del mateix. En aquest cas el cost del mòdul no ha estat una variant 

decisiva, ja que es similar. Cal precisar que és un element seleccionat exclusivament per al 

prototip, en cas de implementar el sistema és buscarien altres vies de comunicació com per 

exemple, xarxa Wifi. 

 

3.2.5 Mòdul GPS 
 

Durant la investigació sobre mòduls GPS utilitzats en projectes d’Arduino es va evidenciar una  

mancança d’oferta de varietat de producte, un 90% dels projectes investigats per a buscar 
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diferents referències, utilitza el mòdul GPS NEO-7M. Per tant, el Bluetooth que es farà servir serà 

aquest mateix. En la figura 38 es mostra el mòdul en qüestió. 

 

 Mòdul GPS model NEO-7M 
 

Mòdul GPS per a Microcontroladors, el mòdul inclou una antena ceràmica per a col·locar-se 

directament a la seva PCB, per tant ve preparat per al cablejar-lo i extreure’n les dades. Pot 

funcionar amb una alimentació de 3.0V a 5.0V.  

 

Especificacions tècniques: 

 

- Comunicació serial  

- Voltatge d’alimentació (3.0 – 5.0) VDC 

- Antena ceràmica activa inclosa 

- LED indicador de senyal 

- Dimensions de l’antena: 25*35mm/0.98*0.98” 

- Dimensions del mòdul: 25*35mm/0.98*1.37” 

- EEPROM per a guardar configuració de paràmetres 

- BaudRate: 9600 

             Il·lustració 38 mòdul GPS model NEO-7M 

 
 
 

3.2.6 Sensor de temperatura 

 

 Sensor de temperatura model LM35 
 

Per excel·lència, el sensor més utilitzat en àmbits de petits 

projectes i prototips, a l’hora de calcular temperatures, és el 

LM35, un sensor molt econòmic, i molt senzill d’utilitzar. Un dels 

problemes que té aquest sensor és el contacte dels pins amb el 

cable introduït, per aquest motiu, el cable serà soldat i no col·locat 

al cable pin. Es pot observar aquest sensor en la figura 39. 

          Il·lustració 39 Sensor de temperatura 

El hardware del sistema escollit, tal com s’ha mostrat anteriorment, és un sistema compatible 

amb Arduino per a la simplificació del software i el cost que comporta. 
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3.2.7 Estudi del sistema a dissenyar 

 
Aquests esbossos, nº40 i 41, mostren tots els components que componen el sistema amb els 

seus pins. El hardware del sistema, estarà compost per una centraleta i els sensors seleccionats 

per a obtenir la informació necessària per a  l’etapa posterior, l’anàlisi de les dades obtingudes.  

Il·lustració 40. Disseny del sistema a fabricar. Elaboració pròpia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 41. Esbós del dispositiu interconnectat. Elaboració pròpia. 
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3.2.8 Microcontrolador 

 

 Arduino UNO R3  
 
L’Arduino UNO és una placa basada en un microcontrolador 

“Atmega328”. Té 14 pins d’entrada/sortida digital, dels quals 

4 d’ells poden ser utilitzats per a sortides PWM (pulse width 

modulation), 6 entrades analògiques, un ressonador ceràmic 

de 16Mhz, un connector USB femella, un jack per a font 

d’alimentació, un connector ICSP (In-circuit Serial 

Programming) i un botó de reset. Veure figura 42. A la taula 

4 es visualitzen  les especificacions tècniques de la placa. 

      Il·lustració 42. Dispositiu Arduino UNO R3 

 

          Taula 4. Components i especificacions tècniques d’Arduino UNO 

 

 
- Botó de reset: Aquest botó 

serveix per a inicialitzar de nou 

el programa carregat al 

microcontrolador de la placa. 

En cas de que no respongui 

l’Arduino, és el botó per 

restablir el sistema. Assenyalat 

a la figura 43 amb el número 1. 

 

Il·lustració 43. Detall de la disposició de la placa Arduino UNO 

 

ELEMENTS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

Microcontrolador  ATmega328 

Voltatge d’operació 5V 

Voltatge d’entrada (recomanat) 7-12V 

Voltatge d’entrada (límits) 6-20V 

Pins d’E/S digitals 14 ( 6 proporcionen sortida PWM) 

Pins d’entrada analògica 6 

Corrent DC per pin d’E/S 40mA 

Corrent DC per a 3.3V per Pin 50mA 

Memòria Flash 32KB dels quals 0.5KB pel bootloader 

SRAM  2KB (ATmega328) 

EEPROM 1KB (ATmega328) 
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- Pins o ports d’entrada i sortida: Són els pins on es connectaran els sensors, 

components i actuadors que necessiten senyals digitals. Assenyalats a la figura 43 amb 

els números 2 y 3. 

- Port USB: Utilitzat tant per a connectar un ordinador i transferir o carregar els programes 

al microcontrolador per a donar electricitat  l’Arduino. També es pot fer servir com a port 

de transferència sèrie a la placa, tant per a la transmissió com per a la recepció de dades. 

Assenyalat a la figura 43 amb el número 4.  

- Chip d’interfície USB: És l’encarregat de controlar la comunicació amb el port USB. 

Assenyalat a la figura 43 amb el número 5. 

- Rellotge oscil·lador: És l’element que fa que l’Arduino vagi executant les instruccions 

del programa, també és l’encarregat de marcar el ritme al qual s’ha d’executar cada 

instrucció.  Assenyalat a la figura 43 amb el número 6. 

- Led d’encesa: És un petit LED que s’il·lumina quan la placa està correctament 

alimentada. Assenyalat a la figura 43 amb el número 7. 

- Microcontrolador: Això és el cervell de qualsevol placa Arduino. És el processador que 

s’encarrega d’anar executant cada una de les instruccions del programa. Assenyalat a la 

figura 43 amb el número 8. 

- Regulador de tensió: Serveix per a controlar la quantitat d’electricitat que s’envia als 

pins, per evitar les sobretensions que en un moment determinat podrien malmetre el 

hardware connectat al pin. Assenyalat a la figura 43 amb el número 9. 

- Port de corrent continu: És el port encarregat d’alimentar la placa, en cas de no estar 

endollat a la corrent, la placa pot ser alimentada via USB. Assenyalat a la figura 43 amb 

el número 10. 

- Port de tensió: Alimenta el hardware connectat a la placa. Assenyalat a la figura 43 amb 

el número 11. 

- Entrades analògiques: Port amb varis pins d’entrada analògica que permetran llegir 

entrades analògiques. Assenyalat a la figura 43 amb el número 12. 

 

 Potència 

 

L’alimentació pot ser a través de la connexió USB o amb una font d’alimentació externa. La font 

d’alimentació se selecciona de manera automàtica. L’alimentació externa, per tant, no per USB, 

pot venir d’un adaptador CA a CC, com podria ser un endoll o d’una bateria.  

En el dispositiu dissenyat, l’alimentació es farà a través d’una bateria, ja que podem tenir més 

dificultats a l’hora de trobar corrent altern en una motocicleta o un USB mascle. S’ha de connectar 
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els cables de la bateria a les clavilles GND (terra/massa) i al VIn del connector POWER (punt 11 

de la figura anterior).  

Tal com està explicat anteriorment, l’Arduino pot funcionar amb una alimentació externa de 6 a 

20 Volts, tot i que, el rang òptim de treball seria de 7 a 12V. Sortir d’aquest rang pot provocar 

inestabilitat a la placa o sobreescalfament. 

Els pins de potència són els següents:  

 Vin: Pot subministrar tensió a través d’aquest pin, en el cas que alimentis a través 

d’una toma de corrent, es pot accedir a ella a través d’aquest pin. 

 5V: Aquest pin dona 5V regulats des del regulador de la targeta. La targeta pot 

alimentar-se ja sigui des del connector d’alimentació de CC (7-12V), el connector de 

USB (5V) o el pin VIn de la targeta (7-12V).  

 3V3: Una alimentació de 3.3V generada pel regulador, on el consum màxim de 

corrent serà de 50mA. 

 GND: Pins de terra. 

 

 Memòria de l’Arduino UNO 
 
L’ATmega328 té 32KB (0.5KB utilitzats per al bootloader). Té també 2KB de SRAM i 1KB de 

EEPROM, que es pot escriure i llegir a partir de la llibreria EEPROM. 

 

 Entrada i sortida (Inputs&Outputs) 
 
Cada un dels 14 pins digitals de l’Arduino pot utilitzar-se como a entrada o com a sortida, utilitzant 

les funcions pinModel(), digitalWrite() i digitalRead(). Funcionen a 5V. Cada pin pot proporcionar 

o rebre un màxim de 40mA i tenen una resistència pull-up interna de 20-50KOhms 

(desconnectada per defecte).  

Funcions específiques de cada pin: 

 Serial: 0 (Rx) i 1(Tx). S’utilitzen per a rebre (Rx) i per a transmetre (Tx) dades en 

sèrie TTL. 

 Interrupcions externes: (identificats a la figura 43 com a 2 i 3). Aquests pins poden 

configurar-se per a activar una interrupció en un valor baix, un flanc ascendent o 

descendent, o un canvi de valor.  

 PWM: (identificats a la figura 43 com a 3, 5, 6, 9, 10 i 11). Proporcionen sortides 

PWM de 8 bits amb la funció analogWrite.  
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 SPI: (identificats a la figura 43 amb els númens 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (Miso), 13 

(SCK)). Aquests pins suporten la comunicació SPI utilitzant la biblioteca SPI. 

 LED: (identificat a la figura 43 amb el número 13). Quan el pin es de valor alt, el LED 

s’encén, quan el pin és baixa, s’apaga.  

La placa UNO té 6 entrades analògiques, etiquetades de A0 a A5. Cada una d’elles 

proporciona 10 bits de resolució, és a dir, 2^10 = 1024 valors diferents. 

Alguns d’aquests pins tenen funcions específiques. 

 TWI: Pin A4 o SDA i pin A5 o SCL. Suporta la comunicació TWI fent servir la 

biblioteca Wire. 

 AREF: Tensió de referència per a les entrades analògiques. 

 RESET: S’ha de portar aquest pin a un nivell baix per a reiniciar el microcontrolador.  

  

 Comunicació 
 
La comunicació entre l’ordinador i l’Arduino o altres microcontroladors, existeixen multituds de 

maneres de realitzar-ho. En aquest cas serà via Bluetooth, connectant-lo a través dels pins 0 i 

1, Rx i Tx respectivament.  

3.2.9 Sensor distància ultrasons Hc-Sr04 
 

El primer sensor escollit és el HC-SR04, sensor 

d’ultrasons utilitzat per a determinar distàncies d’un 

punt A i un punt B. Es pot visualitzar el sensor en la 

figura 44.  

El sensor HC-SR04 està compost per un emissor i 

un receptor d’ultrasons, això permet mesurar la 

distància a la qual es troba l’objecte/ superfície 

ubicat davant del sensor. Envia un pols d’ultrasons 

a través de l’emissor mesurant el temps que passa 

fins que el receptor rep aquest mateix pols.                      Il·lustració 44. Sensor distància 

ultrasons Hc-Sr04 

Aquest sensor s’utilitza per mesurar el recorregut dels amortidors davanters i posteriors, és a dir, 

la distància entre el sensor i  el parafang. La informació obtinguda amb aquest sensor ens facilita 

totes les dades relatives a la suspensió.  
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Les característiques tècniques d’aquest component es poden observar a la següent taula  

numerada com a 5. 

 

Taula 5. Especificacions tècniques del sensor distància ultrasons Hc-Sr04 

 

 
- Vcc: +5V 

- Triga: Pin de polsos. Aquest pin és una entrada, la qual està revisada pel sistema 

de control. Per tant, dins del programa Arduino s’ha de connectar una sortida de la 

placa base al sensor.  

- Echo: Aquest pin és el de sortida del sensor. Tota la informació captada s’envia a 

placa base través d’aquest pin. 

- Gnd: Pin negatiu de l’alimentació. 

La disposició dels pins així com les mesures del sensor es poden visualitzar a la 

figura 45. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 45. Detall de la disposició dels pins i mesures del sensor distància ultrasons Hc-Sr04 

 

 

 

 

 

CARACTERS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

Alimentació  + 5V 

Intensitat en repòs < 2mA 

Intensitat funcionant 15mA 

Angle efectiu < 15º 

Distància de treball 2cm-400cm 

Resolució 0.3cm = 30mm  

Angle de mesura 30º 

Temps entre polsos   10 uS [nano segons] 

Dimensions 45mm x 20mm x 15mm 
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 Funcionament i diagrama de temporització 
 
Només es necessari aplicar un pols de  10uS al pin “trigger” per a començar el mesurament 

de temporització. 

Després, el sensor envia una sèrie de 9 polsos de 40KHz i posa el pin “Echo” (sortida 

d’informació) a nivell alt, tal com es pot apreciar en la figura 46. 

El pin “Echo” estarà a nivell alt fins que els 8 polsos de 40Khz retornin. Per a saber la distància 

a la qual es troba l’objecte, només s’ha d’aplicar la fórmula següent. 

 𝐷𝑖𝑠𝑡[𝑐𝑚] = 𝑢𝑆 ∗ 0.01715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 46. Funcionament del sensor Hc-Sr04 

3.2.10 Mòdul Bluetooth HC-05 

 
El mòdul HC-05 és un mòdul Bluetooth SPP (Serial 

Port Profile), es pot observar a la figura 47.  Aquest 

mòdul ens permet la comunicació sense fils de 

l’Arduino al PC. El mòdul Bluetooth del port sèrie es 

Bluetooth V2.0 + EDR totalment qualificat (millorant la 

velocitat de dades). Modulació de 3Mbps amb un 

transceptor de ràdio de 2.4Ghz. Utilitza CSR Bluecore 

04- Sistema Bluetooth d’un sol chip extern amb 

tecnologia CMOS i AFH (Adaptive Frequency Hopping Feature).    

       Il·lustració 47Mòdul Bluetooth model HC- 05 

 

Aquest mòdul Bluetooth funciona correctament amb la majoria de telèfons mòbils Android, hi 

ha més problema si s’ha de connectar amb el sistema operatiu propi d’Apple, l’iOS. Respecte 

a la connexió amb el mòdul Bluetooth de l’ordinador, és compatible amb Windows. En la taula 

6 es pot observar les especificacions tècniques del mòdul. 
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   Taula 6. Especificacions tècniques del mòdul Bluetooth HC-05 

 

3.2.11 Acceleròmetre ADXL345 

 
Un acceleròmetre es un dispositiu capaç de mesurar acceleracions i forces a les quals està 

sotmès un cos determinat. Hi ha diversos tipus d’acceleròmetres: piezoelèctrics, mecànics, 

capacitatius i efecte hall.  

 
Una altra classificació pot ser pel tipus de mesures que 

et proporciona, hi ha que et mesuren acceleracions en 

un pla, per tant, en dos eixos, o dins l’espai 

tridimensional, tres eixos (X,Y,Z). 

 

L’objectiu és obtenir la informació en els 3 eixos de 

l’espai tridimensional. Per tant el sensor escollit és el 

“ARCELI ADXL345 3-Ach”. Aquest acceleròmetre 

permet la comunicació SPI som I2C.  

       Il·lustració 48. Acceleròmetre model ADXL345 

 

CARÀCTERS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

Funciona com a dispositiu mestre/ 
esclau 

Equipat  

Configurable mitjançant ordres AT Equipat 

Bluetooth V2.0 + EDR Equipat 

Freqüència d’operació  2.4GHz Banda ISM 

Modulació GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying ) 

Potència de transmissió  <= 4dBm  Classe 2 

Sensibilitat  <=-84dBm 

Seguretat  Autentificació i encriptació  

Perfil Bluetooth Port Sèrie bluetooth 

Distància d’operació  10 metres en condicions òptimes 

Voltatge d’operació  3.6 - 6 VDC 

Consum de corrent  30 – 50 mA 

Chip  BC417143 

Versió de firmware 3.0 - 20170609 

Bauds per defecte 38400 

Bauds suportables  1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 11520 

Interfície Serial TTL 

Antena Integrada a la PCB 

Seguretat Contrasenya per defecte: 0000 o 1234 

Temperatura de treball (Max) 75ºC 

Temperatura de treball (Min) -20ºC 

Dimensions  4.4 x 1.6 x 0.7 cm 
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Una de els principals avantatges a l’hora d’utilitzar aquest sensor, és la relació qualitat/preu. 

Això ha fet que sigui un dels acceleròmetres més utilitzats en sistemes d’aquest tipus i per 

tant, hi hagi la facilitat de trobar molta informació de com utilitzar-lo.  

Visualització de l’element en la figura 48 i de les seves característiques tècniques en la taula 

número 7.  

 

CARÀCTERS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

Tensió d’alimentació mínima 3.3 V 

Tensió d’alimentació màxima 5.5 V 

Freqüència de mostreig màxima 100 Hz 

Màxima temperatura d’operació 85ºC 

Mínima temperatura d’operació -40ºC 

Resolució 13 bits 

Rang de mesura +-16g 
Taula 7. Especificacions tècniques de l'acceleròmetre ADXL345 

 

3.2.12 GPS Ublox Neo7M 
 

El mòdul GPS Neo7M és una versió millorada, compatible i més moderna que el seu predecessor, 

el GPS Neo6M. Ve amb una antena activa d’altes prestacions. També ve preparat per a adjuntar 

l’antena al mateix cos del GPS, perquè sigui més compacte el conjunt. Conté un connector IPX 

per a l’antena, permetent d’aquesta manera connectar una gran varietat d’antenes compatibles 

d’altres fabricants. Està dotat d’una petita bateria recarregable per a retenir les dades i poder 

arrancar en calent (hot start). A continuació, en la figura 49, es pot apreciar el detall del mòdul. 

En la taula número es poden observar les seves característiques tècniques. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 49 Mòdul GPS NEO 7M 
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Taula 8. Especificacions tècniques del mòdul GPS NEO 7M 

 Arduino 

Arduino és una plataforma de creació d’electrònica de codi obert, la qual esta basada en 

hardware i software lliure, flexible i fàcil d’utilitzar. 

A continuació veurem alguns aspectes del software i del codi creat i la metodologia seguida per 

la seva creació. 

 

3.3.1 Descripció del software 

 Descarregar  el software 

Primer de tot, per a poder programar una placa Arduino és necessari 

descarregar-se de la pagina web oficial d’Arduino35 el software (IDE 

Arduino). L’entorn descarregat mostra la interfície gràfica mostrada en la 

figura 50. En cas de tenir d’una placa USB és  important  instal·lar els 

divers FTDI.  

El primer pas que  per a poder començar a treballar amb aquest software 

és configurar les comunicacions entre la placa Arduino i el PC, anant a 

“Eines”, i escollint el Port COM on està connectat l’Arduino.  

            Il·lustració 50. Interfície gràfica software Arduino. 

 

 

                                                 

 
35  (https://www.arduino.cc/, 2021) 

CARÀCTERS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

Característiques d’interfície TTL compatible amb sistemes 3.3V / 5V 

Característiques de recepció 56 canals, GPS L1 (1575.42Mhz) C/A  

Precisió de posicionament 2.5mCEP (SBAS: 2.0mCEP) 

Velocitat d’actualització  Màx 10Hz (per defecte 1Hz) 

Temps d’adquisició  Arrancada en fred, 27s (mín) 

Temps d’adquisició  Arrancada en calent, 1s (mín) 

Sensibilitat de seguiment -162dBm 

Oscil·lador TCXO (+/- 0.5PPM) 

Protocol de comunicació baud rate 9600 

Velocitat màxima 500 m/s 

Restricció d’altura 50000m 

Temperatura d’ús -40ºC a 85ºC 

Voltatge d’operació  2.7V – 5.0V (VCC pin input) 

Intensitat d’ús 35mA 

TXD / RXD impedància  540 Ohm 
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 Estructura bàsica 

L’estructura bàsica de programació d’Arduino és simple i divideix l’execució/estructura en dues 

parts, el setup i el loop. El Setup() constitueix la preparació del programa i el Loop() és l’execució.   

