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1. Introducció 

Són poques les vegades que ens deixem les claus dins de casa o que ens descuidem la 
cartera a la terrassa d’un bar i no ens n’adonem, però de ben segur que molts desitjariem 
que fossin moltes menys. Actualment, pràcticament tots els sistemes anti-pèrdua del 
mercat són passius, això significa que sabràs que has perdut l’objecte quan ja sigui 
massa tard. 

Tenint en compte aquest fet, vaig pensar que si hi hagués un producte capaç de dir-te 
que no portes les claus abans de que tanquis la porta, m’encantaria tenir-lo. 

Donat que és probable que aquesta sigui una necessitat de mercat que no està coberta, 
em vaig animar a començar aquest projecte per a crear un sistema que pogués 
solucionar un problema del dia a dia que ens pot portar tantes complicacions. 

 

Per a solucionar aquest problema, vaig pensar que s’hauria de tindre dos tipus de 
dispositius. Els primers es ficarien als objectes que no es volen perdre com les claus o la 
cartera, el segon seria el que l’usuari ha de portar a sobre i que l’avisaria en cas de que 
algun d’aquests objectes s’allunyés d’ell. Per a simplificar la manera de referir-nos a 
aquests dos tipus de dispositius, a partir d’ara i en endavant se’ls anomenarà per 
receptors i detector respectivament. 

Portant a sobre el detector, l’usuari no podria allunyar-se d’un objecte que vol mantenir 
proper sense adonar-se’n. Això el faria reaccionar a temps i no arribaria a perdre mai cap 
objecte. D’aquesta manera és solucionaria el problema presentat al principi. 

 

1.1. Benchmarking 

La creació de dispositius tecnològics està a l’ordre del dia en l’actualitat. Això provoca 
que els productes que surten relacionats amb les tecnologies mòbils i l’electrònica són 
molts i s’ha de tenir un producte interesant per a fer-se un lloc en el mercat. Per això, 
abans de pensar com podia ser el producte o com crear el prototip, vaig fer una cerca de 
les ofertes que proveïa el mercat per si hi havia un producte similar o igual que pogués 
fer que la realització del producte ja no tingués sentit. 

En aquest cas, ja existien productes que satisfan necessitats similars. Tot i això, no vaig 
poder trobar cap d’aquests que fessin la mateixa funció  ni que aportessin el plus de 
control que aporta un sistema de detecció activa. 

Per una banda, hi havia una proposta de projecte anomenada Tago en pàgines de 
crowdfunding que volia oferir el mateix producte que nosaltres, però només exposaven la 
idea, no tenien ni producte ni financiació i pel que sembla segueix així. 

Per altra banda, el producte que vaig pensar que podrien crear-nos més problemes a 
l’hora de sortir al mercat pel fet d’oferir funcions similars és Tile, ja no només pel 
producte si no també pel fet de ser una empresa ja consolidada que porta uns dos anys 
al mercat i molta feina feta. 
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Tile - https://www.thetileapp.com/ 

Tile és un producte que crea un sistema de receptors que 
l’usuari ha d’unir a objectes que vol trobar fàcilment. 
Aquests receptors, quan l’usuari des de el mòbil ho 
exigeix, fan soroll per a que sigui més fàcil trobar-los. A 
part, incorpora altres sistemes secundaris com 
localització GPS i altres, però s’ha fet popular gràcies a la 
funció principal. 

El seu producte té un preu de 25$ per receptor 
(25$ comprant un receptor i 16.25$ comprant-ne 8) i 
funciona mitjançant BLE. Les bateries dels seus receptors 

no són recarregables ni bescanviables de cap manera. 

Els punts forts que té Tile són una visió exterior de la companyia totalment professional i 
ordenada, una pàgina web per informar-se i comprar molt amigable i una molt bona 
manera de publicitar-se mitjançant la xarxa.  

Per als punts febles, m’he basat en les opinions d’usuaris descontents amb el producte. 
La majoria de les queixes de la gent anaven referenciades a la vida útil del producte. 
Quan se li acaba la bateria, s’ha de comprar un altre cop. En altres casos es feia 
referència a que la gent realitzava la compra i no arribava a rebre mai res.  