A la funció Setup() s’inclou la declaració de variables i es tracta de la primera funció que s’executa 

una vegada el programa està en marxa. S’executa tan sols una vegada i és utilitzada per a 

configurar el pinMode. Per exemple, si un pin és d’entrada o sortida. Durant aquest procés també 

s’inicialitza la comunicació serial.  

Per altra banda, a la funció Loop() hi ha tot el codi que s’executarà continuadament.  

 

 Funcions 

Una funció és un bloc de codi amb un nom determinat que s’executa cada vegada que és cridada. 

La declaració d’una funció inclou en primer lloc, quin tipus de dades et retorna la funció. A 

continuació, s’especifica el nom de la funció.  

 

Per exemple, volem fer una funció que ens retorni un nombre enter, això significa que haurem 

de tindre una funció tipo “int”. Un cop definit el tipus de valor que retornarà la funció, se li dona  

nom a la funció.  

 

 Variables 

 
Una variable pot ser declarada a l’inici del programa, per tant abans del setup(), dins d’una funció 

determinada (variable local) i fins i tot dins d’un bloc “while”. El lloc on està declarada la variable 

determina l’àmbit d’aquesta. Hi ha variables locals, que només es poden utilitzar a la funció o 

bloc on han estat declarades, o variables globals, que es poden utilitzar a cada una de les 

funcions del codi.  

 

 Diferents tipus de dades 

 

- Byte: Emmagatzema un valor numèric de 8 bits. Té un rang de 0 – 255. 

- Int: Emmagatzema un valor enter de 16 bits amb un rang de 32.767 - -32.768 

- Long: Valor enter emmagatzemat en 32 bits amb un rang de 2.147.483.647 - -

2.147.483.647. 

- Float: Tipus coma flotant emmagatzemat en 32 bits amb un rang de 3.40282235E+38 – -

3.4028235E+38. 

- Array: Es tracta d’una col·lecció de valors que poden ser accedits amb un número d’índex 

(el primer valor de l’índex és 0).  
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 Operadors 
 
Un operador és un símbol que indica la realització de funcions matemàtiques o lògiques 

específiques. Existeixen els següents tipus d’operadors. 

- Operadors  aritmètics 

- Operadors de comparació 

- Operadors booleans 

- Operadors bit a bit 

- Operadors compostos 

 

 Sentencies condicionals 

 

Dins del llenguatge Arduino, existeixen sentències condicionals, per a exemple restringir el pas 

a una funció si no es compleixen les condicions especificades.  

- If 

- If – Else 

- For 

- While 

- Do – While 

 

 Entrades i sortides digitals/analògiques 

 

- Funció pinMode (pin, mode): Funció utilitzada a la part setup() per a configurar un pin per 

a comportar-se com a INPUT o com a OUTPUT. 

- Funció digitalReal(pin): Llegeix el valor d’un pin digital específic.  

- Funció digitalWrite(pin,value): Introdueix un nivell alt (HIGH) o baix (LOW) en el pin 

especificat.  

- Funció analogRead(pin): Llegeix el valor d’un pin analògic especificat amb una resolució 

de 10 bits.  

- Funció analogWrite(pin,value): Escriu un valor analògic utilitzant modulació (PWM) a un 

pin de sortida marcat.  
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 Funcions de temps i matemàtiques  

 

Hi ha funcions que ens permeten per exemple fer esperar el programa a la recepció de dades. 

Es realitza amb les següents funcions. 

- Delay(ms): Realitza una pausa al programa de la quantitat especificada.  

- Milis(): Retorna la quantitat de mil·lisegons que la placa Arduino porta executant el 

programa actual. 

- Min(x,y) Max(x,y): Retorna el mínim i el màxim dels paràmetres especificats. 

 

 Port Serial 

 

- Serial.begin(rate): Obre un port serial i especifica la velocitat de transmissió. La velocitat 

més utilitzada amb l’ordinador és de 9600 tot i que poden suportar altres velocitats.  

- Serial.println(data): Imprimeix dades al port serial seguit d’un retorn de línia automàtica. 

Aquesta funció té la mateixa finalitat que el Serial.print() però aquest últim no té el salt 

de línia.  

- Serial.read(): Llegeix o captura un caràcter (byte) des del port serial.  

- Serial.avaliable(): Retorna el nombre de caràcters disponibles per a llegir des del port 

serial.  
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3.3.2 Descripció del codi de l’Arduino 

 
Per a la creació del codi encarregat de fer funcionar la centraleta, que en aquest cas és l’Arduino 

UNO Rev3 s’ha fet servir el software informàtic desenvolupat per la mateixa companyia que 

distribueix la placa.  

 

A continuació es podrà observar el comportament  de la rutina Setup i de la rutina Void Loop. 

 
La cronologia que segueix el programa es la següent: S’inicia el programa carregant les llibreries 

necessàries, després es defineixen les variables generals que diverses funcions utilitzaran al llarg 

del codi, el següent pas és la configuració de cada un dels sensors i la comprovació de la 

configuració de cada un d’ells. El codi només s’executa una vegada al iniciar el sistema. 

Visualitzar figura 51.  Per acabar, es procedeix a entrar dins del programa “Main”, per tal d’anar 

passant per cada una de les funcions que té el programa.  

 

 

 
RUTINA SETUP (1r cicle – Inicialització) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Il·lustració 51 Esquema general de la rutina Setup 

 

 

 

Inicialització i configuració del Bluetooth 

Inicialització i configuració del GPS 

Inicialització i configuració del Acceleròmetre 

Inicialització i configuració del Sensor de suspensió 

VOID LOOP 
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En aquest apartat ens centrem al 

Void Loop, el cicle retroalimentat. El 

codi dissenyat per a l’Arduino UNO 

Rev3 depèn íntegrament del 

funcionament GPS, és a dir, si el 

GPS no està disponible, no es podrà 

obtenir informació sobre el que estan 

llegint els sensors.  

 

Si el mòdul GPS no aconsegueix una 

localització disponible està 

programat perquè ho torni a intentar 

cada 5 segons per no col·lapsar el 

sistema. El mòdul GPS en fred, 

degut a les seves característiques 

tècniques, pot trigar a parametritzar 

les coordenades. En cas de fallida, el 

sistema no s’activa. Aquest tipus de 

fallida només es pot produir en la 

inicialització del sistema, no durant 

l’adquisició de dades. Per a 

visualitzar-ho de forma més clara, 

observar el següent esquema, figura 

52. 

 

Una vegada la localització del GPS 

és vàlida, el programa procedeix a 

anar a cada una de les funcions 

programades. Cada una de les 

funcions té com a objectiu 

proporcionar la informació d’interès 

de cada un dels sensors, per 

exemple, el GPS, ens proporcionarà 

la latitud, longitud, data, hora i velocitat.    

Il·lustració 52. Esquema general de la rutina VoidLoop 
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3.3.3 Llibreries 
 

Les llibreries són trossos de codi, per tant, col·leccions de funcions fets per a terceres persones 

que pots incloure d’una manera molt senzilla i explícita en el teu sketch. Ofereixen una interfície 

ben definida per a la funcionalitat que se li atorga.  

 

A continuació s’especifiquen les llibreries utilitzades juntament amb el propòsit corresponent.  

 
#include <EEPROM.h> 
#include <SoftwareSerial.h>  
#include <Wire.h> 
#include <TinyGPS++.h> 
#include <ADXL345.h> 
#include <Adafruit_Sensor.h> 
#include "Adafruit_TMP006.h" 
#include <NewPing.h> 

 

 

 EEPROM 
 
Després de reiniciar Arduino la memòria que emmagatzema les variables s’esborra, de manera 

que no podem conservar els valors obtinguts. La llibreria EEPROM proporciona a Arduino una 

memòria d’emmagatzemat no volàtil36. Permet guardar dades per a poder recuperar-les en cas 

de que el microcontrolador Arduino deixi d’estar alimentat. 

 

 Software Serial 
 
Aquesta llibreria s’ha desenvolupat per a permetre la comunicació serial en altres pins digitals de 

l’Arduino, ja que per defecte, l’Arduino UNO rev3 té suport integrat per a  comunicació serial als 

pins 0 i 1.  

 

 Wire  
 
La llibreria Wire s’utilitza per a comunicar la placa Arduino amb dispositius que treballen 

mitjançant el protocol I2C/TWI. Aquests tipus de sistemes utilitzen dues línies de transmissió: 

  -SDA: dades en sèrie 

  -SCL: rellotge en sèrie 

 

 

                                                 

 
36 Llamas, L. (2016) Memoria no volàtil Eeprom. Recuperat de: https://www.luisllamas.es/guardar-

variables-entre-reinicios-con-arduino-y-la-memoria-no-volatil-eeprom/  

https://www.luisllamas.es/guardar-variables-entre-reinicios-con-arduino-y-la-memoria-no-volatil-eeprom/
https://www.luisllamas.es/guardar-variables-entre-reinicios-con-arduino-y-la-memoria-no-volatil-eeprom/
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 Tiny GPS++ 
 

S’utilitza la llibreria Tiny GPS++ per analitzar fluxos de dades NMEA proporcionades per mòduls 

GPS.  

Tiny GPS++ és una llibreria desenvolupada a partir de la ja descatalogada Tiny GPS. La llibreria 

TinyGPS era considerablement més difícil d’utilitzar que les mencionades anteriorment. La nova 

actualització proporciona mètodes compactes i fàcils d’utilitzar per extreure’n posició; data, hora, 

altitud, velocitat i recorregut.  

 

 ADXL345 
 
Proporciona mètodes per a comunicar-se tant per I2C com per SPI, per a configurar el 

acceleròmetre ADXL345 i definir interrupcions per a la detecció d’activitat, inactivitat, pulsacions 

normals i dobles. 

 

  Adafruit_Sensor 
 
Aquesta llibreria quan s’executa proporciona un “tipus” comú per a les dades dels sensors i 

algunes funcions d’assistència. Està pensada principalment per emmagatzemar i recuperar 

dades.  

 

 Adafruit_TMP006  
 
Es tracta d’una llibreria específica per al sensor d’infrarojos TMP006. 

 

 NewPing 
 
La llibreria NewPing és una llibreria que millora el rendiment i evita problemes en alguns sensors 

d’ultrasons a l’hora de detectar distàncies. Aquesta llibreria, apart, inclou algunes funcions que 

faciliten la obtenció de les distàncies.  

 

3.3.4 Variables i Funcions prèvies al programa 

 
A continuació es mostren les variables i funcions necessàries per al correcte funcionament del 

programa.  
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 Definició variables i pins per al GPS 
 
Es defineixen prèviament els pins Rx i Tx. També es procedeix a definir el BaudRate a 9600. 

 

//Es defineixen variables i pins per al GPSNEO7M 

 

static const int pinRx = 8, pinTx = 9; 

static const int GPSBaud = 9600; 

 

 

  Creació de l’objecte TinyGPS++  
 
Per a poder utilitzar la llibreria prèviament definida, s’ha de crear un objecte TinyGPSPlus. A 

continuació s’observa la línia detallada que conté la informació dins del programa.  

 

//Creació de l’objecte TinyGPS++ 

 

TinyGPSPlus gps; 

 

 

 Variables per a calcular distància 
 
Gràcies a les variables següents es calcularà la distància recorreguda de manera correcta. A la 

part de codi explicada més endavant es detallarà de quina manera s’utilitzen les variables. 

 

// Creació de les variables per a calcular la distància recorreguda 

 

double Start_LAT = 0.0;  

double Start_LNG = 0.0;  

bool Start_CalculateDistance = false; 
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 Connexió  serial per al dispositiu GPS 
 
Aquí es determinarà en quins dels pins del dispositiu Arduino estaran ubicats el Rx,Tx per a la 

transmissió de dades.  

En aquest cas en particular s’han definit dues variables amb els pins a escollir: RxPin = 8 i 
TxPin = 937. 
 

 

 

// Conexió serial per al dispositiu GPS 
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin); 

 

 

 Variables per a l’acceleròmetre ADXL345 
 
Es creen diferents variables que permetran el càlcul de la informació que és imprescindible 

extreure del acceleròmetre.  

 

En primer lloc es crea una variable “alpha” que se la denomina factor de suavitzat, s’utilitzen les 

mitjanes històriques en un període per a intentar preveure el seu comportament futur.  

 

Les variables accX, accY i accZ seran les encarregades de obtenir el valor llegit per 

l’acceleròmetre i les variables referencia0X, referencia0Y i referencia0Z serveixen per a calibrar 

l’acceleròmetre en el primer cicle realitzat.   

 

 

// Es defineixen les variables per al ADXL345 

     

const float alpha = 0.5; 

 

double  accX = 0; 

double  accY = 0; 

double  accZ = 0; 

 

double referencia0X = 0; 

double referencia0Y = 0; 

double referencia0Z = 0; 

 
 

                                                 

 
37 Definides al apartat 3.3.4.1 

 



 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 Variables per als sensors HC RS04 
 
És necessari definir variables extres ja que la llibreria NewPing anteriorment explicada necessita 

tenir definits els pins on aniran connectats el “triggerPort” i el “echoport” dels sensors HC SR04.  

A continuació es pot observar com estan definides les variables que s’utilitzaran més endavant a 

l’hora de cridar la llibreria NewPing.  

 

int triggerPort = 2;  

int echoPort = 3; 

 

int triggerPort2 = 4; 

int echoPort2 = 5;  

 

 

 Configuració NewPing per a la distància màxima 
 
La llibreria NewPing ens permet definir una distància màxima en [cm]. A continuació es poden 

observar les línies de codi on es determina la distància màxima de 2 metres per al sensor HC 

SR04, que corresponen al sensor de amortidor davanter i posterior.  

 

NewPing sonar(triggerPort, echoPort, 200 );     

NewPing sonar2(triggerPort2, echoPort2, 200 );    

 

 

 Connexió serial per al dispositiu Bluetooth 
 
S’ha creat una connexió serial pel mòdul Bluetooth tal com s’ha fet per al GPS, explicat 

anteriorment38.  

 

SoftwareSerial BTSerial(10, 11); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
38 Visualització a l’apartat 3.3.4.4 
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 Variables per al sensor de temperatura externa (LM35) 
 
Per a poder determinar de forma exitosa la temperatura s’ha procedit a la creació de vàries 

variables auxiliars: 

 

int TempExtPin = A1;                

float celsius = 0, farhenheit = 0;   

float millivolts;                    

int sensor; 

 

 

 Variables per al sensor de temperatura (TMP006) 
 
Tal com s’ha creat objectes per a la crida de les llibreries corresponents, s’ha procedit a crear 

l’objecte tmp006. Gràcies a la llibreria Adafruit_TMP006 s’obtindrà de manera precisa la 

temperatura del sensor instal·lat.  

 

Adafruit_TMP006 tmp006; 

 

 

3.3.5 Rutina Setup 

 
Un cop creades les variables i incloses les llibreries que s’utilitzaran al programa principal per a 

l’adquisició de dades es procedeix a definir la rutina capaç de configurar el hardware del nostre 

sistema.  

 

Aquesta rutina comença de la següent manera: 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(9, OUTPUT);   // Amb aquest PIN canviem el modo AT el Bluetooth (HC05) 

  digitalWrite(9, HIGH); 

  Serial.begin(9600); 
 

A continuació es detallarà de manera específica cada una de les configuracions i inicialitzacions 

que es porten a terme dins de la rutina “void setup()”. 
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 Inicialització del mòdul Bluetooth (HC-05) 
 
En aquest apartat s’inicialitza el mòdul Bluetooth, també es defineix el punt inicial a 9600. 

Posteriorment es defineix un delay de 3 segons. 

 

SSerialBT.begin(9600);                  

Serial.println("Configuració Bluetooth HC-05"); 

 

delay(3000); 

 

 Inicialització del mòdul GPS 
 
A continuació es procedeix a definir diferents missatges informatius, també s’especifica la 

velocitat del port Tx del GPS a 9600. Per últim s’afegeix un delay de 3 segons.  

   

  Serial.println("Configuració GPS... Iniciant"); 

  SSerialGPS.begin(GPSBaud); // Configuració de la velocidat de TX 

  delay(3000); // 3 seg 

  Serial.println("Configuració del GPS finalizada"); 

 

 

 

 Inicialització del acceleròmetre (ADXL345) 
 
S’inicialitza l’acceleròmetre, s’especifica un delay d’un segon i per a finalitzar es configura un 

missatge informatiu.  

 

accelerometre.begin(); // inici 

delay(1000); // retard 1 seg 

Serial.println("Configuració del Aceleròmetre finalitzada"); 
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 Inicialització dels sensors d’ultrasons (HC-SR04) 
 
Es procedeix a configurar els sensors d’ultrasons, utilitzats per als recorreguts de suspensió. Es 

configuren els dos ports de cada sensor, definint que el pin Trigg és de sortida i el pin Echo és el 

d’entrada. 

 

// Ultrasònic 1 

  Serial.println("Configuració sensor Ultrasònic Delvanter"); 

  pinMode(trigdevanter, OUTPUT); 

  pinMode(echodevanter, INPUT); 

   

  // Ultrasònic 2 

  Serial.println("Configuració sensor Ultrasònic 2 Posterior"); 

  pinMode(trigposterior, OUTPUT); 

  pinMode(echoposterior, INPUT); 

 

  // Configuració finalitzada 

   

  Serial.print(F("Configuració finalitzada")); 

  Serial.println(TinyGPSPlus::libraryVersion()); 

  Serial.println(); 
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3.3.6 Rutina Loop 

 
Aquí s’explica la rutina principal del programa. És el codi que va cridant cada una de les funcions 

que a continuació s’explicaran. L’estructura del codi està formada per un ‘’while’’ amb diferents 

condicionals per a assegurar el correcte funcionament del  mateix. 

 

void loop() 

{ 

 

  while (SSerialGPS.available() > 0) 

    if (gpsNEO7M.encode(SSerialGPS.read())) 

    {            

      if (gpsNEO7M.location.isValid()) 

      {                     

          //Funció per a l'adquisició de dades 

           

          GPS_data(); // Funció del GPS 

          Acelerom_data(); // Funció del Acceleròmetre  

          Var_Aux_data(); // Funció Variable Auxiliar  

          Dist_recorrd_data(); // Funció Distancia recorreguda 

          temp_ext_data(); // Funció temperatura externa 

          temp_int_data(); // Funció temperatura interna 

          amort_data(); // Funció amortidor davanter i posterior 

 

          strMessage += "$END|"; 

                     

          // serial per provar que envia dades usb al pc 

          Serial.println(strMessage);  

          SSerialBT.println(strMessage); 

      } 

      else 

      { 

         

        delay(5000); 

        Serial.println("Esperant posició GPS"); 

      } 

    } 

} 
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 Funció GPS_data(); 
 
Aquesta funció té com a objectiu extreure tota la informació d’interès que pugui esser obtinguda 

del GPS instal·lat. A continuació hi ha detallat punt a punt com s’extreu la informació.  

Es creen dues variables auxiliars al principi de la funció, seran les variables que 

emmagatzemaran la distància en metres i en kilòmetres.  

 

double distanceKm = 0.0; 

double distanceMeters = 0.0; 

 

 
A continuació es procedeix a calcular la distància recorreguda: 

Comença amb un condicional, corroborant que la localització del GPS és vàlida.  

 

if (gpsNEO7M.location.isValid())  

 
La següent línia de codi serveix per a la formació de la cadena de caràcters que posteriorment 

serà enviada a través del port serial.  

 

strMessage = "$START|";   

 
Es llegeix la latitud i la longitud utilitzant la llibreria corresponent (TinyGPSplus).  

 

double latitude = gpsNEO7M.location.lat(); 

double longitude = gpsNEO7M.location.lng(); 
 
Es segueixen creant la cadena de caràcters amb les següents línies de codi. 