Tant els forts com els febles són punts a tenir en compte si es vol fer front a un producte 
ja instaurat en el mercat. 

 

 

 

Tot i que no vaig trobar altres opcions en el mercat que fessin el mateix en aquell 
moment, a meitat de treball, va sortir un producte encarat a dispositius Apple que feia la 
mateixa funció, aquesta marca és LassoTag. 

 

LassoTag - http://www.lassotag.com 

LassoTag fa exactament el que fa el nostre producte 
però en productes Apple, tot i el que es pugui pensar, 
no és casualitat que hagi sortit abans en aquesta 
plataforma. En els sistemes iOS es porta incorporat 
internament el sistema de beacons, cosa que en 
Android no passa, això complica bastant les coses 
com es veurà més endavant. En definitiva, es pot 
programar aquest tipus de sistema molt més 
fàcilment en iOS que en Android ja que Apple ha 
creat una manera específica de gestionar certs usos 
del BLE. 

Deixant de banda això, LassoTag és una marca molt 
nova i no cuida tant bé la seva imatge com ho podria fer Tile.  
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El preu que té per cada tag és d’uns 20$ i permet bescanviar la bateria, cosa que li dóna 
més versabilitat que en el cas de Tile. 

 

 

 

Donada l'aproximació de costos que es fa més endavant en l’elecció del hardware, crec 
que es poden oferir preus similars o inclús més baixos als que aquestes companyies 
vénen al mateix temps que es podrien oferir les mateixes o més funcionalitats. El 
problema seria una possible consolidació al mercat d'aquests productes que podria fer 
difícil el donar-se a conèixer.  

 

De cara a ser millors als productes que hi ha actualment, també es busca un disseny tant 
del dispositiu detector com dels receptors que s'adapti a l'usuari. Crec que aquest és un 
dels passos més decisius per a que la gent es decideixi a introduir un producte tant 
intrusiu com aquest. 

Sobre les funcionalitats extra que ofereix la competència com podria ser la localització 
per GPS, és molt possible que es decideixi implementar també en el nostre sistema un 
cop aquesta realitzés les funcions bàsiques ja que no tenir-les pot ser considerat 
fàcilment com un punt dèbil del producte. 

Respecte al seu disseny del sistema, en tots els casos el dispositiu detector que utilitzen 
és el mòbil. Això té lògica ja que l`usuari el porta sempre a sobre, està atent a les seves 
notificacions i és pot aprofitar totes les seves avantatges tecnològiques. 

Finalment, i com a conclusió més important, considero que tots els productes d’aquest 
tipus fallen en l’aspecte de les bateries. Mirar les queixes dels usuaris de la competència 
fa veure que és el problema més important al que s’enfronten. Vist això, crec que seria 
convenient considerar la càrrega sense fils en un futur ja que permetria la càrrega dels 
receptors d’una manera còmoda i pràcticament sense adonar-se’n. 

 

1.2. Proposta i objectius del projecte 

Com a proposta per al projecte, es vol fer un prototip tant per el dispositiu detector com 
per el receptor per tal d’aconseguir un producte al nivell de la competència actual del 
mercat. 

Un cop vista la necessitat que s’ha de cobrir i els productes que ofereixen altres 
empreses, s’ha de fer una proposta per determinar més concretament que ha de fer el 
producte final. 

Per una banda, els requeriments principals que haurà de complir el prototip són els 
següents: 

 

Requeriments 

En aquest apartat es mostra un recull de les necessitats bàsiques que ha de tindre el 
producte per a poder sortir al mercat i ser mínimament competitiu:  
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• El producte ha de ser fàcil d’utilitzar i s’han de poder fer totes les accions possibles 
amb rapidesa i eficàcia. Ha de tenir la capacitat de variar tant el radi de cobertura 
com el número de receptors. 

• El conjunt dels costs per la construcció d’una versió del prototip (detector més 
receptor), si aquests es produïssin en massa, ha de ser de com a molt uns 15 euros. 

• El dispositiu detector haurà de tindre com a mínim un sistema d’avís a l’usuari, com 
poden ser la vibració, la il·luminació d’un led o el soroll d’un altaveu. 

• El producte haurà de ser d’una mida apropiada i d’una forma adaptable al usuari.  
• Els receptors hauran de ser adaptables a l’usuari per tal de ser tant poc intrusius com 

sigui possible. 

 

Especificacions 

• Permetre afegir com a mínim 5 receptors al dispositiu detector i associar un rang, en 
principi, a cadascun d’ells (diferents rangs per a cada receptor depenent del tipus de 
prioritat que li doni l’usuari). 

• La distància màxima del sistema de detecció ha de superar els 20 metres com a 
mínim. 

• L’autonomia del producte per a que pugui ser viable en el mercat actual ha de ser 
d’un mínim de 2 o 3 mesos. 
 

1.2.1. Idea inicial del sistema 

La meva idea inicial era fer una polsera com a dispositiu detector que podria ser 
configurada amb el mòbil a través d’una aplicació. Aquesta polsera estaria sincronitzada 
amb els receptors i seria la que avisaria quan un d’aquests s’allunyés. 

Em va agradar la idea de la polsera ja que està molt empegada al cos i l’usuari pot notar 
fàcilment la vibració. A més a més, és un tipus d’objecte que rarament es perd o es deixa 
de portar a sobre.  

Per altra banda, com s’explica més endavant, la polsera té limitacions a l’hora de calcular 
la distància i el sistema no funciona tant bé com per a que sigui útil per el dia a dia. És 
per això que es fa un canvi de disseny a mig projecte amb l’objectiu d’aconseguir un 
producte final amb les prestacions necessàries com per ser utilitzable.  

En aquest nou disseny el mòbil és el dispositiu detector, s’elimina la polsera del sistema i 
els receptors tenen un nou comportament. Així, és el mòbil qui va controlant que els 
receptors estan  a una distància correcta i es pot configurar a ell mateix mitjançant 
l’aplicació. 

En resum, el projecte inicial inclou una polsera que detecti els receptors que entren i 
surten d’un rang de distància determinat. A més a més, a aquesta polsera se li pot 
configurar quins receptors i a quina distància se’ls detecta mitjançant una aplicació del 
mòbil. A mig projecte, es veu que no es podrà treure un producte amb les 
característiques necessàries com per sortir al mercat i es decideix fer un canvi 
d’estratègia que implica eliminar la polsera i deixar el mòbil com a dispositiu detector. 
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1.3. Desviacions del projecte 

En aquest apartat s’anomenen els canvis que hi ha hagut respecte a la versió original del 
projecte presentada al pla de treball. 

L’objectiu principal del pla de treball es fer un dispositiu de detecció activa de receptors 
BLE. Tot i que aquest s’acaba realitzant, no es fa tal com s’especifica en el pla. 
Finalment s’opta per un altre disseny que, tal com es veu més endavant, ens aporta més 
avantatges a l’hora d’acomplir aquest objectiu principal. 

A part d’aquest, no hi ha hagut altres canvis importants. 
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2. Tecnologia de comunicació 

Abans de triar quins elements conformaran el HW de la polsera, hem de saber quina és 
la tecnologia de comunicacions que utilitzarem per a poder saber també quin és el millor 
mètode que tindrem per calcular la distància dels receptors. 

 

2.1. Elecció de la tecnologia 

A l’hora d'escollir el tipus de comunicació hem de tindre en compte dos factors:  

• És probable que una mateixa tecnologia no sigui la ideal per als dos tipus de 
comunicacions que es presenten en el producte (polsera - receptors i polsera - mòbil). 
  

• Al ser un producte que busca ser tant petit com es pugui, s’ha de tindre en compte 
que per incorporar dos sistemes de comunicació diferents a la polsera serà necessari 
més espai i, en conseqüència, la polsera haurà de ser més gran. Tot això sense tenir 
en compte l’increment en el cost que suposaria. 

Això vol dir que s’haurà de prioritzar una única tecnologia, la que aporti més avantatges 
als dos enllaços de comunicació. 