 

strMessage += String(latitude, 6);             

strMessage += "|N|"; 

strMessage += String(longitude, 6);            

strMessage += "|E|";                 

 
Si la longitud0 (acumulada) i la latitud0 (acumulada) són 0, entra dins del la rutina següent. 

 

if (latitud0 == 0.000000  && longitud0 == 0.000000) 

        { 

          calculardistancia0 = true; 

          latitud0 = latitude; 

          longitud0 = longitude; 

        } 
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A les variables prèviament definides39 es crea una variables tipo bool i es defineix a false. També 

s’ha definit  la latitud0 i la longitud0 a 0. 

Aquest procés es realitza per a calibrar i començar a calcular distància des de 0.  

Si la latitud0 i la longitud0 són 0, la variable calculardistancia0 canvia a valor “true” i la latitud0 

agafa el valor llegit anteriorment 

 

if (latitud0 == 0.000000  && longitud0 == 0.000000) 

        { 

          calculardistancia0 = true; 

          latitud0 = latitude; 

          longitud0 = longitude; 

        } 

 
 

Per a calcular la distància es fan servir les següents línies de codi, entrant a un condicional 

prèviament programat per a entrar-hi només si la variable calculardistancia0 està en valor ‘’true’’. 

Un cop dins s’utilitza de nou la llibreria TinyGPSplus per a calcular distàncies entre diferents 

punts determinats per 2 dades, la longitud i la latitud.  

 

 

if (calculardistancia0) 

    { 

  distanceMeters = gpsNEO7M.distanceBetween(latitude, longitude, latitud0, longitud0) 

/ 1000;  

          latitud0 = latitude; 

          longitud0 = longitude; 

        } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
39 Variables definides a l’apartat 3.3.4.1. 
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A continuació es podrà observar la part de codi que correspon si no entra al primer condicionant 

‘’if (gpsNEO7M.location.isValid())’’. Per tant, si la localització del GPS no és vàlida s’omplirà la 

cadena de caràcters a enviar amb la següent informació.  

 

 

else 

      { 

        strMessage = "$START|";                        

        strMessage += "INVALID";                       

        strMessage += "|N|";                           

        strMessage += "INVALID";                       

        strMessage += "|E|";                           

      } 

 

 

 Dades agafades directament del GPS 
 
En aquest apartat, s’agafen les dades obtingudes del GPS directament, sempre amb 

condicionals, assegurant la bona praxis del programa.  

 

3.3.6.2.1 Obtenció de la data i la hora 
 
Bàsicament s’ha elaborat el codi per a obtenir la data utilitzant la llibreria TinyGPSplus. Es llegeix 

la data i s’afegeix a la trama que posteriorment s’enviarà per el port serial.  

 

Per a una correcta visualització de la hora, minuts i segons, s’ha fet un petit codi que classifica 

la hora, minuts i segons en 2 trams, menys de 10 i més de 10. Si la hora és menys de 10 

posteriorment s’hi afegeix un 0 davant, per a poder visualitzar per exemple les 09 del matí. 
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if (gpsNEO7M.date.isValid()) 

      { 

        strMessage += gpsNEO7M.date.month();               

        strMessage += "|"; 

        strMessage += gpsNEO7M.date.day();                 

        strMessage += "|"; 

        strMessage += gpsNEO7M.date.year();                

        strMessage += "|"; 

     

        String h = ""; 

        String m = ""; 

        String s = ""; 

        int iH = gpsNEO7M.time.hour(); 

        int iM = gpsNEO7M.time.minute(); 

        int iS = gpsNEO7M.time.second(); 

     

        if (iH < 10) 

        { 

          h = "0" + String(iH); 

        } 

        else 

          h = String(iH); 

        if (iM < 10) 

        { 

          m = "0" + String(iM); 

        } 

        else 

          m = String(iM); 

        if (iS < 10) 

        { 

          s = "0" + String(iS); 

        } 

        else 

          s = String(iS); 

     

        strMessage += h + ":" + m + ":" + s;            

        strMessage += "|"; 

      } 

 

Si la data no està disponible, el programa està capacitat per a seguir enviant tota la informació 

disponible dins de la trama, amb aquella informació no disponible com a un missatge ‘’INVALID’’. 

 

else 

      { 

        strMessage += "INVALID";                         

        strMessage += "|"; 

        strMessage += "INVALID";                         

        strMessage += "|"; 

        strMessage += "INVALID";                       

        strMessage += "|"; 

        strMessage += "INVALID";                        

        strMessage += "|"; 

      } 
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3.3.6.2.2 Obtenció de la velocitat 
 

La llibreria importada al software Arduino (TinyGPSplus) permet també llegir la velocitat captada 

pel GPS a partir de les següents línies de codi. 

 

strMessage += gpsNEO7M.speed.kmph();                   

strMessage += "|"; 

 

3.3.6.2.3 Obtenció de l’altitud 
 
Podem obtenir l’altitud del dispositiu instal·lat, per tant de la motocicleta en tot moment, utilitzant 

també la llibreria TinyGPSplus.  

 

double alt = gpsNEO7M.altitude.meters();               

strMessage += String(alt, 6); 

strMessage += "|"; 

 

3.3.6.2.4 Obtenció del número de satèl·lits captats 
 
Gràcies a la llibreria utilitzada es pot saber quants satèl·lits hi ha disponibles interactuant amb el 
GPS. 

 

strMessage += String(gpsNEO7M.satellites.value());    

strMessage += "|"; 

       

strMessage += String(gpsNEO7M.hdop.value());         

strMessage += "|";       

 

3.3.6.2.5 Retorn a la rutina principal Void loop() 
 
Finalment, s’actualitza la trama de caràcters que posteriorment s’enviarà amb tota la informació 

d’interès. 

 

return strMessage; 

 

 Funció Acelerom_data() 
 
La funció següent té com a objectiu extreure la informació que et brinda l’acceleròmetre. 
  
Es creen variables d’ús. 

 

double pitch, roll, AX, AY, AZ; 
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Es procedeix a llegir les dades del acceleròmetre.  

 

accelerometre.read(&AX, &AY, &AZ); 

 
 

Per a poder tenir un criteri fiable a l’hora de llegir les dades del acceleròmetre, s’ha de calibrar 

prèviament. Per a poder portar-ho a terme s’ha hagut de referenciar els primers punts llegits de 

l’acceleròmetre a 0, sempre tenint en compte que s’ha d’alimentar el dispositiu amb la motocicleta 

completament estabilitzada vertical i horitzontalment. Només hi entra en el primer cicle.  

 

if (i == 0) 

  { 

    referencia0X = AX;  

    referencia0Y = AY;  

    referencia0Z = AZ; 

    i = 1; 

 
Una vegada determinat els punts de referencia inicials, es procedeix a extreure la informació AX, 

AY, AZ i les acceleracions en els tres eixos a partir de les següents línies de codi.  

 

AX = AX - referencia0X; 

AY = AY - referencia0Y; 

AZ = AZ - referencia0Z + 1; 

   

accX = AX * alpha + (accX * (1.0 - alpha)); 

accY = AY * alpha + (accY * (1.0 - alpha)); 

accZ = AZ * alpha + (accZ * (1.0 - alpha)); 

 

 
A continuació s’hi troben les equacions per extreure el Pitch i el Roll de la motocicleta. 

 

roll  = -(atan2(-accY, accZ) * 180.0) / M_PI;  

pitch = (atan2(accX, sqrt(accY * accY + accZ * accZ)) * 180.0) / M_PI; 
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Per a introduir de manera clara la informació dins de la trama s’utilitza la línia de codi 

strMessage, ficant ‘hi barres espaiadores entre informacions.   

 

strMessage += roll;                     

strMessage += "|"; 

strMessage += pitch;                   

strMessage += "|"; 

strMessage += AX;                       

strMessage += "|"; 

strMessage += AY;                      

strMessage += "|"; 

strMessage += AZ;                   

strMessage += "|"; 
 
 
Per a finalitzar la funció, es retorna a la rutina principal enviant la trama actualitzada. 
 

return strMessage; 

 

 

 Funció Var_Aux_data() 
 
S’ha creat aquest espai dins de la trama d’informació per a una possible ampliació de sensors 

dins del sistema a dissenyar. La informació del sensor aniria en aquest espai dins de la trama, 

actualment, omplert amb un guió com es pot observar a continuació.  

Com a cada funció, al final es retorna la trama actualitzada per a seguir amb la rutina principal. 

 

strMessage += "-";  

strMessage += "|";   

return strMessage; 
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 Funció Dist_recorrd_data() 
 
La funció Dist_recorrd_data és la encarregada de calcular la distancia recorreguda total.  

Es crea una variable distanceMeters, fixada inicialment a 0.0, es el comptador de metres 

recorreguts amb el dispositiu. Gràcies a les variables obtingudes del GPS (latitud i longitud) i 

comparant-les amb les variables latitud0 i longitud0 (actualitzades cada cicle de codi) s’obté la 

distància recorreguda.  

 
  double distanceMeters = 0.0; 

  double latitude = gpsNEO7M.location.lat(); 

  double longitude = gpsNEO7M.location.lng(); 

  distanceMeters = gpsNEO7M.distanceBetween(latitude, longitude, latitud0, longitud0) / 1000; 

  strMessage += String(distanceMeters, 2);    

  strMessage += "|";  

  return strMessage; 

 

 

 Funció temp_ext_data() 
 

Per a poder llegir la temperatura exterior, s’utilitzen diferents variables prèviament definides i 

explicades. Es llegeix la temperatura a través de la Adafruit_Sensor. El codi següent es visualitza 

com es tracten les dades per a finalment enviar la trama actualitzada.  

 

 

sensor = analogRead(TempExtPin);           

millivolts = ( sensor / 1023.0) * 5000;   // Lectura en milivolts del sensor 

celsius = millivolts / 10;                // Lectura en graus celcius 

strMessage += celsius;       

strMessage += "|";   

return strMessage; 

 

 

 

 Funció temp_int_data() 
 
Gracies a la inclusiu de llibreries  realitzada al començament de la creació del codi, es pot llegir 

el valor que té el sensor i extreure’n la informació. La llibreria utilitzada és la Adafruit_TMP006. 

 

  float objt = tmp006.readObjTempC(); 

  strMessage += String(objt, 2);          

  strMessage += "|"; 

return strMessage; 
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 Funció amort_data() 
 
Quant a la funció per a calcular la posició del amortidor, tant davanter com posterior, s’utilitza la 

llibreria NewPing per a saber el temps que tarda l’ultrasò enviat pel sensor a recórrer la distancia 

fins al parafang i tornar, aquell temps, la mateixa llibreria tel converteix en distància, per tant el 

ens retorna el valor necessari i vàlid per a col·locar-lo a la trama d’informació. Prèviament s’ha 

de complir una condició, que el valor llegir de la llibreria, estigui dins del rang de treball del sensor.  

Per exemple si el sensor no té un obstacle físic devant, a menys de 3 metres, no obtindrem un 

valor a la trama d’informació. 

 

 

int Pos1 = ReadPositionPing(); 

  if (Pos1 < 9999.9) 

  { 

    strMessage += Pos1;        

    strMessage += "|"; 

  } 

  else 

  { 

    strMessage += "-";                     

    strMessage += "|"; 

  } 

 

  int Pos2 = ReadPosition2Ping(); 

  if (Pos2 < 9999) 

  { 

    strMessage += Pos2;      

    strMessage += "|"; 

  } 

  else 

  { 

    strMessage += "-";             

    strMessage += "|"; 

  }   

    return strMessage 
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 Descripció software HyperTerminal 

 
Per aconseguir de manera exitosa poder programar el programa principal, (el bolcat a la 

centraleta Arduino UNO rev3), es van utilitzar diferents eines. 

 

Per a la comprovació del correcte funcionament del Bluetooth a través de la comunicació serial, 

era necessari la utilització d’un programa que permetés crear un port per a poder rebre les dades 

enviades pel Bluetooth. Per tant, aquest software va ser essencial a l’hora de realitzar la tasca 

de comunicació entre el sistema i el receptor, en aquest cas l’ordinador a través de Bluetooth.  

 

A continuació es detalla el procediment per utilitzar el software per a la correcte transmissió de 

dades entre els dispositius.  

 

 

La creació d’una una nova connexió dins del software en qüestió va ser la primera tasca a 

realitzar. Visualitzar figura número 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Il·lustració 53. Interfície gràfica HyperTerminal 

 
Un cop creada la nova connexió amb el nom corresponent s’ha de fer “click” a Acceptar. 

Seguidament es defineix el port de comunicació. La comprovació del correcte funcionament es 

constata a través de la connexió del Bluetooth amb l’ordinador.  

- Administrador de dispositius 

- Ports COM i LPT 

- Bluetooth COM ’’x’’ 
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En aquest cas, el Bluetooth instal·lat a l’Arduino el tenim connectat al COM4.Per tant, col·loquem 

el port COM4, així com es col·loca la velocitat de Bits per segon a 9600 (la primera vegada). 

Un cop realitzats tots els passos anteriorment especificats es pot comprovar l’enviament de la 

trama de dades a través del port creat, i assegurar que la comunicació via Bluetooth funciona a 

temps real tal com s’observa en la figura número 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Il·lustració 54. Comparativa trama Arduino - HyperTerminal 

 

 

 Descripció del programa Matlab 

 
Per la programació de l’altra part del sistema, amb la utilització de Matlab, es varen utilitzar dues 

versions. La primera registrava un funcionament no del tot correcte i una segona i definitiva. A 

continuació s’especifiquen ambdues versions:  

 

3.5.1 Versió 1 

 
La primera versió proposada va ser la mostrada a continuació, utilitzant la trama enviada pel port 

serial i classificant la informació a través de posicions dins de la trama.  
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El problema detectat, van ser la fluctuació entre dígits i negatius entre informacions. Hi havia 

sensors que depenent del moment, captava informació amb més o menys dígits, i això afectava 

el posicionament de la informació dins del programa de Matlab.  

 
clear, clc, close all; 
s = serialport("COM4",9600);  
configureTerminator(s,"CR"); 
while(1) 
    datos = readline(s); 
    latitude = extractBetween(datos,9,17) 
    Nord = extractBetween(datos,19,19) 
    Longitude = extractBetween(datos,21,29) 
    East = extractBetween(datos,31,31) 
    month = extractBetween(datos,33,34) 
    day = extractBetween(datos,36,37) 
    year = extractBetween(datos,39,42) 
    hour = extractBetween(datos,44,51) 
    speed = extractBetween(datos,53,56) 
    altitude = extractBetween(datos,58,65) 
    satellites = extractBetween(datos,67,67) 
    hdop = str2double(extractBetween(datos,69,69)) 
    roll = extractBetween(datos,71,74) 
    pitch = extractBetween(datos,76,79) 
    Xg = extractBetween(datos,81,84) 
    Yg = extractBetween(datos,86,89) 
    Zg = extractBetween(datos,91,94) 
    audio = extractBetween(datos,96,96) 
    distance = extractBetween(datos,98,101) 
    temp_ext = extractBetween(datos,103,108) 
    temp_in = extractBetween(datos,110,113) 
    amor_ant = extractBetween(datos,115,115) 
    amor_post = extractBetween(datos,117,117) 

     

     
end 

 

 
Per resoldre la problemàtica, primer, es procedeix a ‘’netejar’’ tot el programa de Matlab, també 

el ‘’command window’’ del propi programa. 

S’indica que la variable s prové del port serial ‘’COM4’’ a un baudrate de 9600. 

La línia següent; configureTerminator(s,"CR"); Es fa servir per a configurar el terminal per a la 

comunicació de la trama ASCII dins del port serial.  

 

A partir del while, llegim la cadena de caràcters s i la fiquem a una variable anomenada “datos”. 

 
datos = readline(s); 
 
Les línies següents extreuen els caràcters seleccionats de la cadena prèviament llegida. Tal com 

s’ha comentat anteriorment i que  es pot veure a la figura següent, número  55, la cadena de 



 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

caràcters amb dimensions diferents. A l’hora de classificar la informació, hi haurà errors de 

posicionament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Il·lustració 55. Trama enviada al port COM9 

 
$START|41.811008|N|2.097645|E|3|1|2021|13:13:47|1.46|0.000000|0|9999|0.22|12.29|0.22|0.00|1.00|-|0.00|136.85|2.39|0|0|$END| 

$START|41.811008|N|2.097646|E|3|1|2021|13:13:48|1.28|0.000000|0|9999|0.22|12.29|0.22|0.00|1.00|-|0.00|175.95|2.39|0|0|$END| 

$START|41.811008|N|2.097646|E|3|1|2021|13:13:48|1.28|0.000000|0|9999|0.22|12.29|0.22|0.00|1.00|-|0.00|168.13|2.39|145|0|$END| 

$START|41.811008|N|2.097646|E|3|1|2021|13:13:49|0.96|0.000000|0|9999|0.22|12.40|0.22|0.00|1.00|-|0.00|170.58|2.39|109|109|$END| 

$START|41.811008|N|2.097646|E|3|1|2021|13:13:49|0.96|0.000000|0|9999|0.22|12.66|0.23|0.00|1.00|-|0.00|175.95|2.39|0|0|$END| 

$START|41.811005|N|2.097647|E|3|1|2021|13:13:50|1.33|0.000000|0|9999|0.22|12.80|0.23|0.00|1.00|-|0.00|168.62|2.39|0|0|$END| 

$START|41.811005|N|2.097647|E|3|1|2021|13:13:50|1.33|0.000000|0|9999|0.22|12.86|0.23|0.00|1.00|-|0.00|174.00|2.39|0|0|$END| 

$START|41.811005|N|2.097650|E|3|1|2021|13:13:51|1.48|0.000000|0|9999|0.22|12.90|0.23|0.00|1.00|-|0.00|179.37|2.39|0|0|$END| 

$START|41.811005|N|2.097650|E|3|1|2021|13:13:51|1.48|0.000000|0|9999|0.22|12.91|0.23|0.00|1.00|-|0.00|173.02|2.39|170|0|$END| 

$START|41.811005|N|2.097651|E|3|1|2021|13:13:52|1.50|0.000000|0|9999|0.22|12.92|0.23|0.00|1.00|-|0.00|181.82|2.39|0|0|$END| 

$START|41.811005|N|2.097651|E|3|1|2021|13:13:52|1.50|0.000000|0|9999|0.22|12.93|0.23|0.00|1.00|-|0.00|165.69|2.39|160|151|$END| 

$START|41.811012|N|2.097647|E|3|1|2021|13:13:53|1.07|0.000000|0|9999|0.22|12.93|0.23|0.00|1.00|-|0.00|178.89|2.39|0|0|$END| 

$START|41.811012|N|2.097647|E|3|1|2021|13:13:53|1.07|0.000000|0|9999|0.22|12.93|0.23|0.00|1.00|-|0.00|164.71|2.39|158|0|$END| 

$START|41.811012|N|2.097643|E|3|1|2021|13:13:54|0.83|0.000000|0|9999|0.22|12.93|0.23|0.00|1.00|-|0.00|167.64|2.39|0|0|$END| 

$START|41.811012|N|2.097643|E|3|1|2021|13:13:54|0.83|0.000000|0|9999|0.22|12.93|0.23|0.00|1.00|-|0.00|168.13|2.39|0|0|$END| 

$START|41.811012|N|2.097639|E|3|1|2021|13:13:55|0.37|0.000000|0|9999|0.22|12.93|0.23|0.00|1.00|-|0.00|169.11|2.39|0|72|$END| 

 

 

La composició de la cadena de caràcters és la següent: 

0  - INICI 

1  - Latitud 

2  - N (Nort) 

3  - Longitud 

4  - E (Est) 

5  - Mes 

6  - Día 

7  - Any 

8  - Hora en format hh:MM.ss 

9  - Velocidat (Km/h) 

10 - Altitud (m) 

11 - Quantitat de satèlits 

12 - Quantitat de datèlits en ús 

13 - Roll 

14 - Pitch 

15 - Coordenada Xg 

16 - Coordenada Yg 



 

 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 

17 - Coordenada Zg 

18 - Variable auxiliar 

19 - Distància recorreguda (m)  

20 - Temperatura externa 

21 - Temperatura interna 

22 - Amortidor davanter 

23 - Amortidor posterior 

Per tant, es va haver de canviar el programa receptor de les dades, en aquest cas Matlab, per a 

poder classificar-la de manera correcta i ordenada. 

 

3.5.2 Versió 2 

Per tal d’optimitzar el programa es van utilitzar els caràcters separadors de trama que conté tota 

la informació captada pels sensors per a classificar la informació dins del programa Matlab, que 

posteriorment es tractarà a partir d’una aplicació del mateix programa.  

 
while(1) 
    datos = readline(s) 
    k = strfind(datos,'|'); 

  
    Latitud = extractBetween(datos,k(1)+1,k(2)-1) 
    Nord = extractBetween(datos,k(2)+1,k(3)-1) 
    Longitude = extractBetween(datos,k(3)+1,k(4)-1) 
    East = extractBetween(datos,k(4)+1,k(5)-1) 
    month = extractBetween(datos,k(5)+1,k(6)-1) 
    day = extractBetween(datos,k(6)+1,k(7)-1) 
    year = extractBetween(datos,k(7)+1,k(8)-1) 
    hour = extractBetween(datos,k(8)+1,k(9)-1) 
    speed = extractBetween(datos,k(9)+1,k(10)-1) 
    altitude = extractBetween(datos,k(10)+1,k(11)-1) 
    satellites = extractBetween(datos,k(11)+1,k(12)-1) 
    hdop = extractBetween(datos,k(12)+1,k(13)-1) 
    roll = extractBetween(datos,k(13)+1,k(14)-1) 
    pitch = extractBetween(datos,k(14)+1,k(15)-1) 
    Xg = extractBetween(datos,k(15)+1,k(16)-1) 
    Yg = extractBetween(datos,k(16)+1,k(17)-1) 
    Zg = extractBetween(datos,k(17)+1,k(18)-1) 
    audio = extractBetween(datos,k(18)+1,k(19)-1) 
    distance = extractBetween(datos,k(19)+1,k(20)-1) 
    temp_ext = extractBetween(datos,k(20)+1,k(21)-1) 
    temp_in = extractBetween(datos,k(21)+1,k(22)-1) 

 
    amor_ant = extractBetween(datos,k(22)+1,k(23)-1) 
    amor_post = extractBetween(datos,k(23)+1,k(24)-1) 

  
    n = n + 1; 
end 
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En aquest cas s’utilitza la funció extractBetween de Matlab per a extreure la informació entre els 

separadors ‘’|’’. Per a poder realitzar-ho s’ha de tenir controlats els separadors, per tant, es crea 

una variable per a controlar els separadors el que s’han d’utilitzar per a extreure la informació 

correctament, en aquest cas, la variable k, prèviament definida.  

 

Tal com es pot observar a la figura número 62, si extrèiem la informació entre el primer caràcter 

‘’|’’ i el segon caràcter ‘’|’’ s’extrauria el valor de la latitud captada pel GPS. Així s’extreu cada 

valor entre els caràcters sumant la +1 a la variable ‘k’ cada cop que volem llegir el següent valor. 

 

 

 Descripció de l’aplicació AppDesigner 

 
Un cop programada la seqüència de línies anteriorment explicades, es procedeix a la 

programació del que serà l’aplicació del sistema de telemetria, encarregat de mostrar les dades 

recopilades pels sensors. És a dir, el programa de Matlab s’implementarà a l’aplicació i l’eina 

AppDesigner de Matlab serà l’encarregada d’informar al lector corresponent (telemètric). 

 

AppDesigner és un entorn de desenvolupament interactiu per a dissenyar aplicacions i programar 

el seu comportament. Aquesta eina està  integrada a l’editor de Matlab, per tant no és necessari 

instal·lar cap altre software. 

 

Per a obrir la eina amb la qual es desenvoluparà la interfície gràfica 

del sistema, s’ha d’escriure “appdesigner” a la finestra “Command 

Window” de Matlabtal i com es veu en la figura número 56. 

Aleshores s’obre automàticament una altre finestra que contindrà 

les opcions d’obrir una aplicació prèviament guardada, o fer un 

projecte nou.  

      Il·lustració 56. Finestra Command Window 
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Al crear un projecte nou, bàsicament el que es pot 

observar és una finestra completament blanca, on es 

dissenyarà l’aplicació, la llibreria de components 

(components library) ubicada a l’esquerra de la pantalla 

i finalment el navegador de components, al contrari de la 

llibreria, a la part dreta de la pantalla.  

Il·lustració 57. Finestra de creació de nou 

projecte de la interfície gràfica AppDesigner de Matlab 

 
Com s’observa a la figura número 58, la interfície gràfica de l’AppDesigner és molt intuïtiva, tenint 

a l’esquerra els components que 

finalment utilitzarem per a fer 

l’aplicació, i a la dreta, per editar 

aquests mateixos components.  

Per a començar a crear l’aplicació 

simplement s’ha de clicar sobre el 

component desitjat i arrossegar-lo 

a la pantalla en blanc.  

 

Il·lustració 58. Interficie gràfica AppDesigner 

Cal destacar que hi ha dues finestres que permeten programar l’aplicació, el “Design View” i el 

“Code View”. El primer d’aquests, Design View, és allà on es pot programar, rectificar i editar 

cada un dels components inserits a la pantalla. El Code View, és tot el codi generat 

automàticament en alguns casos del que s’ha introduït prèviament a la pantalla de l’aplicació.  

 
A l’obrir un nou projecte, si observem dins del “Code View”, es pot apreciar que ja hi ha codi creat 

de manera automàtica. 

 
classdef app2 < matlab.apps.AppBase 
 

    % Properties that correspond to app components 
    properties (Access = public) 
        UIFigure  matlab.ui.Figure 
    end 
 

    % Component initialization 
    methods (Access = private) 
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        % Create UIFigure and components 
        function createComponents(app) 
 

            % Create UIFigure and hide until all components are created 
            app.UIFigure = uifigure('Visible', 'off'); 
            app.UIFigure.Position = [100 100 640 480]; 
            app.UIFigure.Name = 'MATLAB App'; 
 

            % Show the figure after all components are created 
            app.UIFigure.Visible = 'on'; 
        end 
    end 
 

    % App creation and deletion 
    methods (Access = public) 
 

        % Construct app 
        function app = app2 
 

            % Create UIFigure and components 
            createComponents(app) 
 

            % Register the app with App Designer 
            registerApp(app, app.UIFigure) 
 

            if nargout == 0 
                clear app 
            end 
        end 
 

        % Code that executes before app deletion 
        function delete(app) 
 
            % Delete UIFigure when app is deleted 
            delete(app.UIFigure) 
        end 
    end 
end 
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En aquest codi creat automàticament a l’obrir una aplicació des de zero, es poden observar 

diferents classes i funcions.  

 

A la primera línia es defineix el nom de l’aplicació, que s’edita a la pestanya Design View, no es 

pot canviar el nom dins del Codi View, ja que no es editable en aquesta part del programa. A 

continuació hi ha les propietats dels components que es tenen a l’aplicació, tal com es pot 

observar, UiFigure fa referència al quadre en blanc creat automàticament en l’obrir una aplicació. 

El nom es pot canviar dins del Components Browser, no és possible fer-ho des del Code View. 

Després de la creació dels components, es passa a crear l’aplicació.  

 

Tot el programa anterior és implícit, normalment la primera funció que s’ha de crear és la funció 

StartUp. Per a poder executar aquesta tasca, s’ha d’anar Code Browser, i anar a la pestanya de 

Functions, posteriorment clicar al símbol d’un “+”. 

 
 

Il·lustració 59. Creació Funció StartUp 

 

 
Un cop pressionat el “+”, es crea una nova funció, tal com s’observa a la figura nº 59. 

 

Per altra banda, de la mateixa manera que es poden crear funcions, també es poden crear 

propietats. En aquest cas, però, es realitzarà a la pestanya “Properties”.  

 

Per crear l’aplicació per a l’adquisició de dades a temps real se seguirà el següent protocol: 

 

 
1- Creació de la Funció StartUp. 

A la pestanya Code View, es prem botó dret a l’app.UiFigure, posteriorment es clica al 

desplegable Callbacks, i s’introdueix la funció StartUp callback.  
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2- Creació de la propietat per a la comunicació serial. 

A la mateixa pestanya Code View, dins del Code Browser, a la finestra de Properties es poden 

agregar propietats clicant al símbol “+”.  

 

 
properties (Access = private) 
        s 
    end 

 

 
Un cop creada la funció StartUp i la propietat  utilitzada per a la comunicació, es procedeix a 

definir les línies de codi que seran executades cada cop que s’iniciï el programa.  

 
app.s = serialport("COM4",9600,"Timeout",5);    
configureTerminator(app.s,"CR"); 

 
S’especifica el port amb el qual hi haurà comunicació, la velocitat de transmissió de dades, i una 

variable Timeout, que serà un temps màxim que Matlab esperarà per a l’enviament de dades.  

En aquests moments el configure Terminator, està donant paràmetres al dispositiu.  

 

3- Creació del botó Connectar 

 

Dins del DesignView, s’arrossega el component “Button”. Aquest botó està situat a la part 

esquerra de la pestanya. Per a agregar-hi una funció, per tant una resposta, cal clicar-lo, moment 

en el qual es procedeix a editar el botó creat a la pestanya de Component Browser tal com es 

mostra en la figura número 60. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Il·lustració 60. Configuració del Button 
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Dins del Code View, es pot visualitzar la actualització del codi.  

 
% Button pushed function: captura 
function capturaButtonPushed(app, event) 
   
 
 
           
end  
 
 
 
 

4- Creació de tots els elements visuals que componen l’aplicació 

Cal afegir a la pantalla tots els elements els quals formaran part de la interfície gràfica, tal com 

s’observa a la següent figura numerada com 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 61. Interfície gràfica de l’aplicació creada 
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Tan mateix, dins de Code View es visualitzen els seguents canvis. 

 

 

properties (Access = public) 

        UIFigure                        matlab.ui.Figure 

        TabGroup                        matlab.ui.container.TabGroup 

        AdquisiciTab                    matlab.ui.container.Tab 

        captura                         matlab.ui.control.Button 

        VelocidadGaugeLabel             matlab.ui.control.Label 

        VelocidadGauge                  matlab.ui.control.Gauge 

        LatitudEditFieldLabel           matlab.ui.control.Label 

        Latitud                         matlab.ui.control.NumericEditField 

        LongitudEditFieldLabel          matlab.ui.control.Label 

        Longitud                        matlab.ui.control.NumericEditField 

        AltitudEditFieldLabel           matlab.ui.control.Label 

        Altitud                         matlab.ui.control.NumericEditField 

        ProyectoArduinoAppDesignerRogerCornellasUPCLabel  matlab.ui.control.Label 

        Panel                           matlab.ui.container.Panel 

        XgEditFieldLabel                matlab.ui.control.Label 

        XgEditField                     matlab.ui.control.NumericEditField 

        YgEditFieldLabel                matlab.ui.control.Label 

        YgEditField                     matlab.ui.control.NumericEditField 

        ZgEditFieldLabel                matlab.ui.control.Label 

        ZgEditField                     matlab.ui.control.NumericEditField 

        DataEditFieldLabel              matlab.ui.control.Label 

        DataEditField                   matlab.ui.control.EditField 

        HoraEditFieldLabel              matlab.ui.control.Label 

        HoraEditField                   matlab.ui.control.EditField 

        NmerodesatlitsEditFieldLabel    matlab.ui.control.Label 

        NmerodesatlitsEditField         matlab.ui.control.NumericEditField 

        HDOPEditFieldLabel              matlab.ui.control.Label 

        HDOPEditField                   matlab.ui.control.NumericEditField 

        RollEditFieldLabel              matlab.ui.control.Label 

        RollEditField                   matlab.ui.control.NumericEditField 

        PitchEditFieldLabel             matlab.ui.control.Label 

        PitchEditField                  matlab.ui.control.NumericEditField 

        DistnciaEditFieldLabel          matlab.ui.control.Label 

        DistnciaEditField               matlab.ui.control.NumericEditField 

        TemperaturainternaGaugeLabel    matlab.ui.control.Label 

        TemperaturainternaGauge         matlab.ui.control.LinearGauge 

        TemperaturaexternaGaugeLabel    matlab.ui.control.Label 

        TemperaturaexternaGauge         matlab.ui.control.LinearGauge 

        AmotidordevanterEditFieldLabel  matlab.ui.control.Label 

        AmotidordevanterEditField       matlab.ui.control.NumericEditField 

        AmortidosposteriorEditFieldLabel  matlab.ui.control.Label 

        AmortidosposteriorEditField     matlab.ui.control.NumericEditField 

        GrfiquesTab                     matlab.ui.container.Tab 

        UIAxes                          matlab.ui.control.UIAxes 

    end 
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Com s’observa, tots els elements que tenim ubicats a la pestanya on visualitzarem la informació 

captada pels sensors, queden reflectits en la trama. 

 

5- Programa Main  

A continuació i després de realitzar tota la metodologia anteriorment descrita,  es procedeix a 

implementar el programa prèviament realitzat i comprovat al punt 3.5.2, dins del AppDesigner.  

Ho ubicarem dins de la funció creada en el punt 3 d’aquest 3.6. 

 

n = 1; 

while(1) 

      datos = readline(app.s); 

      k = strfind(datos,'|'); 

       

      Lati = str2double(extractBetween(datos,k(1)+1,k(2)-1)); 

      app.Latitud.Value = Lati; 

      app.Longitud.Value = str2double(extractBetween(datos,k(3)+1,k(4)-1)); 

      month = extractBetween(datos,k(5)+1,k(6)-1); 

      day = extractBetween(datos,k(6)+1,k(7)-1); 

      year = extractBetween(datos,k(7)+1,k(8)-1); 

      app.DataEditField.Value = strcat(month,"/",day,"/",year); 

      hour = extractBetween(datos,k(8)+1,k(9)-1); 

      app.HoraEditField.Value =  hour; 

      vel = str2double(extractBetween(datos,k(9)+1,k(10)-1)); 

      app.VelocidadGauge.Value = vel; 

      app.Altitud.Value = str2double(extractBetween(datos,k(10)+1,k(11)-1)); 

      app.NmerodesatlitsEditField.Value = str2double(extractBetween(datos,k(11)+1,k(12)-1)); 

      app.HDOPEditField.Value = str2double(extractBetween(datos,k(12)+1,k(13)-1)); 

      roll = str2double(extractBetween(datos,k(13)+1,k(14)-1)); 

      app.RollEditField.Value = roll; 

      app.PitchEditField.Value = str2double(extractBetween(datos,k(14)+1,k(15)-1)); 

      app.XgEditField.Value = str2double(extractBetween(datos,k(15)+1,k(16)-1)); 

      app.YgEditField.Value = str2double(extractBetween(datos,k(16)+1,k(17)-1)); 

      app.ZgEditField.Value = str2double(extractBetween(datos,k(17)+1,k(18)-1)); 

      distancia = str2double(extractBetween(datos,k(19)+1,k(20)-1)); 

      app.DistnciaEditField.Value = distancia; 

      app.TemperaturaexternaGauge.Value = str2double(extractBetween(datos,k(20)+1,k(21)-1)); 

      app.TemperaturainternaGauge.Value = str2double(extractBetween(datos,k(21)+1,k(22)-1)); 

      app.AmotidordevanterEditField.Value = str2double(extractBetween(datos,k(22)+1,k(23)-1)); 

      app.AmortidosposteriorEditField.Value = str2double(extractBetween(datos,k(23)+1,k(24)-1)); 

             

                 

      sec = seconds(str2double(extractBetween(hour,7,8))); 

      min = minutes(str2double(extractBetween(hour,4,5))); 

      hr = hours(str2double(extractBetween(hour,1,2))); 
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      time(n) = sec + min + hr; 

      ts = seconds(time-time(1));  
      m(n) = roll; % pitch, distancia, temperatura 

      p(n) = distancia; 

      plot(app.UIAxes,ts,m,'r',ts,p,'b'); 

      ylim(app.UIAxes,([0 500])); 

      %drawnow; 

      hold(app.UIAxes,"on"); 

      legend(app.UIAxes,'Sensor 1') 

                 

      n = n + 1; 

                 

      end 
 

 
La línia readLine (app.s) llegeix tot el paquet amb els separadors inclosos.  

 

Es poden observar varis: str2double, utilitzat per a passar del tipus string (la cadena de caràcters 

enviada) a double, nombres decimals per a poder operar amb ells.   

 

ExtractBetween serveix per a extreure dades des d’un punt determinat fins a un altre punt també 

definit. En el cas de Lati = str2double(extractBetween(datos,k(1)+1,k(2)-1));, s’extreuen els valors 

entre el separador (|) número 1 fins al separador número 2.  

 

Per exemple, si la cadena de caràcters enviats fos: |Projecte|Telemetria|, i la línia de codi fos: 

VAR = str2double(extractBetween(datos,k(1)+1,k(2)-1));, ens extrauria “Projecte”, en canvi si no 

existís el “+1”, ens extrauria “|Projecte|”.  

 

Un cop creades totes les variables,  amb la informació correctament emmagatzemada, es hora 

de representar-la a la interfície gràfica. Per a realitzar-ho s’ha de relacionar la variable amb els 

components prèviament creats a la pantalla de visualització. La relació es farà de la següent 

manera: app.Latitud.Value = Lati;. Aquesta línia de codi, el que fa, és relacionant el valor de la 

variable amb la interfície gràfica, per tant l’aplicació.  
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4 FABRICACIÓ  
 

Pel que fa a la fabricació del sistema, s’explica la cronologia dels passos seguits per a l’obtenció 

del dispositiu. En primer lloc obtenir el hardware necessari i descrit anteriorment. Previ a la 

fabricació del dispositiu cal realitzar unes comprovacions prèvies per tal d’assegurar el correcte 

funcionament de tots els components.   

 

 Mesures prèvies 

 
Prèviament a la fabricació del sistema real es necessita tenir el disseny del dispositiu40 executat, 

amb les mesures exactes per al posterior muntatge del sistema.  

 

La gran dificultat està en la col·locació del dispositiu a la motocicleta ja que mecànica i carenats 

formen un vehicle molt compacte i amb l’espai lliure útil reduït. En la mesura del possible s’ha 

d’ajustar al màxim el cable a instal·lar entre els sensors i la centraleta del sistema. 

 

 

 Realització del sistema físic 

 
 

La fabricació del sistema dissenyat en el punt 3.2.7, es realitzarà mitjançant les tècniques 

utilitzades a l’alta competició, de manera exclusiva i a mida. Es realitzant tot el cablejat a ma 

adjuntant connectors, fundes i termoretràctils en el cable en qüestió.   

 

En aquest cas s’utilitzarà el cable TUOFENG 22 AWG. Aquest cable, es caracteritza per ser 

un cable sòlit, això vol dir que cadascun dels vuit conductors consta d’un filferro sòlit de major 

envergadura i s’especifica com a únic número de diàmetre per assenyalar la mida del conductor 

com 24 AWG. La diferencia d’un cable trenat i un sòlit, és el rendiment.  

 

Es comença el prototip mesurant i tallant els cables per a cada sensor tal com es descriu a 

continuació: 

 

4.2.1 Sensor de Suspensió 

Per la connexió es necessari la disposició de 4 cables per a cada un dels sensors utilitzats per a 

saber el recorregut longitudinal de la suspensió. El sensor instal·lat, el HC-SR04 te 4 pins mascles 

                                                 

 
40 Esbós del dispositiu i el seus components mostrat en la figura 40, i de les seves connexions recollides 

en la figura 41 dins de l’apartat 3.2.7 
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de sortida, VCC, GND, Trig i el Echo. Per tant necessitarem 4 cables per a sensor, amb les 

mesures respectives, per sensor davanter i el posterior.  