Un altre factor important a tenir en compte és que hi ha protocols que són de molt baix 
consum com ANT+, ZigBee o Nike+, però per a que es consideri una tecnologia 
candidata ha d'estar disponible als mòbils d’avui en dia. Un cop descartades les 
tecnologies que no compleixen els requisits, aquestes són les principals: 

 NFC Dades Wi-Fi IR Bluetooth BLE 

Sense visió directa? √ √ √ x √ √ 

Sense quota 

mensual? 
√ x √ √ √ √ 

Distància ̴̴5cm Mundial ̴200m ̴30cm ̴100m ̴50m 

Consum ↓↓ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑ ↓ 

 

En quant al consum, és difícil donar-ne dades fiables ja que aquestes varien depenent de 
la freqüència  de connexió, la durada de les connexions, la distància a la que es troba el 
receptor, el data rate i altres. Tot i així, en termes generals NFC i BLE són els que 
consumeixen menys.  

Respecte a l’elecció de la tecnologia, és evident que hi ha d'haver comunicació sense 
visió directa, per aquest motiu es descarten els IR (infrarojos).  

 

Per el cas de les dades, a part de que s’ha de pagar una quota de dades i això ja crea 
reticència en els usuaris, l’abast del servei és limitat. 
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Com a aspecte important, la distància ha de ser d’un mínim de 3 metres donada la 
funcionalitat del producte. Això elimina automàticament NFC, que tot i ser perfecte en 
tots els altres aspectes, no arriba a més d’uns 5-10cm. 

S’ha de tenir en compte que el consum ha de ser tan baix com es pugui ja que això 
implica no pensar en haver de recarregar o canviar la bateria cada poc temps al 
dispositiu. El consum és un aspecte difícil de mesurar i si es tractés de tecnologies de 
consum similars com són ANT+ o Zigbee implicaria un anàlisi bastant més exhaustiu. Tot 
i això, les diferències entre Wi-Fi, Bluetooth i BLE respecte al consum són bastant grans 
així que no farà falta. 

Bluetooth i Wi-Fi tenen uns consums similars, en la majoria de casos, el primer és una 
mica més baix però són del mateix ordre. Tot i això, bluetooth normalment té un data rate 
bastant més baix que el que pot suportar Wi-Fi. 

En quant a BLE, és un protocol que buscava reduir el consum respecte a bluetooth i ho 
ha aconseguit pràcticament en un ordre 1000 amb la condició de transmetre bastants 
menys dades per segon. Donat que el producte farà comunicacions de molt poca 
informació, això no ens afecta ja que transferirem molt menys del màxim que un enllaç 
BLE pot suportar. 

Com s’ha comentat anteriorment, donar una dada del consum de BLE és difícil ja que el 
que s’ha fet per rebaixar tant el consum és només obrir comunicació de manera síncrona 
quan l’emissor o master ho decideix. Això fa que el consum depengui completament del 
“polling” (cops per segon que s’obra comunicació) i no es pugui donar una dada concreta 
tot i ser molt més baix que el del bluetooth convencional. 

En conclusió, s’ha decidit que la tecnologia BLE és la més apropiada per a les 
comunicacions entre tots els components del producte per dos raons: per la seva 
combinació de consum-distància i per la seva futura disponibilitat en la majoria dels 
mòbils. 

Finalment, respecte al millor mètode per calcular distàncies en BLE, la millor opció que hi 
ha és la de mesurar la potència de senyal rebuda de l’emissor i atribuir una distància al 
receptor segons aquesta. Això té bastants inconvenients, ja que és bastant inestable i 
pot ser alterada fàcilment ficant objectes enmig de la visió directa entre els dos 
dispositius. Tot i això, si s’agafen una quantitat més alta de mostres és menys 
susceptible a aquest tipus de canvis ja que pot agafar tant ones constructives com ones 
destructives. Evidentment, el càlcul de la distància sempre es veurà afectat en més o 
menys mesura, però pot donar dades bastant properes a la realitat en molts casos. 

 

2.2. Bluetooth Low Energy (BLE) 

El BLE ha sigut dissenyat especialment per aconseguir comunicació de baix consum. Per 
aconseguir-la, hi ha diferents de comunicar dos dispositius amb aquesta tecnologia. Aquí 
us presentarem les dos que tenen interès en el nostre cas. 
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2.2.1. Enllaçament de dispositius BLE 

Aquest és el mètode convencional i el que tots els sistemes operatius amb compatibilitat 
bluetooth 4.0 porten per defecte. Es tracta de sincronitzar dos dispositius per a que obrin 
comunicació a la vegada un petit espai de temps. Això fa que el temps que realment 
estan transmetent sigui molt baix i reduir en gran mesura el consum. Evidentment, quan 
no transmeten també consumeixen, però en una proporció de l’ordre de mil·lèsimes. 

Per pròpia definició, aquests enllaços necessiten una sincronització precisa. Sense 
aquesta, els dispositius obririen connexió quan no toca i no es podria transmetre res. 

Per a poder explicar que faran la polsera i el receptor, cal aclarir alguns conceptes sobre 
aquesta tecnologia: 

 
1. S’utilitza l’estructura Màster-Slave 

Això significa que en una xarxa de 2 o més dispositius ble connectats, només el 
màster podrà donar ordres als altres. En el nostre cas el màster serà el dispositiu 
detector i els slaves seran els receptors. Això significa que els nostres receptors 
l’únic que faran serà informar al nostre detector i aquest els escoltarà si vol. 
No pot haver-hi més d’un màster en una xarxa de dispositius BLE. 
 

2. Serveis i característiques 
Si es volen donar a conèixer dades, es poden mostrar al dispositiu enllaçat 
mitjançant serveis que contenen un conjunt de característiques. Al mateix temps 
aquestes característiques contenen les dades que es volen transmetre. 
 

3. Base de dades GATT 
Tots aquests serveis i característiques conformen la base de dades GATT i 
qualsevol d’aquestes dades es pot llegir i escriure des del propi xip o des d’un 
altre dispositiu ble que s’hagi enllaçat. 
 

4. UUID 
Cada servei i característica ha d’incorporar un UUID que els identifiqui. 
Generalment s’utilitza per determinar quin tipus de dades hi ha dins. 
 
 

També s’ha de tindre en compte que un dispositiu ble només es pot enllaçar amb un altre 
dispositiu ble, mai més d’un.  

 

2.2.2. Beacons 

Una alternativa a l’anterior tipus de comunicació és la tecnologia beacon creada per 
Apple. També són anomenats iBeacons per aquesta mateixa raó. 

Aquesta tecnologia redefineix la manera d’entendre el BLE fent que no sigui necessari 
sincronitzar els dispositius per a que es puguin localitzar i monitoritzar-ne la posició de 
manera molt més fàcil i ràpida. 
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Tot i que segueix utilitzant el concepte de UUID per a diferenciar els diferents tipus de 
serveis que es volen buscar, aquest té un efecte més determinant, ja que es pot 
programar una cerca per a fixar-se només en un tipus d’UUID. 

El sistema de beacons no està pensat per a comunicacions, sinó per a localitzar objectes 
i calcular la distància entre ells. Hi ha dos conceptes importants que estructuren aquest 
comportament: 

 

Monitoring 

El que es monitoritza realment són regions. Les regions són el conjunt de dispositius BLE 
amb un mateix UUID que es detecten als voltants (a una distància màxima d’uns 50 
metres). Aquest mètode l’únic del que s’ocupa és d’advertir si algun dispositiu ha entrat 
dins una regió o no. Això vol dir que en aquesta part del procés no sabem la llista dels 
dispositius que hi ha dins la regió ni la distància a la que es troben. Si volem aquesta 
informació, hem de recórrer al ranging. 

 

Ranging 

Per a poder utilitzar aquesta funció és necessari haver monitoritzat abans una regió i que 
aquesta hagi detectat que entrava un dispositiu. Quan això passa, i ja ens hem assegurat 
de que com a mínim hi ha un dispositiu dins la regió, podem obtenir la llista dels beacons 
disponibles i calcular la distància a la que estan un per un. 

El ranging consumeix molts més recursos que el monitoring, es per això que s’evita 
activar-lo quan no es detecten beacons dins la regió. 