 

4.2.2 Bluetooth 

En principi el mòdul Bluetooth anirà proper a la centraleta del sistema, per a reduir el cablejat 

instal·lat dins de la motocicleta. El HC-05 consta de 6 pins mascles de sortida, del que només 

son necessaris 4, RXD, TXD, GND i VCC.   

 

4.2.3 GPS 

El GPS consta de 4 pins mascle de sortida del sensor, el VCC, RX TX i el GND.  Per tant aniran 

4 cables amb un dels costats pins femella i a l’altra banda pins mascle (el que es connecten a la 

centraleta Arduino). 

 

4.2.4 L’acceleròmetre 

El sensor encarregat de donar la informació sobre acceleracions i posicions estàtiques de la 

motocicleta està dotat de 8 pins mascles dels quals només se’n utilitzaran 4, el GND, VCC, SDA 

i el SCL. En aquest cas, l’acceleròmetre anirà connectat a una placa protoboard, per a fer les 

connexions necessàries i ponts per a l’alimentació del sistema.  

 

 

4.2.5 Cablejat necessari 

A continuació s’especifica tot el material necessari per a poder acoblament el sistema.  

 

DESGLOSSAMENT DEL CABLEJAT UNITATS 

Connector Depont Femella 16 

Connector Dupont Mascle  32 

Funda Connectors  1 

Cables  1 

Placa Protoboard 1 

Taula 9. Desglossí de material necessari per fabricar les connexions 

 

El procediment d’afegir el connector al cable es realitza a través d’una tècnica anomenada 

crimpatge. Per realitzar aquesta comesa  es precís la utilització de la crimpadora. Aquesta eina 

permet embolcallar el connector en el cable de manera que quedi com un conjunt acoblat i adherit 

assegurant la seva immobilitat sense soldadura. Aquesta tècnica ofereix seguretat en la unió  de 

cables al mateix temps que permet una fàcil desconnexió entre ells.    
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Per a poder realitzar aquest minuciós procés s’han de tindre en compte diversos punts. 

- Pelar el cable de manera minuciosa i exacte. 

- Enrotllar correctament el conductor elèctric. 

- Obtenir la part de l’aïllament tallat correctament. 

- Tenir les eines correctes per a la realització de la tasca 

 

Il·lustració 62. Crimpdora 

Cal observar quin tipus de pin mascle o femella, s’acobla al cable. El pin acoblat, ha de ser el 

contrari al tipus de connector que hi ha prèviament i de fàbrica instal·lat en el sensor.  

En la fabricació del prototip, s’utilitzen Pins tipus Dupont. 

 

- Connector  Pin Mascle: Tal com es pot observar a la fotografia adjuntada a continuació 

(figura 63), el pin mascle tipus Dupont. Com tots els pins mascle de diferents tipus de 

connectors, són els que s’introdueixen dins de l’altra part del connector (podríem dir que 

és una punxa).  

 

 

 

 

 

 

 

     Il·lustració 63. Pin mascle Dupont 

- Connector  Pin Femella: Al contrari del pin mascle Dupont (figura 64), aquest tipus de 

pin, és un habitacle per a poder connectar-hi el pin mascle. Normalment s’utilitzen a 

instal·lacions més complexes. Aquests pins, són els que porten el corrent. 

 

 

 

 

 

 

 

    Il·lustració 64Pin femella Dupont 
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Un cop determinats quin tipus de pins té cada un dels sensors i centraleta (Arduino), es pot 

procedir a definir quin tipus de pin s’ha de grimpar a cada un dels cables. El cable tindrà dos pins 

connectors, un a cada extrem i servirà per interconnectar entre sí els components del prototip. 

Si el sensor té pin mascle, el cable a introduir ha de tenir pin femella, i viceversa. 

 

- Sensor amb pin mascle: Com es pot 

observar a la figura 65 del GPS NEO7M té 

incrustats pins mascle, per tant els 

connectors que hi aniran seran femelles.  

El pin encerclat en groc es un pin mascle, 

mentre que el pin encerclat en color blau és 

un pin femella. 

 

 

 

 

            

Il·lustració 65 Detall de pins del mòdul GPS NEO 

 
- Sensor amb pin femella: En 

contrapartida, l’Arduino UNO rev3 

té pins femella, seguint sempre la 

regla de la transmissió de corrent 

(de pins femella a mascle). 

En la figura 66 es pot apreciar el 

detall dels pins femella, encerclats 

en blau, on s’haurà d’acoblar el 

connector amb la utilització del pin 

mascle 

     Il·lustració 66. Detall dels pins famella de la placa Arduino 
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Un cop definits tots els sensors amb els seus respectius pins es procedeix a la fabricació del 

cable Dupont i a la connexió dels mateixos, per a una posterior prova i posta en marxa.  

 

A la figura 67, s’observa el prototip amb totes les connexions realitzades i amb els seus 

components acoblats completant el conjunt que serà l’encarregat de l’adquisició i enviament de 

dades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 67. Prototip fabricat 
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5 RESULTATS  
 
Els resultats obtinguts després dels tests mostren que el prototip és operatiu. La recepció i 

transmissió de dades funciona i la interfície gràfica és clara. Tanmateix, l’adquisició a temps real 

amb aquest dispositiu no seria del tot satisfactòria ja que el ritme d’adquisició no és adient pels 

requeriments de la competició. 

 

Aquest son els resultats específics d’una prova de funcionament estàtica:  

 

A través del port COM9, que és al qual està connectat l’Arduino, podem observar la recepció de 

les dades dels sensors. La latitud i la longitud, indicades a la segona i quarta posició 

respectivament, mantenen el valor ’41.810787’ i ‘2.98026’ pel fet que la prova és estàtica, només 

amb petites variacions degudes a la baixa precisió del mòdul GPS.  

 

Com podem veure a la figura 68, el mòdul Bluetooth es manté inactiu, ja que la transmissió es fa 

directament a través del cable USB tipus B que connecta l’Arduino amb l’ordinador.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 68. Dades Test a Arduino 
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Un cop comprovat el funcionament del sistema a Arduno, es procedeix a mirar els resultats a 

Matlab, però prèviament comprovem el funcionament del Bluetooth amb el software 

HyperTerminal. A l’esquerra de la figura 69, podem veure que el software HyperTerminal mostra 

les mateixes dades obtingudes per Arduino i per tant, cercioro el correcte funcionament.  

 

Il·lustració 69. Comparativa HyperTerminal-Arduino 

 
 
En el fragment de codi de Matlab per comprovar la trama d’informació enviada per Arduino, a 

través del Bluetooth, conté una part comentada. Aquesta part comentada (mostrada de color 

verd) es l’encarregada d’extreure els valors que es mostraran a l’aplicació. És a dir, gràcies a la 

part comentada aconseguim obtenir tota la trama (figura 70) sense separacions i per tant, es 

constata el correcte funcionament del Bluetooth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 70. Trama al Matlab 
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Aquest és el fragment de codi de Matlab al que faig referència anteriorment.  

 
clear, clc, close all; 
s = serialport("COM4",9600);  
configureTerminator(s,"CR"); 
n = 1; 

  
while(1) 
    datos = readline(s) 
    k = strfind(datos,'|'); 

  
%     Latitud = extractBetween(datos,k(1)+1,k(2)-1); 
%     Nord = extractBetween(datos,k(2)+1,k(3)-1); 
%     Longitude = extractBetween(datos,k(3)+1,k(4)-1); 
%     East = extractBetween(datos,k(4)+1,k(5)-1); 
%     month = extractBetween(datos,k(5)+1,k(6)-1); 
%     day = extractBetween(datos,k(6)+1,k(7)-1); 
%     year = extractBetween(datos,k(7)+1,k(8)-1); 
%     hour = extractBetween(datos,k(8)+1,k(9)-1) 
%     speed = extractBetween(datos,k(9)+1,k(10)-1); 
%     altitude = extractBetween(datos,k(10)+1,k(11)-1); 
%     satellites = extractBetween(datos,k(11)+1,k(12)-1); 
%     hdop = extractBetween(datos,k(12)+1,k(13)-1); 
%     roll = extractBetween(datos,k(13)+1,k(14)-1); 
%     pitch = extractBetween(datos,k(14)+1,k(15)-1); 
%     Xg = extractBetween(datos,k(15)+1,k(16)-1); 
%     Yg = extractBetween(datos,k(16)+1,k(17)-1); 
%     Zg = extractBetween(datos,k(17)+1,k(18)-1); 
%     audio = extractBetween(datos,k(18)+1,k(19)-1); 
%     distance = extractBetween(datos,k(19)+1,k(20)-1); 
%     temp_ext = extractBetween(datos,k(20)+1,k(21)-1); 
%     temp_in = extractBetween(datos,k(21)+1,k(22)-1); 
%     amor_ant = extractBetween(datos,k(22)+1,k(23)-1); 
%     amor_post = extractBetween(datos,k(23)+1,k(24)-1); 
%  
%     sec = seconds(str2double(extractBetween(hour,7,8))); 
%     min = minutes(str2double(extractBetween(hour,4,5))); 
%     hr = hours(str2double(extractBetween(hour,1,2))); 

     
%     time(n) = sec + min + hr; 
%     ts = seconds(time-time(1)) 
    n = n + 1; 
end 
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Un cop vist que la trama s’envia de manera correcta, es pot 

observar com s’extreu un a un el valor de cada magnitud 

d’interès. Descomentant el codi es pot observar a la figura 78 

com s’obté un per un els valors de la cadena d’informació.  

 

Un cop obtinguts els valors l’analista de dades pot visualitzar 

(figura 71) les dades en aquesta interfície gràfica elaborada  

amb AppDesigner per facilitar l’anàlisi de les dades 

obtingudes.  

 

 
Il·lustració 71. 

Valors extrets de 

la cadena 

d'informació 

 
Destaca el velocímetre (figura 72), eina essencial a l’hora d’obtenir informació sobre el 

comportament de la dinàmica de la motocicleta. Per saber si allargar o escurçar el plat i el 

pinyó, és essencial saber la velocitat de final de recta.  

 

Il·lustració 72. Interfície gràfica AppDesigner 
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A la zona superior esquerra es troben els valors corresponents als paràmetres del GPS (Latitud, 

longitud i altitud). La part superior central recull el nombre de satèl·lits amb els quals es treballa, 

el Roll que recull el lean angle, és a dir, la inclinació de la motocicleta.   

 

La port superior esquerra mostra la Data, l’Hora i el Pitch. El Pitch fa referència wheelie angle. 

Just a sota podem veure la temperatura interna de la motocicleta que es mostra en ºC així com 

la temperatura externa, la temperatura ambient.  

 

A les entrades en corba o grans frenades, es produeix un esforç en l’eix davanter de la 

motocicleta que es trasllada en el recorregut dels amortidors anteriors. El recorregut dels 

amortidors posteriors també és important mesurar-lo pels derrapatges i les acceleracions.  

 

La distància recorreguda des de la posada en marxa del dispositiu, que coincideix amb 

l’arrancada de la moto, es mostra en kilòmetres a la part central de la interfície. Per últim i dins 

del requadre, es recullen les forces que referents a l’acceleració.  
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6 RESUM ECONÒMIC  
 
En la taula següent, s’enumera tot el material, hardware i altres,  que ha fet falta per la 

fabricació física del sistema d’adquisició de dades en el que es basa aquest TFG. 

 
Taula 10.Resum econòmic del projecte 

 
1- Placa Arduino: El prototip va de requerir l’adquisició de 3 plaques, ja que en la fase 

posterior a la fabricació, quan s’estava provant i sense haver esbrinat quin ha estat l’error 

una de les vegades va deixar de funcionar. La segona vegada es va crear un curtcircuit.  

La tercera i definitiva placa forma part del prototip actual i el seu funcionament es òptim.  

Les plaques seleccionades i adquirides, van ser 2 de la marca Arduino, model UNO 

Rev3, de la que ja s’ha detallat característiques tècniques i funcionament en l’anterior 

apartat 3. La tercera i última placa adquirida i actualment en funcionament va ser d’una 

de la marca xinesa ELEGOO, rèplica exacta de l’original. En la figura següent, número  

73, pot observar-se la similitud del hardware però produït i garantir per diferents 

proveïdors.   

 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 73 Plaques adquirides per la fabricació del prototip 

DESCRIPCIÓ UD PREU TOTAL 
1- Placa Arduino 3 7.89€ 23.67€ 

2- Kit accessoris connectors 
Dupont 

1 9.47€ 9.47€ 

3- Mòdul Bluetooth 1 7.89€ 7.89€ 

4- GPS 1 11.05€ 11.05€ 

5- Sensor temperatura ext 
LM35DT 

1 2.15€ 2.15€ 

6- Sensor temperatura int TMP006  1 13.26€ 13.26€ 

7- Sensor Ultrasonic 2 4.73€ 9.46€ 

8- Protoboard 1 3.87€ 3.87€ 

9- Bateria 1 2.36€ 2.36€ 

10- Connector bateria 1 3.91€ 3.91€ 

11- Crimpadora 1 14.93€ 14.93€ 

12- Estisores 1 18.16€ 18.16€ 

13- Pelacables 1 9.47€ 9.47€ 

14-  Acceleròmetre 1 3.15€ 3.15€ 

   SUBTOTAL IVA 
21% 

TOTAL 

   132.80€ *1.21 160.69€ 



 

 

 

 

 

 

107 

 

 

 

 

 

 

2- Kit d’accessoris de connectors Dupont:  Aquesta caixa està composta per un total de 

1550 elements per a poder crear el cablejat amb els connectors necessaris. El kit es 

composa per: 

o 200 unitats pin de connexió femella 

o 200 unitats pin de connexió mascle 

o 30 unitats de fundes per connectors per 10 pins 

o 30 unitats de fundes per connectors per 8 pins 

o 30 unitats de fundes per connectors per 6 pins 

o 40 unitats de fundes per connectors per 5 pins 

o 40 unitats de fundes per connectors per 4 pins 

o 40 unitats de fundes per connectors per 3 pins 

o 60 unitats de fundes per connectors per 2 pins 

o 80 fundes per a connector per 1 pin 

o 10 unitats de  40 pins mascle en fila única, sense angle i per utilitzar amb 

soldadura  

o 10 unitats de 40 pins mascle en fila única i angle per utilitzar amb soldadura 

o 1.5 metres de cable sòlid de diferents colors per facilitar la visualització de les 

connexions. 

 

Aquest kit, conte un material bàsic, econòmic i imprescindible quan realitzes un prototip que 

has de testar en diferents situacions i circumstàncies.  En el meu cas en particular, han estat 

moltes les vegades que he connectat i desconnectat diferents elements per a diferents 

errades del sistema.  

 

3- Bluetooth:  Mòdul Bluetooth HC-05, del que ja s’ha detallat característiques tècniques i 

funcionament en l’anterior apartat 3. 

 

4- GPS: Mòdul GPS NEO 7-M. 

 

5- LM35DT: Sensor de temperatura exterior. 

 

6- TMP006: Sensor de temperatura de pneumàtic. 

 

7- Sensor ultrasònic: Sensor de distància HC SR-04. 
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8- Protoboard: Placa electrònica per a fer-hi les connexions necessàries. Aquesta placa, 

es una placa amb forats que estan connectats elèctricament entre ells en el seu interior, 

normalment seguin un patró de línies i en el que es poden inserir components electrònics, 

sensors i cables per fer possible un prototip.   

 

9- Bateria: Pila de 9V per a alimentar el sistema.  

 

10-  Connector bateria-arduino: Connector necessari per a poder alimentar l’Arduino. 

 

11-  Crimpadora: Eina utilitzada per fer que un cable sòlid tingui connectors pins a cada 

extrem per poder ser acoblats als elements electrònics pertinents.   

 

12-  Estisores d’electricista: Eina necessària per a la fabricació del cablejat. 

 

13-  Pelacables: Eina específica utilitzada per a pelar la punta del cable per a la posterior 

adjunció del connector.  

 

14- Acceleròmetre: Acceleròmetre  model ADXL345. 

 

Finalment, s’ha pogut crear un sistema de telemetria per un preu dins del pressupost establert al 

començament del projecte. Tal com s’ha exposat anteriorment, aquest sistema d’adquisició de 

dades no s’ajusta a un  pressupost amb el qual es pugui construir un sistema d’adquisició de 

dades a temps real per a una competició en l’àmbit professional, ja que electrònicament, els 

components disten molt quant a característiques tècniques. 

 
El conjunt de sensors instal·lats en una d’aquestes màquines de competició,  te un cost aproximat 

d’entre 6.000 a 6.500 euros. Aquest import és en part justificable ja que els sensors no només 

adquireixen dades sinó que actuen, dins del permès,  sobre la mecànica de la moto, per exemple 

el control de tracció41.  Tan sols la partida d’eines està per damunt dels 1000 euros i el cablejat 

oscil·la entre 600 i 700 euros42. Aquest import no ho inclou, ja que ara per ara no està permesa 

la lectura a temps real. 

 

                                                 

 
41

Martin, C. R. (2017). Así funciona el control de tracción . Todo circuito. Obtenido de 

https://www.todocircuito.com/reportajes/361-asi-funciona-el-control-de-traccion-de-motogp-y-wsbk.html 
 
42 Dades extretes del pressupost del TFM ‘Creación de herramientas de preparación, gestión y análisis de 

actividades en circuito y diseño, fabricación y puesta en marcha de un sistema de adquisición de datos’ 
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7 CONCLUSIONS  
 
D’acord amb els resultats obtinguts i malgrat les dificultats trobades puc concloure que he assolit 

tots els objectius marcats. Si bé és cert que els resultats tenen marge de millora, acord amb el 

pressupost destinat al projecte, el resultat és satisfactori.  

 

Gràcies a l’estudi, des de zero, del funcionament i la programació amb el software Arduino, el 

llenguatge de programació el C++ i el software Matlab, he creat de forma exitosa un codi que és 

capaç de recollir i transmetre les dades escollides.  

 

Un dels punts forts del projecte ha estat l’ús de la plataforma Arduino, que proporciona una gran 

varietat d’alternatives a l’hora de dissenyar un sistema propi, sumada a un altre dels softwares 

més complets del mercat, Matlab, ja que augmenta les opcions de disseny exponencialment.  

 

Això s’ha aprofitat per a realitzar una interfície gràfica senzilla, però efectiva, observant en tot 

moment les gràfiques d’interès per a un enginyer de pista com poden ser suspensions, 

temperatura de motor, inclinacions de la motocicleta, o fins i tot, traçades.  

 

Un altre objectiu bàsic assolit ha estat l’obtenció dels components necessaris per al prototip dins 

del pressupost marcat i la fabricació d’un prototip operatiu. 

 

Un dels grans reptes del projecte era superar els sistemes d’adquisició de dades utilitzats 

actualment, ja que no son a temps real. El prototip fabricat permet la transmissió de dades al 

moment i per tant, optimitza el temps de resposta i decisió dels equips per a possibles canvis, 

prevenció de riscos i en definitiva, una millora de la motocicleta i els resultats.  

 

 Línies futures 
 

Les principals problemàtiques del sistema dissenyat han estat: la precisió dels sensors instal·lats, 

ja que es poc precisa, la velocitat d’enviament de dades de la placa Arduino, que és massa lenta, 

i el sistema de comunicació, és a dir el Bluetooth que no té suficient rang. 

 

Com a prototip ha estat molt útil perquè ha permès verificar la seva eficàcia i efectivitat tot i que 

el pressupost establert no permet l’adquisició d’un material dotat de millors característiques 

tècniques i per tant d’uns resultats més precisos.  

 

La problemàtica que suposa la comunicació per Bluetooth ve donada per la distància entre la 

centraleta (moto) i el punt de monitoratge (box) que és massa extens per l’abast del Bluetooth. 
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És un sistema efectiu pel prototip però en un cas real, no ho seria i per tant, per implementar el 

sistema caldria una xarxa Wifi. 

 

Com a segona millora, es podrien utilitzar les coordenades obtingudes del GPS per a realitzar 

juntament amb Google Earth les traçades (figura 74) fetes pel pilot volta a volta. A continuació es 

mostra un exemple al qual es pot observar de manera clara dues traçades d’un automòbil.  

 

 

 

 

 

 

 

   Il·lustració 74. Imatge àrea traçada automòbil 

 

Una altra implementació pel dispositiu seria una gràfica que mostrés les revolucions per minut 

del motor. D’aquesta manera, els enginyers encarregats de performance podrien afinar els 

ajustos de la motocicleta.   

 

Es podria fer un pas més implementant el prototip a una motocicleta real. Via impressió 3D es 

podrien dissenyar i fabricar uns suports específics per adherir el sistema a la motocicleta. S’han 

de tenir en compte molts aspectes a l’hora de la implementació real del sistema, ja que aquest 

tipus de motocicletes de competició poden arribar fàcilment al voltant de les 15.000 revolucions 

per minut, i les vibracions poden causar fallides al sistema. Per tant, s’hauria d’estudiar les 

condicions, mesures i característiques de la moto, l’entorn i el dispositiu per aconseguir una 

implementació real i efectiva. 
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Overview 

The Arduino Uno is a microcontroller board based on the ATmega328 (datasheet). It has 14 digital 

input/output pins (of which 6 can be used as PWM outputs), 6 analog inputs, a 16 MHz ceramic 

resonator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything 

needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it 

with a AC-to-DC adapter or battery to get started.  

The Uno differs from all preceding boards in that it does not use the FTDI USB-to-serial driver chip. 

Instead, it features the Atmega16U2 (Atmega8U2 up to version R2) programmed as a USB-to-serial 

converter. 

Revision 2 of the Uno board has a resistor pulling the 8U2 HWB line to ground, making it easier to put 

into DFU mode. 

Revision 3 of the board has the following new features:  

 1.0 pinout: added SDA and SCL pins that are near to the AREF pin and two other new pins 

placed near to the RESET pin, the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided 

from the board. In future, shields will be compatible both with the board that use the AVR, 

which operate with 5V and with the Arduino Due that operate with 3.3V. The second one is a 

not connected pin, that is reserved for future purposes.  

 Stronger RESET circuit.  

 Atmega 16U2 replace the 8U2.  

"Uno" means one in Italian and is named to mark the upcoming release of Arduino 1.0. The Uno and 

version 1.0 will be the reference versions of Arduino, moving forward. The Uno is the latest in a series 

of USB Arduino boards, and the reference model for the Arduino platform; for a comparison with 

previous versions, see the index of Arduino boards.  

Summary 

Microcontroller ATmega328 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf
http://arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2
http://arduino.cc/en/Main/Boards
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoUno_R3_Front.jpg
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoUno_R3_Back.jpg
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoUno_r2_front.jpg
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoUnoSmd.jpg
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoUnoFront.jpg
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoUnoBack.jpg


Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 

Schematic & Reference Design 

EAGLE files: arduino-uno-Rev3-reference-design.zip (NOTE: works with Eagle 6.0 and newer)  

Schematic: arduino-uno-Rev3-schematic.pdf  

Note: The Arduino reference design can use an Atmega8, 168, or 328, Current models use an 

ATmega328, but an Atmega8 is shown in the schematic for reference. The pin configuration is identical 

on all three processors.  

Power 

The Arduino Uno can be powered via the USB connection or with an external power supply. The power 

source is selected automatically.  

External (non-USB) power can come either from an AC-to-DC adapter (wall-wart) or battery. The 

adapter can be connected by plugging a 2.1mm center-positive plug into the board's power jack. Leads 

from a battery can be inserted in the Gnd and Vin pin headers of the POWER connector.  

The board can operate on an external supply of 6 to 20 volts. If supplied with less than 7V, however, 

the 5V pin may supply less than five volts and the board may be unstable. If using more than 12V, the 

voltage regulator may overheat and damage the board. The recommended range is 7 to 12 volts.  

The power pins are as follows:  

 VIN. The input voltage to the Arduino board when it's using an external power source (as 

opposed to 5 volts from the USB connection or other regulated power source). You can supply 

voltage through this pin, or, if supplying voltage via the power jack, access it through this pin.  

 5V.This pin outputs a regulated 5V from the regulator on the board. The board can be supplied 

with power either from the DC power jack (7 - 12V), the USB connector (5V), or the VIN pin of 

the board (7-12V). Supplying voltage via the 5V or 3.3V pins bypasses the regulator, and can 

damage your board. We don't advise it.  

 3V3. A 3.3 volt supply generated by the on-board regulator. Maximum current draw is 50 mA.  
 GND. Ground pins.  

Memory 

The ATmega328 has 32 KB (with 0.5 KB used for the bootloader). It also has 2 KB of SRAM and 1 KB 

of EEPROM (which can be read and written with the EEPROM library).  

Input and Output 

Each of the 14 digital pins on the Uno can be used as an input or output, using pinMode(), 

digitalWrite(), and digitalRead() functions. They operate at 5 volts. Each pin can provide or receive a 

maximum of 40 mA and has an internal pull-up resistor (disconnected by default) of 20-50 kOhms. In 

addition, some pins have specialized functions:  

 Serial: 0 (RX) and 1 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data. These pins 

are connected to the corresponding pins of the ATmega8U2 USB-to-TTL Serial chip.  

 External Interrupts: 2 and 3. These pins can be configured to trigger an interrupt on a low 

value, a rising or falling edge, or a change in value. See the attachInterrupt() function for 

details.  

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, and 11. Provide 8-bit PWM output with the analogWrite() function.  

http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino_Uno_Rev3-02-TH.zip
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
http://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM
http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite


 SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). These pins support SPI communication 

using the SPI library.  

 LED: 13. There is a built-in LED connected to digital pin 13. When the pin is HIGH value, the 
LED is on, when the pin is LOW, it's off.  

The Uno has 6 analog inputs, labeled A0 through A5, each of which provide 10 bits of resolution (i.e. 

1024 different values). By default they measure from ground to 5 volts, though is it possible to change 

the upper end of their range using the AREF pin and the analogReference() function. Additionally, some 

pins have specialized functionality:  

 TWI: A4 or SDA pin and A5 or SCL pin. Support TWI communication using the Wire library.  

There are a couple of other pins on the board:  

 AREF. Reference voltage for the analog inputs. Used with analogReference().  

 Reset. Bring this line LOW to reset the microcontroller. Typically used to add a reset button to 
shields which block the one on the board.  

See also the mapping between Arduino pins and ATmega328 ports. The mapping for the Atmega8, 

168, and 328 is identical.  

Communication 

The Arduino Uno has a number of facilities for communicating with a computer, another Arduino, or 

other microcontrollers. The ATmega328 provides UART TTL (5V) serial communication, which is 

available on digital pins 0 (RX) and 1 (TX). An ATmega16U2 on the board channels this serial 

communication over USB and appears as a virtual com port to software on the computer. The '16U2 

firmware uses the standard USB COM drivers, and no external driver is needed. However, on Windows, 

a .inf file is required. The Arduino software includes a serial monitor which allows simple textual data to 

be sent to and from the Arduino board. The RX and TX LEDs on the board will flash when data is being 

transmitted via the USB-to-serial chip and USB connection to the computer (but not for serial 

communication on pins 0 and 1).  

A SoftwareSerial library allows for serial communication on any of the Uno's digital pins.  

The ATmega328 also supports I2C (TWI) and SPI communication. The Arduino software includes a 

Wire library to simplify use of the I2C bus; see the documentation for details. For SPI communication, 

use the SPI library.  

Programming 

The Arduino Uno can be programmed with the Arduino software (download). Select "Arduino Uno from 

the Tools > Board menu (according to the microcontroller on your board). For details, see the 

reference and tutorials.  

The ATmega328 on the Arduino Uno comes preburned with a bootloader that allows you to upload new 

code to it without the use of an external hardware programmer. It communicates using the original 

STK500 protocol (reference, C header files).  

You can also bypass the bootloader and program the microcontroller through the ICSP (In-Circuit 

Serial Programming) header; see these instructions for details.  

The ATmega16U2 (or 8U2 in the rev1 and rev2 boards) firmware source code is available . The 

ATmega16U2/8U2 is loaded with a DFU bootloader, which can be activated by:  

 On Rev1 boards: connecting the solder jumper on the back of the board (near the map of Italy) 

and then resetting the 8U2.  

 On Rev2 or later boards: there is a resistor that pulling the 8U2/16U2 HWB line to ground, 
making it easier to put into DFU mode.  

You can then use Atmel's FLIP software (Windows) or the DFU programmer (Mac OS X and Linux) to 

load a new firmware. Or you can use the ISP header with an external programmer (overwriting the 

DFU bootloader). See this user-contributed tutorial for more information.  

Automatic (Software) Reset 

http://arduino.cc/en/Reference/SPI
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168
http://arduino.cc/en/Guide/Windows#toc4
http://arduino.cc/en/Guide/Windows#toc4
http://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
http://arduino.cc/en/Reference/SPI
http://arduino.cc/en/Main/Software
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
http://arduino.cc/en/Tutorial/Bootloader
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2525.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr061.zip
http://arduino.cc/en/Hacking/Programmer
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886
http://dfu-programmer.sourceforge.net/
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1285962838


Rather than requiring a physical press of the reset button before an upload, the Arduino Uno is 

designed in a way that allows it to be reset by software running on a connected computer. One of the 

hardware flow control lines (DTR) of the ATmega8U2/16U2 is connected to the reset line of the 

ATmega328 via a 100 nanofarad capacitor. When this line is asserted (taken low), the reset line drops 

long enough to reset the chip. The Arduino software uses this capability to allow you to upload code by 

simply pressing the upload button in the Arduino environment. This means that the bootloader can 

have a shorter timeout, as the lowering of DTR can be well-coordinated with the start of the upload.  

This setup has other implications. When the Uno is connected to either a computer running Mac OS X 

or Linux, it resets each time a connection is made to it from software (via USB). For the following half-

second or so, the bootloader is running on the Uno. While it is programmed to ignore malformed data 

(i.e. anything besides an upload of new code), it will intercept the first few bytes of data sent to the 

board after a connection is opened. If a sketch running on the board receives one-time configuration or 

other data when it first starts, make sure that the software with which it communicates waits a second 

after opening the connection and before sending this data.  

The Uno contains a trace that can be cut to disable the auto-reset. The pads on either side of the trace 

can be soldered together to re-enable it. It's labeled "RESET-EN". You may also be able to disable the 

auto-reset by connecting a 110 ohm resistor from 5V to the reset line; see this forum thread for 

details.  

USB Overcurrent Protection 

The Arduino Uno has a resettable polyfuse that protects your computer's USB ports from shorts and 

overcurrent. Although most computers provide their own internal protection, the fuse provides an extra 

layer of protection. If more than 500 mA is applied to the USB port, the fuse will automatically break 

the connection until the short or overload is removed.  

Physical Characteristics 

The maximum length and width of the Uno PCB are 2.7 and 2.1 inches respectively, with the USB 

connector and power jack extending beyond the former dimension. Four screw holes allow the board to 

be attached to a surface or case. Note that the distance between digital pins 7 and 8 is 160 mil 

(0.16"), not an even multiple of the 100 mil spacing of the other pins.  

 

http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1213719666/all
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1 Functional description 

1.1 Overview 
The NEO-7 series of standalone GNSS modules benefit from the exceptional performance of the u-blox 7 GNSS 
(GPS, GLONASS, QZSS and SBAS) engine. The NEO-7 series delivers high sensitivity and minimal acquisition times 
in the industry-proven NEO form factor. 

The NEO-7 series provides maximum sensitivity while maintaining low system power. The NEO-7M is optimized 
for cost sensitive applications, while NEO-7N provides best performance and easy RF integration. The NEO form 
factor allows easy migration from previous NEO generations. Sophisticated RF-architecture and interference 
suppression ensure maximum performance even in GNSS-hostile environments.  

The NEO-7 series combines a high level of integration capability with flexible connectivity options in a miniature 
package. This makes it perfectly suited for industrial applications with strict size and cost requirements. The I2C 
compatible DDC interface provides connectivity and enables synergies with u-blox SARA, LEON and LISA cellular 
modules. 

u-blox 7 modules use GNSS chips qualified according to AEC-Q100 and are manufactured in ISO/TS 16949 
certified sites. Qualification tests are performed as stipulated in the ISO16750 standard: “Road vehicles – 
Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment”.  

1.2 Product features 
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1.3 GNSS performance 

1.3.1 GPS performance 

Parameter Specification 

Receiver type 56 Channels  
GPS L1C/A 
SBAS L1C/A 
QZSS L1C/A 
Galileo E1B/C1 

Time-To-First-Fix
2
  NEO-7N NEO-7M 

Cold Start 29 s 30 s 

Warm Start 28 s 28 s 

Hot Start 1 s 1 s 

Aided Starts
3
 5 s 5 s 

Sensitivity
4
  NEO-7N NEO-7M 

Tracking & Navigation -162 dBm -161 dBm 

Reacquisition -160 dBm -160 dBm 

Cold Start -148 dBm -147 dBm 

Warm Start -148 dBm -148 dBm 

Hot Start -156 dBm -155 dBm 

Horizontal position accuracy
5
 Autonomous 2.5 m 

SBAS 2.0 m 

Accuracy of time pulse signal RMS 
99% 

30 ns  
60 ns 

Frequency of time pulse signal  0.25 Hz … 10 MHz (configurable) 

Max navigation update rate  10 Hz 

Velocity accuracy6  0.1 m/s 

Heading accuracy6  0.5 degrees 

Operational limits7 Dynamics 
Altitude 
Velocity 

≤ 4 g 
50,000 m 
500 m/s  

Table 1: GPS performance 

 

 
  

                                                      
1  Ready to support Galileo E1B/C when available (NEO-7N) 
2  All satellites at -130 dBm 
3  Dependent on aiding data connection speed and latency 
4  Demonstrated with a good external LNA 
5  CEP, 50%, 24 hours static, -130 dBm, > 6 SVs 
6  50% @ 30 m/s 
7 Assuming Airborne < 4 g platform 
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1.3.2 GLONASS performance 

Parameter Specification 

Receiver type 56 Channels  
GLONASS L1OF 

Time-To-First-Fix
8
  NEO-7N NEO-7M 

 Cold Start 30 s 32 s 

 Warm Start 25 s 25 s 

 Hot Start 1 s 1 s 

Sensitivity 
9
  NEO-7N NEO-7M 

Tracking & Navigation -158 dBm -158 dBm 

Reacquisition -156 dBm -156 dBm 

Cold Start -140 dBm -139 dBm 

Warm Start -145 dBm -145 dBm 

Hot Start -156 dBm -155 dBm 

Horizontal position accuracy
10

  4.0 m 

Accuracy of time pulse signal RMS 
99% 

50 ns  
100 ns 

Frequency of time pulse signal  0.25 Hz … 10 MHz (configurable) 

Max navigation update rate  1 Hz 

Velocity accuracy11  0.1 m/s 

Heading accuracy11  0.5 degrees 

Operational limits12 Dynamics 
Altitude 
Velocity 

≤ 4 g 
50,000 m 
500 m/s  

Table 2: GLONASS performance 

  

                                                      
8  All satellites at -130 dBm 
9  Demonstrated with a good external LNA 
10 CEP, 50%, 24 hours static, -130 dBm, > 6 SVs 
11 50% @ 30 m/s 
12 Assuming Airborne < 4 g platform 
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1.4 Block diagram 

 

Figure 1: NEO-7 block diagram 

1.5 GNSS 
u-blox 7 positioning modules are GNSS receivers and can singly receive and track GPS, GLONASS, or Galileo 
signals. QZSS signals may be received concurrently with GPS signals. 

1.5.1 GPS 
u-blox 7 receivers are designed to receive and track the L1C/A signals provided at 1575.42 MHz by the Global 
Positioning System (GPS). 

1.5.2 GLONASS 
The Russian GLONASS satellite system is an alternative system to the US-based Global Positioning System (GPS). 
The u-blox 7 module is capable of receiving and processing GLONASS signals using the same hardware and 
provides the lowest power GLONASS functionality in the industry at low cost and with minimal integration 
effort. In order to take advantage of GPS and GLONASS, dedicated hardware preparation must be taken during 
the design-in phase, see the MAX-7 / NEO-7 Hardware Integration Manual [1] for u-blox design 
recommendations. 

The ability to receive and track GLONASS L1OF satellite signals with the same hardware results in an optimized 
hardware BOM and allows design of GLONASS ready receivers where required by regulations. 

Note: GLONASS and GPS signals cannot be received and tracked simultaneously by u-blox 7 modules.  

1.5.3 Galileo 
When Galileo-L1 signals become available, u-blox 7 flash-based receivers will be capable of receiving and 
processing them via a firmware upgrade. The ability to receive and track Galileo satellite signals will result in 
higher coverage, improved reliability and better accuracy. 

1.5.4 QZSS 
The Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) is a navigation satellite overlay system for the Pacific region covering 
Japan and Australia which transmits additional GPS L1C/A signals. u-blox 7 positioning modules are able to 
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receive and to track these signals simultaneously with GPS, resulting in better availability, especially under bad 
signal conditions e.g. in urban canyons. 

 

1.6 Augmented GNSS 

 For more details about augmented GNSS, see the u-blox 7 Receiver Description Including Protocol 
Specification [2]. 

1.6.1 Assisted GNSS (A-GPS) 
A-GPS improves GNSS performance by delivering aiding data to the GNSS receiver via wireless networks or the 
Internet. Supplying information such as ephemeris, almanac, approximate last position, time and satellite status 
and an optional time synchronization signal significantly reduces Time to First Fix (TTFF) and improves acquisition 
sensitivity. 

AssistNow Online and AssistNow Offline are u-blox’ end-to-end A-GPS services for devices with or without 
network connectivity. AssistNow Online and AssistNow Offline can either be used alone or in combination. They 
are very easy to implement, require no additional hardware, and generate virtually no CPU load. All u-blox 7 
modules support u-blox’ AssistNow Online, AssistNow Offline and AssistNow Autonomous A-GPS services, and 
are OMA SUPL compliant. 

AssistNow Online 

With AssistNow Online, an internet-connected GNSS device downloads assistance data from u-blox’ AssistNow 
Online Service at system start-up. AssistNow Online is network operator independent and globally available.  
u-blox only sends ephemeris data for those satellites currently visible to the device requesting the data, thus 
minimizing the amount of data transferred. 

AssistNow Offline 

With AssistNow Offline, users download u-blox’ Differential Almanac Correction Data from the Internet at their 
convenience. The correction data can either be stored in the GNSS receiver’s Flash memory (available on NEO-7N 
only) or in the memory of the application processor. Therefore, the service requires no connectivity at system 
start-up and enables a position fix within seconds, even when no network is available. 

1.6.2 AssistNow Autonomous 
AssistNow Autonomous provides functionality similar to Assisted-GNSS without the need for a host or external 
network connection. It is an embedded feature available free-of-charge that accelerates GNSS positioning by 
capitalizing on the periodic nature of GNSS satellite orbits. GNSS orbit predictions are directly calculated by the 
GNSS receiver and no external aiding data or connectivity is required. AssistNow Autonomous can be used 
alone, or together with AssistNow Online or AssistNow Offline for increased positioning speed and accuracy. 

1.6.3 Satellite-Based Augmentation System (SBAS) 
u-blox 7 positioning modules support SBAS. These systems supplement GNSS data with additional regional or 
wide area GNSS augmentation data. The system broadcasts augmentation data via satellite which can be used 
by GNSS receivers to improve the resulting GNSS precision. SBAS satellites can be used as additional satellites for 
ranging (navigation), further enhancing precision. The following SBAS are supported with u-blox 7: WAAS, 
EGNOS and MSAS. 