 

 

Com es pot imaginar, en aquest segon cas el consum de bateria és més elevat que en el 
primer, però a canvi es dona una versatilitat a la connexió que permet més flexibilitat a 
l’hora de mantenir la comunicació activa. 
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3. Disseny i implementació HW 

En aquest apartat s’especificarà quins components s’han elegit per la creació tant de la 
polsera com dels receptors i perquè. També es fa referència al disseny de la placa final i 
al procés que s’ha seguit per arribat a la seva realització. 

 

3.1. Selecció dels components 

En aquest apartat, es tractaran els components que s’ incorporaran als sistemes tant de 
la polsera com dels receptors, juntament amb els costos aproximats i els consums que 
tenen. 

Si ens parem a pensar en les funcionalitats que han de tindre tant polsera com receptors, 
els components que fan falta no són masses. Per una banda, un xip que permeti la 
comunicació en BLE i per l’altra una bateria que doni la major autonomia possible al 
dispositiu. A part, hi ha altres components que s’especificaran al disseny que serveixen 
per unir convenientment els mencionats però que no tenen tanta importància a l’hora de 
ser elegits.  

És important remarcar que tant polsera com receptors tindran, almenys en l’aspecte de 
hardware, els mateixos components a excepció dels sistemes d’avís com podria ser un 
component de vibració. És ben normal que això sigui així donat que l’única diferència 
entre els dos dispositius és la comunicació entre ells i aquesta està gestionada per 
software. 

Els preus que s'indiquen es fan sobre el propòsit d'una producció de més de 1000 unitats 
ja que  és per veure el preu de cost aproximat que tindria el producte. En principi, en 
aquest apartat s’obviarà qualsevol altre cost que no vingui directament dels components 
que formaran part de la polsera i els receptors. 

Els principals components elegits pel projecte es llisten aquí: 

 

3.1.1. BLE Transceiver 

Al principi es va considerar preferent el CC2541 de TI (Texas Instruments). Aquest xip 
pot actuar tant d’emissor com de receptor, és programable i incorpora memòria flash i 
RAM més que suficients per la nostra aplicació. La mida és d’uns 5mm x 5mm, així que 
no té problema en el tamany. Per altra banda, la distància entre potes pot donar 
problemes a l’hora de soldar, però tots els xips d’aquesta mida tenen aquest problema. 
El preu és de 3.08€ en quantitats raonables. 

Respecte al consum, segons l’Application Note, té pics d’intensitat de fins a 17.5mA però 
el consum i temps mitjà per cada connexió entre emissor i receptor és d’uns 8.38mA 
durant 2.72ms. Com que el consum quan estan en sleep és de 0.001mA, la corrent 
consumida si considerem una connexió per segon és de 0.024mA. 

Si considerem negligible el temps de sleep, al multiplicar el 0.024 per el número de 
connexions per segon i receptors que tenim, ens donarà el consum aproximat del 
dispositiu. Si a més a més dividim la capacitat de la bateria per el consum, tindrem el 
número d’hores teòric que el dispositiu estarà alimentat. 
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Seguidament es presenten els enllaços d’on s’ha extret la informació: 

• Data sheet de CC2541 TI -> http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2541.pdf 
• Application Note -> http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/swra347a/swra347a.pdf 
• Comprar CC2541 des de TI -> https://store.ti.com/webpage.aspx?webpageid=16 

 

 

Tot i que aquest xip semblava perfecte donades les especificacions de consum i mida 
que tenia, s’havia de programar a una capa molt baixa i implicava que per a fer funcions 
senzilles eren necessàries moltes línies de codi. A part, el fet de desconèixer 
pràcticament per complet la programació d’aquest tipus de dispositius em va fer tirar 
enrere en el desenvolupament amb aquest component. 

Per a solucionar-ho, es va trobar una alternativa. Després de buscar altres possibilitats, 
es va trobar una empresa que va afegir a aquest mateix xip (el CC2541) un firmware per 
a facilitar la seva programació. Bluegiga implementa al voltant del xip un conjunt de 
mòduls que fan que és pugui programar mitjançant un codi molt més senzill que van 
crear ells mateixos anomenat BGScript. A part, també incorpora l’antena, el clock... i això 
facilita el disseny. El seu preu evidentment, és més elevat, però ho compensa facilitant la 
manera de programar el xip. 