1.7 Data logging (NEO-7N) 
New with u-blox 7 is the data logging feature, which enables continuous storage of position, velocity and time 
information to an internal 16Mbit SQI FLASH memory. The information can be downloaded from the receiver 
later for further analysis or for conversion to a mapping tool. For more information see the u-blox 7 Receiver 
Description Including Protocol Specification [2]. 
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1.8 EXTINT: External interrupt 
EXTINT is an external interrupt pin with fixed input voltage thresholds with respect to VCC. It can be used for 
control of the receiver or for aiding. 

For more information about how to implement and configure these features see the u-blox 7 Receiver 
Description including Protocol Specification [2] and the MAX-7 / NEO-7 Hardware Integration Manual [1]. 

1.8.1 Pin Control 
The pin control feature allows overriding the automatic active/inactive cycle of Power Save Mode. The state of 
the receiver can be controlled through the EXTINT pin. 

The receiver can also be forced OFF using EXTINT when Power Save Mode is not active. 

1.8.2 Aiding 
The EXTINT pin can be used to supply time or frequency aiding data to the receiver. 

For time aiding, hardware time synchronization can be achieved by connecting an accurate time pulse to the 
EXTINT pin.  

Frequency aiding can be implemented by connecting a periodic rectangular signal with a frequency up to 500 
kHz and arbitrary duty cycle (low/high phase duration must not be shorter than 50 ns) to the EXTINT pin. Provide 
the applied frequency value to the receiver using UBX messages. 

1.9 TIMEPULSE 
A configurable time pulse signal is available with all u-blox 7 modules.  

The TIMEPULSE output generates pulse trains synchronized with GNSS or UTC time grid with intervals 
configurable over a wide frequency range. Thus it may be used as a low frequency time synchronization pulse or 
as a high frequency reference signal. 

By default the time pulse signal is configured to 1 pulse per second. For more information see the u-blox 7 
Receiver Description including Protocol Specification [2]. 

1.10 Protocols and interfaces 

Protocol Type 

NMEA Input/output, ASCII, 0183, 2.3 (compatible to 3.0) 

UBX Input/output, binary, u-blox proprietary 

RTCM Input, 2.3 

Table 3: Available Protocols 

All protocols are available on UART, USB, DDC (I2C compliant) and SPI. For specification of the various protocols 
see the u-blox 7 Receiver Description Including Protocol Specification [2]. 
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1.11 Interfaces 
A number of interfaces are provided either for data communication or memory access. The embedded firmware 
uses these interfaces according to their respective protocol specifications.  

1.11.1 UART 
NEO-7 modules include one UART interface, which can be used for communication to a host. It supports 
configurable baud rates. For supported baud rates see the u-blox 7 Receiver Description Including Protocol 
Specification [2].  

1.11.2 USB 
A USB version 2.0 FS compatible interface can be used for communication as an alternative to the UART. The 
pull-up resistor on pin USB_DP is integrated to signal a full-speed device to the host. The VDD_USB pin supplies 
the USB interface. 

u-blox provides a Microsoft® certified USB driver for Windows XP, Windows Vista and Windows 7 operating 
systems.  

1.11.3 SPI 
The SPI interface is designed to allow communication to a host CPU. The interface can be operated in slave 
mode only. The maximum transfer rate using SPI is 1 Mb/s and the maximum SPI clock frequency is 5.5 MHz. 
Note that SPI is not available in the default configuration, because its pins are shared with the UART and DDC 
interfaces. The SPI interface can be enabled by connecting D_SEL (Pin 2) to ground (see section 3.1). 

1.11.4 Display Data Channel (DDC) 
An I2C compliant DDC interface is available for communication with an external host CPU or u-blox cellular 
modules. The interface can be operated in slave mode only. The DDC protocol and electrical interface are fully 
compatible with Fast-Mode of the I2C industry standard. Since the maximum SCL clock frequency is 400 kHz, the 
maximum transfer rate is400 kb/s. 

1.12 Clock generation 

1.12.1 Oscillators 
NEO-7 GNSS modules are available in Crystal and TCXO versions. The TCXO allows accelerated weak signal 
acquisition, enabling faster start and reacquisition times. 

1.12.2 Real-Time Clock (RTC) 
The RTC is driven by a 32 kHz oscillator, which makes use of an RTC crystal. If the main supply voltage fails, and 
a battery is connected to V_BCKP, parts of the receiver switch off, but the RTC still runs providing a timing 
reference for the receiver. This operating mode is called Hardware Backup Mode, which enables all relevant data 
to be saved in the backup RAM to later allow a hot or warm start. 
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1.13 Power management 
u-blox 7 technology offers a power-optimized architecture with built-in autonomous power saving functions to 
minimize power consumption at any given time. An integrated high efficiency DC/DC converter allows low 
power consumption even for higher main supply voltages. The receiver can be operated in two operating modes: 
Continuous Mode or Power Save Mode.   

 For more information about power management strategies, see the u-blox 7 Receiver Description Including 
Protocol Specification [2]. 

1.13.1 DC/DC converter 
NEO-7 Modules integrate a DC/DC converter, allowing reduced power consumption especially when using a 
main supply voltage above 2.5 V.  

 For more information see the MAX-7 / NEO-7 Hardware Integration Manual [1] 

1.13.2 Operating modes 
u-blox 7 modules have two operating modes: 

• Continuous Mode for best GNSS performance  

• Power Save Mode to optimize power consumption 

1.13.2.1 Continuous Mode 

Continuous Mode uses the acquisition engine at full performance resulting in the shortest possible TTFF and the 
highest sensitivity. It searches for all possible satellites until the Almanac is completely downloaded. The receiver 
then switches to the tracking engine to lower power consumption.  

Thus, a lower tracking current consumption level will be achieved when: 

• A valid GNSS position is obtained 

• The entire Almanac has been downloaded  

• The Ephemeris for each satellite in view is valid 

1.13.2.2 Power Save Mode 

For power sensitive applications, u-blox 7 receivers provide a Power Save Mode for reduced power consumption. 

Power Save Mode uses two dedicated operations called ON/OFF and Cyclic tracking, that reduce average current 
consumption in different ways to match the needs of the specific application. These operations can be set by 
using a specific ubx message.  

 Power Save Mode is not available in GLONASS mode. 

1.14 Antenna 
NEO-7 modules are designed for use with passive13 and active14 antennas. 

 

Parameter Specification  

Antenna Type  Passive and active antenna 

Active Antenna Recommendations 
Minimum gain 
Maximum gain 
Maximum noise figure  

15 dB (to compensate signal loss in RF cable) 
5015 dB / 3016 dB 
1.5 dB  

Table 4: Antenna Specifications for all NEO-7 modules 

                                                      
13 For integration NEO-7 modules with Cellular products, see the MAX-7 / NEO-7 Hardware Integration Manual [1]. 
14 For information on using active antennas with NEO-7 modules, see the MAX-7 / NEO-7 Hardware Integration Manual [1]. 
15 NEO-7M 
16 NEO-7N 
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2 Pin Definition 

2.1 Pin assignment 

 
Figure 2: Pin Assignment 

No Module Name I/O Description 

1 All Reserved I Reserved 

2 All D_SEL I Interface select 

3 All TIMEPULSE O Time pulse (1PPS) 

4 All EXTINT I External Interrupt Pin 

5 All USB_DM I/O USB Data 

6 All USB_DP I/O USB Data 

7 All VDD_USB I USB Supply 

8 All RESET_N I RESET_N 

9 All VCC_RF O Output Voltage RF section  

10 All GND I Ground 

11 All RF_IN I GNSS signal input 

12 All GND I Ground 

13 All GND I Ground 

14 
NEO-7N ANT_ON O Antenna control 

NEO-7M Reserved - Reserved 

15 All Reserved - Reserved 

16 All Reserved - Reserved 

17 All Reserved - Reserved 

18 All 
SDA   
SPI CS_N 

I/O 
DDC Data if D_SEL =1 (or open) 
SPI Chip Select if D_SEL = 0 

19 All 
SCL  
SPI CLK 

I/O 
DDC Clock if D_SEL =1(or open) 
SPI Clock if D_SEL = 0 

20 All 
TxD 
SPI MISO 

O 
Serial Port if D_SEL =1(or open) 
SPI MISO if D_SEL = 0 

21 All 
RxD 
SPI MOSI 

I 
Serial Port if D_SEL =1(or open) 
SPI MOSI if D_SEL = 0 

22 All V_BCKP I Backup voltage supply 

23 All VCC I Supply voltage 

24 All GND I Ground 

Table 5: Pinout 

 Pins designated Reserved should not be used. For more information about Pinouts see the MAX-7 / NEO-7 
Hardware Integration Manual [1]. 
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3 Configuration management 
Configuration settings can be modified with UBX configuration messages. The modified settings remain effective 
until power-down or reset. If these settings have been stored in battery-backup RAM, then the modified 
configuration will be retained, as long as the backup battery supply is not interrupted. 

With the NEO-7N, configuration settings modified with UBX configuration messages can be saved permanently. 
In this case, the modified settings remain effective even after power-down and do not require backup battery 
supply. 

3.1 Interface Selection (D_SEL)  
At startup the Pin 2 (D_SEL) determines which data interfaces are used for communication. If D_SEL is set high or 
left open, UART and DDC become available. If D_SEL is set low, i.e. connected to ground, the NEO Module can 
communicate to a host via SPI. 

 

PIN # D_SEL=”1” 
(left open) 

D_SEL =”0” 
(connected to GND) 

 

20 UART TX SPI  MISO  

21 UART RX SPI  MOSI  

19 DDC SCL SPI  CLK  

18 DDC SDA SPI  CS_N  

Table 6: Data interface selection by D_SEL 

 



NEO-7 - Data Sheet 

UBX-13003830 - R07 Production Information Electrical specification 

  Page 15 of 26 

4 Electrical specification 
 The limiting values given are in accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134). Stress 

above one or more of the limiting values may cause permanent damage to the device. These are stress 
ratings only and operation of the device at these or at any other conditions above those given in the 
Characteristics sections of the specification is not implied. Exposure to these limits for extended periods may 
affect device reliability. 

 Where application information is given, it is advisory only and does not form part of the specification. For 
more information see the MAX-7 / NEO-7 Hardware Integration Manual [1]. 

4.1 Absolute maximum rating 
Parameter Symbol Module Condition Min Max Units 

Power supply voltage VCC All  -0.5 3.6 V 

Backup battery voltage V_BCKP All  -0.5 3.6 V 

USB supply voltage VDD_USB All  -0.5 3.6 V 

Input pin voltage  Vin All  -0.5 3.6 V 

Vin_usb All  -0.5 VDD_USB V 

DC current trough any digital I/O pin (except supplies) Ipin    10 mA 

VCC_RF output current ICC_RF All   100 mA 

Input power at RF_IN Prfin All source impedance   
= 50 Ω, 
continuous wave 

 13 dBm 

Storage temperature Tstg All  -40 85 °C 

Table 7: Absolute maximum ratings 

 Stressing the device beyond the “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage. 
These are stress ratings only. The product is not protected against overvoltage or reversed 
voltages. If necessary, voltage spikes exceeding the power supply voltage specification, given in 
table above, must be limited to values within the specified boundaries by using appropriate 
protection diodes. 
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4.2 Operating conditions 

 All specifications are at an ambient temperature of 25°C. Extreme operating temperatures can significantly 
impact specification values. Applications operating near the temperature limits should be tested to ensure 
the specification. 

 

Parameter Symbol Module Min Typical Max Units Condition 

Power supply voltage  VCC NEO-7M 1.65  3.6 V  

NEO-7N 2.7 3.0 3.6 V  

Supply voltage USB VDDUSB All 3.0 3.3 3.6 V  

Backup battery voltage V_BCKP All 1.4  3.6 V  

Backup battery current I_BCKP All  15  µA V_BCKP = 1.8 V, 
VCC = 0 V 

SW backup current I_SWBCKP NEO-7M  20  µA VCC = 3 V 

NEO-7N  35  µA VCC = 3 V 

Input pin voltage range Vin All 0  VCC V  

Digital IO Pin Low level input voltage Vil All 0  0.2*VCC V  

Digital IO Pin High level input voltage Vih All 0.7*VCC  VCC V   

Digital IO Pin Low level output voltage Vol All   0.4 V Iol = 4 mA 

Digital IO Pin High level output voltage Voh All VCC -0.4   V Ioh = 4 mA 

USB_DM, USB_DP VinU All Compatible with USB with 22 Ω series resistance 

VCC_RF voltage VCC_RF All  VCC-0.1  V  

VCC_RF output current ICC_RF All   50 mA  

Receiver Chain Noise Figure NFtot NEO-7M  3.5  dB  

NEO-7N  2.0  dB  

Operating temperature Topr All -40  85 °C  

Table 8: Operating conditions 

 Operation beyond the specified operating conditions can affect device reliability. 
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4.3 Indicative current requirements  
Table 9 lists examples of the total system supply current for a possible application. 

 Values in Table 9 are provided for customer information only as an example of typical power requirements. 
Values are characterized on samples, actual power requirements can vary depending on FW version used, 
external circuitry, number of SVs tracked, signal strength, type of start as well as time, duration and 
conditions of test. 

 

Parameter Symbol Module Min Typ Max Units Condition 

Max. supply current 17 Iccp All   67 mA  

Average supply current18, 19 

Icc Acquisition20 
NEO-7N  32  mA 

Estimated at 3V 
NEO-7M  22  mA 

Icc Tracking 
(Continuous mode,) 

NEO-7N  26  mA 
Estimated at 3V 

NEO-7M  17  mA 

Icc Tracking 
(Power Save mode / 1 Hz) 

NEO-7N  11  mA 
Estimated at 3V 

NEO-7M  5  mA 

Table 9: Indicative power requirements at 3.0 V 

 For more information about power requirements, see the MAX-7 / NEO-7 Hardware Integration Manual [1] 

                                                      
17  Use this figure to dimension maximum current capability of power supply. Measurement of this parameter with 1 Hz bandwidth. 
18  Use this figure to determine required battery capacity. 
19 Simulated constellation of 8 satellites is used. All signals are at -130 dBm. 
20 Average current from start-up until the first fix. 



NEO-7 - Data Sheet 

UBX-13003830 - R07 Production Information Electrical specification 

  Page 18 of 26 

4.4 SPI timing diagrams 
In order to avoid incorrect operation of the SPI, the user needs to comply with certain timing conditions. The 
following signals need to be considered for timing constraints: 

Symbol Description 

SPI  CS_N (SS_N) Slave select signal 

SPI  CLK (SCK) Slave clock signal 

Table 10: Symbol description 

 
Figure 3: SPI timing diagram 

4.4.1 Timing recommendations 
The recommendations below are based on a firmware running from Flash memory. 

Parameter Description Recommendation 

tINIT Initialization Time 500 µs 

tDES Deselect Time 1 ms. 

Bit rate   1 Mb/s 

Table 11: SPI timing recommendations 

 The values in the above table result from the requirement of an error-free transmission. By allowing just a 
few errors and disabling the glitch filter, the bit rate can be increased considerably.  

4.5 DDC timing diagrams 
The DDC interface is I2C Fast Mode compliant. For timing parameters consult the I2C standard. 

 The maximum bit rate is 400 kb/s. The interface stretches the clock when slowed down when serving 
interrupts, so real bit rates may be slightly lower. 
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5 Mechanical specifications 
 

 
Figure 4: Dimensions  

 For information regarding the Paste Mask and Footprint see the MAX-7 / NEO-7 Hardware Integration 
Manual [1]. 
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6 Reliability tests and approvals 

6.1 Reliability tests 

 All NEO-7 modules are based on AEC-Q100 qualified GNSS chips. 

 

Tests for product family qualifications are according to ISO 16750 “Road vehicles – Environmental conditions 
and testing for electrical and electronic equipment”, and appropriate standards. 

6.2 Approvals 

 

Products marked with this lead-free symbol on the product label comply with the 
“Directive 2002/95/EC of the European Parliament and the Council on the Restriction of 
Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment” (RoHS). 

All u-blox 7 GNSS modules are RoHS compliant. 
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7 Product handling & soldering 

7.1 Packaging 
NEO-7 modules are delivered as hermetically sealed, reeled tapes in order to enable efficient production, 
production lot set-up and tear-down. For more information see the u-blox Package Information Guide [3]. 

7.1.1 Reels 
NEO-7 GNSS modules are deliverable in quantities of 250pcs on a reel. NEO-7 modules are shipped on Reel Type 
B, as specified in the u-blox Package Information Guide [3]. 

7.1.2 Tapes 
The dimensions and orientations of the tapes for NEO-7 modules are specified in Figure 5. 

 

 
Figure 5: Dimensions and orientation for NEO-7 modules on tape 
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7.2 Shipment, storage and handling  
For important information regarding shipment, storage and handling see the u-blox Package Information Guide 
[3]. 

7.2.1 Moisture Sensitivity Levels 

The Moisture Sensitivity Level (MSL) relates to the packaging and handling precautions required. NEO-7 modules 
are rated at MSL level 4. 

 For MSL standard see IPC/JEDEC J-STD-020, which can be downloaded from www.jedec.org.  

7.2.2 Reflow soldering 
Reflow profiles are to be selected according u-blox recommendations (see the MAX-7 / NEO-7 Hardware 
Integration Manual [1]). 

7.2.3 ESD handling precautions 

 NEO-7 modules are Electrostatic Sensitive Devices (ESD). Observe precautions for handling! 
Failure to observe these precautions can result in severe damage to the GNSS receiver! 

GNSS receivers are Electrostatic Sensitive Devices (ESD) and require special precautions when handling. Particular 
care must be exercised when handling patch antennas, due to the risk of electrostatic charges. In addition to 
standard ESD safety practices, the following measures should be taken into account whenever handling the 
receiver: 

• Unless there is a galvanic coupling between the 
local GND (i.e. the work table) and the PCB GND, 
then the first point of contact when handling the 
PCB must always be between the local GND and 
PCB GND. 

• Before mounting an antenna patch, connect 
ground of the device 

 

• When handling the RF pin, do not come into 
contact with any charged capacitors and be 
careful when contacting materials that can 
develop charges (e.g. patch antenna ~10 pF, coax 
cable ~50-80 pF/m, soldering iron, …)  

• To prevent electrostatic discharge through the RF 
input, do not touch any exposed antenna area. If 
there is any risk that such exposed antenna area is 
touched in non ESD protected work area, 
implement proper ESD protection measures in the 
design. 

 

• When soldering RF connectors and patch 
antennas to the receiver’s RF pin, make sure to 
use an ESD safe soldering iron (tip). 

 

http://www.jedec.org/
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8 Default messages 
Interface Settings 

UART Output 
 

9600 Baud, 8 bits, no parity bit, 1 stop bit 
Configured to transmit both NMEA and UBX protocols, but only the following NMEA (and no UBX) 
messages have been activated at start-up: 
GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG, TXT 

USB Output Configured to transmit both NMEA and UBX protocols, but only the following NMEA (and no UBX) 
messages have been activated at start-up: 
GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG, TXT  
USB Power Mode: Bus Powered 

UART Input 9600 Baud, 8 bits, no parity bit, 1 stop bit, Autobauding disabled 
Automatically accepts following protocols without need of explicit configuration: 
UBX, NMEA 
The GNSS receiver supports interleaved UBX and NMEA messages. 

USB Input Automatically accepts following protocols without need of explicit configuration: 
UBX, NMEA 
The GNSS receiver supports interleaved UBX and NMEA messages. 
USB Power Mode: Bus Powered 

TIMEPULSE 
(1 Hz Nav) 

1 pulse per second, synchronized at rising edge, pulse length 100ms 

Table 12: Default messages 

 Refer to the u-blox 7 Receiver Description Including Protocol Specification [2] for information about further 
settings. 
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9 Labeling and ordering information 

9.1 Product labeling 
The labeling of u-blox 7 GNSS modules includes important product information. The location of the product type 
number is shown in Figure 6. 