Dins dels models dels que disposa Bluegiga, el que s’adapta més a les nostres 
necessitats és el BLE113, el model més petit que té basat en el xip de TI. 

Respecte al preu, augmenta fins als 6.84€, sens dubte el component més car del disseny.  

Donat que aquest està basat en el CC2541, té unes especificacions de consum molt 
similars.  A més a més, encara que la mida augmenta bastant arribant fins els 15mm x 
9mm continua no tenint problema ja que no hi ha necessitat de que sigui més petit. 

Finalment, es presenten els enllaços d’on s’ha extret la informació. Tot i això, la primera 
és una pàgina protegida de la web oficial de l’empresa i només es pot veure si et 
registres de forma gratuïta a la seva web. Seguidament es mostren: 

• BLE113 Datasheet -> 
https://www.bluegiga.com/protectedstore/8pHYFByrRbCfvauWLt5CMQ/UqNW-
ewvqFcuMuMCta-obw/VaxeRK4vv7cNKseTAee3YZZb0EFAK-T-
b8oP1bobGYvR1jaFBzuv/BLE113_Datasheet.pdf 

• Mouser electronics, comprar BLE113 -> : 
http://www.mouser.es/Search/Refine.aspx?Keyword=603-BLE113-A 

 

3.1.2. Bateries 

Donades les conclusions de l’anàlisi de la competència, s’ha de ser conscient que la 
duració de la bateria és un aspecte crític i el fet de poder recarregar-la o canviar-la de 
forma fàcil és igualment important. En aquest apartat, s’intentarà trobar la bateria més 
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adequada centrant-nos en que duri tant com sigui possible. Per altra banda, dir que totes 
les bateries a les que ens referirem són del tipus coin o de botó.  

Donat que els pics d’intensitat que pugui provocar el sistema és poden evitar mitjançant 
un condensador i que els xips amb els que treballarem funcionen amb voltatges habituals, 
considerarem el factor determinant la capacitat de la bateria.  

Si considerem que tenim un polling (obertura de comunicacions per segon) de dos, els 
receptors hauran d’establir connexió dos cops per segon. Dividint la capacitat de la 
bateria per la multiplicació del 0.024 de consum del transceiver per les dos connexions 
per segon, podem obtenir el temps que els dispositius aguantaran sense bescanviar la 
bateria. 

Després de buscar i tenint en compte també la importància d’agafar una marca que 
proporcioni un mínim de confiança, em vaig decantar per la CR-2477 de Panasonic. És 
una bateria que té una capacitat de 1Ah, un diàmetre de 24mm i una altura de 7mm. El 
que m’ha fet elegir aquesta bateria ha sigut la seva alta capacitat combinada amb la seva 
mida, que és molt similar a la majoria d’aquest tipus de bateries. Per altra banda, al ser 
una marca coneguda sempre hi ha més garanties que en productes de marca 
desconeguda que teòricament ofereixen millors prestacions. 

Amb 1Ah, els receptors aguantaran sense bateria unes 20800 hores, que és el mateix 
que 2 anys i 3 mesos aproximadament. 

En el cas de la polsera, el número de receptors afecta al consum donat que ha d’obrir 
tants cops comunicació com receptors hi ha, no és així en el cas dels receptors. Si fem el 
mateix procediment, considerant que tenim 4 receptors amb un polling de 2 cops per 
segon i la mateixa bateria, obtindríem que l'emissor ens aguantaria amb bateria durant  
mig any i poc. 

Per altra banda, el preu és bastant més alt que altres opcions de menys prestacions, 
però comparat amb aquestes ofereix el triple de capacitat. No s’especifica el preu en 
grans quantitats però per fer-se una idea, el preu en petites quantitats correspondria a 
2.68€. 

Seguidament es mostra la pàgina d’on s’han extret les dades: 
 

• Data sheet -> http://www.mouser.com/ds/2/315/crseries_datasheets_merged-
462862.pdf 

• Preu de compra DigiKey -> http://www.digikey.es/product-detail/en/CR-
2477%2FHEN/CR-2477%2FHEN-ND/4747779 

 
 

3.1.3. Altres components 

Els components electrònics que tindrà tant la polsera com els receptors són plaques PCB, 
condensadors i altres components que quan s'ajunten poden arribar a suposar un cost 
considerable. 