 
Figure 6: Location of product type number on u-blox 7 module label 

9.2 Explanation of codes 
3 different product code formats are used. The Product Name is used in documentation such as this data sheet 
and identifies all u-blox 7 products, independent of packaging and quality grade. The Ordering Code includes 
options and quality, while the Type Number includes the hardware and firmware versions. Table 13 below 
details these 3 different formats: 

Format Structure 

Product Name PPP-GV 

Ordering Code PPP-GV-T 

Type Number PPP-GV-T-XXX  

Table 13: Product Code Formats 

The parts of the product code are explained in Table 14. 

Code Meaning Example 

PPP Product Family NEO 

G Product Generation 7 = u-blox7 

V Variant T = Timing, R = DR, etc. 

T Option / Quality Grade Describes standardized functional element or quality grade such 
as Flash size, automotive grade etc. 

XXX Product Detail Describes product details or options such as hard- and software 
revision, cable length, etc. 

Table 14: part identification code 

9.3 Ordering codes 

Ordering No. Product 

NEO-7M-0 u-blox 7 GNSS Module, ROM, Crystal, 12.2x16 mm, 250 pcs/reel 

NEO-7N-0 u-blox 7 GNSS Module, Flash, TCXO, SAW, LNA, 12.2x16 mm, 250 pcs/reel 

Table 15: Product ordering codes for professional grade modules 

 

 Product changes affecting form, fit or function are documented by u-blox. For a list of Product Change 
Notifications (PCNs) see our website. 
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Related documents 
[1] MAX-7 / NEO-7 Hardware Integration Manual, Docu. No. UBX-13003704 

[2] u-blox 7 Receiver Description including Protocol Specification, Docu. No GPS.G7-SW-12001 

[3] u-blox Package Information Guide, Docu. No. UBX-14001652 

 

Revision history 
Revision Date Name Status / Comments 

- 28-Aug-2012 dhur/cbib Initial release 

1 18-Feb-2013 dhur/cbib Updated section 1.5. Corrected table 6. 
Last revision with document number GPS.G7-HW-11004 

R03 30-Jan-2014 dhur Changed status to Early Production Information 

R04 06-Feb-2014 smos Corrected product type table on page 2. 

R05 12-May-2014 julu Aligned product selector table in section 1.2; updated Figure 1(removed 
I/O supply from the Block Diagram); added recommendation for using 
passive antenna in Table 4; added SW backup current figures in Table 8. 

R06 19-May-2014 julu Changed status to Production Information 

R07 11-Nov-2014 julu Updated section 1.2 (added product grade information to selector table) 
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Contact 
For complete contact information visit us at www.u-blox.com 

 
u-blox Offices     

North, Central and South America 

u-blox America, Inc. 

Phone: +1 703 483 3180 
E-mail: info_us@u-blox.com 

Regional Office West Coast: 

Phone: +1 408 573 3640 
E-mail: info_us@u-blox.com 

Technical Support: 

Phone: +1 703 483 3185 
E-mail: support_us@u-blox.com 

 
Headquarters 
Europe, Middle East, Africa 

u-blox AG  

Phone: +41 44 722 74 44 
E-mail: info@u-blox.com 
Support: support@u-blox.com 

 
Asia, Australia, Pacific 

u-blox Singapore Pte. Ltd. 

Phone: +65 6734 3811 
E-mail: info_ap@u-blox.com 
Support: support_ap@u-blox.com 

Regional Office Australia: 

Phone: +61 2 8448 2016 
E-mail: info_anz@u-blox.com 
Support: support_ap@u-blox.com 

Regional Office China (Beijing): 

Phone: +86 10 68 133 545 
E-mail: info_cn@u-blox.com 
Support: support_cn@u-blox.com 

Regional Office China (Shenzhen): 

Phone: +86 755 8627 1083 
E-mail: info_cn@u-blox.com 
Support: support_cn@u-blox.com 

Regional Office India: 

Phone: +91 959 1302 450 
E-mail: info_in@u-blox.com 
Support: support_in@u-blox.com 

Regional Office Japan: 

Phone: +81 3 5775 3850 
E-mail: info_jp@u-blox.com 
Support: support_jp@u-blox.com 

Regional Office Korea: 

Phone: +82 2 542 0861 
E-mail: info_kr@u-blox.com  
Support: support_kr@u-blox.com 

Regional Office Taiwan: 

Phone: +886 2 2657 1090 
E-mail: info_tw@u-blox.com  
Support: support_tw@u-blox.com  

 

 

http://www.u-blox.com/
mailto:info_us@u-blox.com
mailto:support_us@u-blox.com


Datasheet HC-SR04

HC-SR04 

Descripción:
El sensor HC-SR04 esta compuesto por un
emisor  y  un  receptor  de  ultrasonidos.
Estos nos ayuda a medir la distancia a la
que se encuentra un objeto justo frente a
el,  enviando un pulso de ultrasonidos  y
midiendo el tiempo que transcurre hasta
que vuelve dicho pulso.

Descripción pines del sensor:

-Vcc: Pin de alimentación. (5V)

-Trigger: Pin de disparo. Este pin es una entrada, por lo que en el sistema de control,
por ejemplo Arduino, se tiene que conectar a una salida. 

-Echo: Este  pin  es  una salida del  sensor,  por  lo  que ha de ser  conectado a  una
entrada del sistema de control. 

Gnd: Pin negativo de alimentación.

www.leantec.es                                                                                                                                                         store@leantec.es

http://www.leantec.es/


Datasheet HC-SR04

Características eléctricas: 

-Voltaje de trabajo: 5V.

-Corriente de trabajo: 15mA.

-Frecuencia de trabajo: 40KHz

-Rango de funcionamiento: 2 a 500 cm

-Ángulo de detección: 15 a 20 grados.

Funcionamiento y Diagrama de temporización:
En el diagrama de temporización se aprecia como solo es necesario aplicar un pulso
de 10uS en el pin trigger para comenzar con la medición.

A continuación el sensor envía una serie de 8 pulsos de 40KHz y pone el pin de Echo
a nivel alto.

El pin Echo permanecerá a nivel alto hasta que se reciba el eco de los pulsos de
40KHz.

Para saber a la  distancia a la  que se encuentra el  objeto,  solo hay que medir  el
tiempo al que está el pin Echo a nivel alto y aplicar la siguiente formula.

Centimetros = uS*0,01715

www.leantec.es                                                                                                                                                         store@leantec.es

http://www.leantec.es/
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FEATURES 
Ultralow power: as low as 23 µA in measurement mode and 

0.1 µA in standby mode at VS = 2.5 V (typical) 
Power consumption scales automatically with bandwidth 
User-selectable resolution from 10 to 13 bits 
4 mg/LSB scale factor in all g ranges 
32-sample FIFO minimizes host processor load 
Single tap, double tap, and free-fall detection 
Activity/inactivity monitoring 
Supply voltage range: 2.0 V to 3.6 V 
I/O voltage range: 1.7 V to VS 
SPI (3- and 4-wire) and I2C digital interfaces 
Flexible interrupt modes mappable to either interrupt pin 
Measurement ranges selectable via serial command 
Bandwidth selectable via serial command 
10,000 g shock survival 
Pb free/RoHS compliant 
Small and thin: 3 mm × 5 mm × 1 mm LGA package 

ENHANCED PRODUCT FEATURES 
Supports defense and aerospace applications (AQEC standard) 
Extended industrial temperature range (−55°C to +105°C) 
Controlled manufacturing baseline  
One assembly/test site  
One fabrication site 
Enhanced product change notification  
Qualification data available on request 

APPLICATIONS 
Industrial equipment 
Aerospace equipment 

GENERAL DESCRIPTION 
The ADXL345-EP is an extended performance version of  
the ADXL345, which is a small, thin, ultralow power, 3-axis 
accelerometer with high resolution (13-bit) measurement at up to 
±16 g. Digital output data is formatted as 16-bit twos complement 
and is accessible through either a SPI (3- or 4-wire) or I2C digital 
interface.  

The ADXL345-EP is well suited for extended temperature range 
industrial and aerospace equipment. It measures the static 
acceleration of gravity in tilt-sensing applications, as well as 
dynamic acceleration resulting from motion or shock. Its high 
resolution (3.9 mg/LSB) enables measurement of inclination 
changes less than 1.0°. 

Several special sensing functions are provided. Activity and 
inactivity sensing detect the presence or lack of motion by 
comparing the acceleration on any axis with user-set thresholds. 
Tap sensing detects single and double taps in any direction. Free-
fall sensing detects if the device is falling. These functions can 
be mapped individually to either of two interrupt output pins.  
An integrated memory management system with a 32-level first in, 
first out (FIFO) buffer can be used to store data to minimize host 
processor activity and lower overall system power consumption.  

Low power modes enable intelligent motion-based power 
management with threshold sensing and active acceleration 
measurement at extremely low power dissipation. 

The ADXL345-EP is supplied in a small, thin, 3 mm × 5 mm × 
1 mm, 14-lead, enhanced plastic package.  

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM 
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Figure 1. 
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RELATED DOCUMENTS 
The ADXL345-EP is, by definition, an extended performance variation of the ADXL345 accelerometer. All ADXL345 datasheet 
descriptions are applicable and not repeated in this document, so users should refer to it for complete functionality and product 
description. Information and data in this ADXL345-EP subset datasheet supersede those in the standard ADXL345 datasheet. 
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SPECIFICATIONS 
TA = 25°C, VS = 2.5 V, VDD I/O = 1.8 V, acceleration = 0 g, CS = 10 µF tantalum, CI/O = 0.1 µF, output data rate (ODR) = 800 Hz, unless 
otherwise noted. All minimum and maximum specifications are guaranteed. Typical specifications are not guaranteed.  
Table 1.  
Parameter Test Conditions Min Typ1 Max Unit 
SENSOR INPUT Each axis     

Measurement Range User selectable  ±2, ±4, ±8, ±16  g 
Nonlinearity Percentage of full scale  ±0.5  % 
Inter-Axis Alignment Error    ±0.1  Degrees 
Cross-Axis Sensitivity2   ±1  % 

OUTPUT RESOLUTION Each axis     
All g Ranges 10-bit resolution  10  Bits 
±2 g Range Full resolution  10  Bits 
±4 g Range Full resolution  11  Bits 
±8 g Range Full resolution  12  Bits 
±16 g Range Full resolution  13  Bits 

SENSITIVITY  Each axis     
Sensitivity at XOUT, YOUT, ZOUT  All g-ranges, full resolution 230 256 282 LSB/g 
 ±2 g, 10-bit resolution 230 256 282 LSB/g 
 ±4 g, 10-bit resolution 115 128 141 LSB/g 
 ±8 g, 10-bit resolution 57 64 71 LSB/g 
 ±16 g, 10-bit resolution 29 32 35 LSB/g 
Sensitivity Deviation from Ideal All g-ranges  ±1.0  % 
Scale Factor at XOUT, YOUT, ZOUT  All g-ranges, full resolution 3.5 3.9 4.3 mg/LSB 
 ±2 g, 10-bit resolution 3.5 3.9 4.3 mg/LSB 
 ±4 g, 10-bit resolution 7.1 7.8 8.7 mg/LSB 
 ±8 g, 10-bit resolution 14.1 15.6 17.5 mg/LSB 
 ±16 g, 10-bit resolution 28.6 31.2 34.5 mg/LSB 
Sensitivity Change Due to Temperature   ±0.01  %/°C 

0 g OFFSET Each axis     
0 g Output for XOUT, YOUT  −150 0 +150 mg 
0 g Output for ZOUT  −250 0 +250 mg 
0 g Output Deviation from Ideal, XOUT, YOUT   ±35  mg 
0 g Output Deviation from Ideal, ZOUT   ±40  mg 
0 g Offset vs. Temperature for X-, Y-Axes   ±0.4  mg/°C 
0 g Offset vs. Temperature for Z-Axis   ±1.2  mg/°C 

NOISE      
X-, Y-Axes ODR = 100 Hz for ±2 g, 10-bit resolution or 

all g-ranges, full resolution 
 0.75  LSB rms 

Z-Axis ODR = 100 Hz for ±2 g, 10-bit resolution or  
all g-ranges, full resolution 

 1.1  LSB rms 

OUTPUT DATA RATE AND BANDWIDTH User selectable     
Output Data Rate (ODR)3, 4, 5  0.1  3200 Hz 

SELF-TEST6      
Output Change in X-Axis  0.20  2.10  g 
Output Change in Y-Axis  −2.10   −0.20  g 
Output Change in Z-Axis  0.30  3.40  g 

POWER SUPPLY      
Operating Voltage Range (VS)  2.0 2.5 3.6 V 
Interface Voltage Range (VDD I/O)  1.7 1.8 VS V 
Supply Current  ODR ≥ 100 Hz  140   µA 
 ODR < 10 Hz  23  µA 
Standby Mode Leakage Current   0.1  µA 
Turn-On and Wake-Up Time7 ODR = 3200 Hz  1.4  ms 
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Parameter Test Conditions Min Typ1 Max Unit 
TEMPERATURE      

Operating Temperature Range  −55  +105 °C 
WEIGHT      

Device Weight   30  mg 
 
1 The typical specifications shown are for at least 68% of the population of parts and are based on the worst case of mean ±1 σ, except for 0 g output and sensitivity, 

which represents the target value. For 0 g output and sensitivity, the deviation from the ideal describes the worst case of mean ±1 σ. 
2 Cross-axis sensitivity is defined as coupling between any two axes. 
3 Bandwidth is the −3 dB frequency and is defined as half the output data rate, bandwidth = ODR/2. 
4 The output format for the 3200 Hz and 1600 Hz ODRs is different from the output format for the remaining ODRs. This difference is described in the ADXL345 data 

sheet. 
5 Output data rates below 6.25 Hz exhibit additional offset shift with increased temperature, depending on selected output data rate. Refer to the ADXL345 data sheet 

for details. 
6 Self-test change is defined as the output (g) when the SELF_TEST bit = 1 (in the DATA_FORMAT register, Address 0x31) minus the output (g) when the SELF_TEST 

bit = 0. Due to device filtering, the output reaches its final value after 4 × τ when enabling or disabling self-test, where τ = 1/(data rate). The part must be in normal 
power operation (LOW_POWER bit = 0 in the BW_RATE register, Address 0x2C) for self-test to operate correctly. 

7 Turn-on and wake-up times are determined by the user-defined bandwidth. At a 100 Hz data rate, the turn-on and wake-up times are each approximately 11.1 ms. For 
other data rates, the turn-on and wake-up times are each approximately τ + 1.1 in milliseconds, where τ = 1/(data rate). 

 

 

 

http://www.analog.com/ADXL345
http://www.analog.com/ADXL345
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
Table 2.  
Parameter Rating 
Acceleration  

Any Axis, Unpowered 10,000 g 
Any Axis, Powered 10,000 g 

VS −0.3 V to +3.9 V 
VDD I/O −0.3 V to +3.9 V 
Digital Pins −0.3 V to VDD I/O + 0.3 V or 3.9 V,  

whichever is less 
All Other Pins −0.3 V to +3.9 V 
Output Short-Circuit Duration  

(Any Pin to Ground) 
Indefinite 

Temperature Range  
Powered −55°C to +105°C 
Storage −65°C to +150°C 

Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings 
may cause permanent damage to the device. This is a stress 
rating only; functional operation of the device at these or any 
other conditions above those indicated in the operational 
section of this specification is not implied. Exposure to absolute 
maximum rating conditions for extended periods may affect 
device reliability. 

THERMAL RESISTANCE 

Table 3. Package Characteristics 
Package Type θJA θJC Device Weight 
14-Terminal LGA 150°C/W 85°C/W 30 mg 
 

ESD CAUTION 
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PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS 
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Figure 2. Pin Configuration (Top View) 

 

Table 4. Pin Function Descriptions 
Pin No. Mnemonic Description 
1 VDD I/O Digital Interface Supply Voltage. 
2 GND This pin must be connected to ground. 
3 RESERVED Reserved. This pin must be connected to VS or left open. 
4 GND This pin must be connected to ground. 
5 GND This pin must be connected to ground. 
6 VS Supply Voltage. 
7 CS Chip Select. 

8 INT1 Interrupt 1 Output. 
9 INT2 Interrupt 2 Output. 
10 NC Not Internally Connected. 
11 RESERVED Reserved. This pin must be connected to ground or left open. 
12 SDO/ALT ADDRESS Serial Data Output (SPI 4-Wire)/Alternate I2C Address Select (I2C). 
13 SDA/SDI/SDIO Serial Data (I2C)/Serial Data Input (SPI 4-Wire)/Serial Data Input and Output (SPI 3-Wire). 
14 SCL/SCLK Serial Communications Clock. SCL is the clock for I2C, and SCLK is the clock for SPI. 
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TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
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Figure 3. X-Axis Zero g Offset vs. Temperature— 
Eight Parts in Sockets, VS = 3.6 V 
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Figure 4. Y-Axis Zero g Offset vs. Temperature— 
Eight Parts in Sockets, VS = VDD I/O = 3.6 V 
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Figure 5. Z-Axis Zero g Offset vs. Temperature— 
Eight Parts in Sockets, VS = VDD I/O = 3.6 V 
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Figure 6. X-Axis Zero g Offset vs. Temperature— 
Eight Parts in Sockets, VS = 2.5 V 
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Figure 7. Y-Axis Zero g Offset vs. Temperature— 
Eight Parts Soldered to PCB, VS = VDD I/O = 2.5 V 
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Figure 8. Z-Axis Zero g Offset vs. Temperature— 
Eight Parts Soldered to PCB, VS = VDD I/O = 2.5 V 
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Figure 9. X-Axis Sensitivity vs. Temperature— 

Eight Parts in Sockets, VS = VDD I/O = 2.5 V 
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Figure 10. Z-Axis Sensitivity vs. Temperature— 

Eight Parts in Sockets, VS = VDD I/O = 2.5 V 
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Figure 11. Y-Axis Sensitivity vs. Temperature— 

Eight Parts in Sockets, VS = VDD I/O = 2.5 V 
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OUTLINE DIMENSIONS 
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Figure 12. 14-Terminal Land Grid Array [LGA] 

(CC-14-1) 
Solder Terminations Finish Is Au over Ni 

Dimensions shown in millimeters 

 

ORDERING GUIDE 

Model1 
Measurement 
Range (g) 

Specified 
Voltage (V) 

Temperature 
Range Package Description 

Package 
Option 

ADXL345TCCZ-EP ±2, ±4, ±8, ±16 2.5 −55°C to +105°C 14-Terminal Land Grid Array [LGA] CC-14-1 
ADXL345TCCZ-EP-RL7 ±2, ±4, ±8, ±16 2.5 −55°C to +105°C 14-Terminal Land Grid Array [LGA] CC-14-1 
ADXL345TCCZ-EP-RL ±2, ±4, ±8, ±16 2.5 −55°C to +105°C 14-Terminal Land Grid Array [LGA] CC-14-1 
 
1 Z = RoHS Compliant Part. 
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Analog Devices offers specific products designated for automotive applications; please consult your local Analog Devices sales representative for details. Standard products sold by 
Analog Devices are not designed, intended, or approved for use in life support, implantable medical devices, transportation, nuclear, safety, or other equipment where malfunction 
of the product can reasonably be expected to result in personal injury, death, severe property damage, or severe environmental harm. Buyer uses or sells standard products for use 
in the above critical applications at Buyer's own risk and Buyer agrees to defend, indemnify, and hold harmless Analog Devices from any and all damages, claims, suits, or expenses 
resulting from such unintended use. 
©2009–2013 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and  
 registered trademarks are the property of their respective owners. 
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