La polsera portarà altres components com un vibrador o brunzidor, dels qual n'hi ha de 
molts tipus i de molts preus. De moment considerarem que la polsera tindrà un cost de 
1€ més. Per altra banda, el receptor també incorporarà elements d’aquest tipus així que li 
sumarem  0.5€. 
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3.1.4. Costs i consums 

Tenint en compte els càlculs fets en els apartats anteriors i sabent que les bateries no 
són perfectes i deixen de funcionar bastant abans de que la capacitat estigui 
completament esgotada, considerarem que l’autonomia aproximada de la polsera 
seria d’uns vuit mesos i la dels receptors seria d’un any i mig. 

En relació al preu de cost, el valor més aproximat que tindríem actualment, tant per la 
polsera com per al receptor, seria el següent: 

Polsera: 6.84€ + 2.68€  +1€  = 10.52€  

Receptor: 6.84€ + 2.68€ + 0.5€ = 10.02€ 

S’ha de tindre en compte que aquest preu es podria reduir uns 4 euros per receptor i 
polsera si es trobés la manera de programar el xip CC2541, fins llavors aquesta és la 
millor opció. 

 

3.2. Disseny 

El disseny final del producte implica fer les connexions electròniques de tots aquests 
components. Com ja es veurà més endavant, en el cas de la polsera es té problemes 
seriosos a l’hora de poder-lo fer un producte amb certa utilitat. Vist això, i tenint en 
compte que tant polsera i receptor tenen un disseny electrònic pràcticament idèntic, 
només presentaré el disseny en PCB del receptor ja que seria el que finalment podria 
sortir com a producte. 

Per altra banda, si volguéssim el disseny de la polsera tan sols hauríem de fer sortir una 
línia de coure per qualsevol dels terminals P0_x del BLE i connectar-lo a un component 
vibrador. Aquesta és l’única diferència que hi hauria entre les dos plaques. 

La placa ha estat dissenyada amb un software lliure de creació de PCB’s. Eagle és un 
programa senzill però que compleix les funcionalitats mínimes per a que es pugui crear 
una placa senzilla com la proposada.  

Donat que el conjunt del hardware havia d’ocupar poc espai, es va decidir ficar la pila 
sota la placa per a fer el sistema final més compacte. És per això que en el disseny 
s’indiquen dos forats verds per els quals vindrien els terminals positiu i negatiu de la pila, 
que es situaria sota la placa. Al cantó d’aquests s’indica a quin pol de la pila estan 
connectats. 

Per aguantar la pila per sota, s’utilitzarà un clip que s’enganxarà al revers de la placa. 

Aquí es presenta la placa del receptor, els arxius .brd i .sch amb el disseny de la placa el 
podreu trobar a l’annex:	
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Com es pot veure, la placa és ben senzilla i només consta d’un regulador per evitar que 
un comportament estrany de la pila pogués fer malbé el xip i de quatre condensadors, 
tots ells entre els terminals on s’espera un voltatge concret i massa.  

Remarquem també que totes les masses i els terminals d’alimentació del ble estan 
curtcircuitats entre ells.  

També s’ha de tindre en compte que, com es veurà en el següent apartat en el que 
s’explica com es programa el xip, les potes P2_2 i P2_1 no estan connectades. Això 
significa que amb aquesta placa no es pot programar el xip. Per aquesta raó s’hauria 
d’utilitzar xips prèviament programats. 

Tot i no presentar aquesta placa a causa de la seva complicada realització pel fet de que 
les potes del BLE113 són molt properes, es presentarà un prototip molt similar construït 
amb un mòdul que es presenta més endavant, on ja està soldat el xip. 

Fent referència a la mida de la placa, fa 2.667 cm de llarg per 1.905 cm d’ample. Donat 
que la pila fa 2.4 cm de diàmetre, ambdues parts ocupen pràcticament el mateix. 

 

Finalment, tenint en compte els factors crítics d’un possible producte extrets en les 
conclusions de l’apartat de benchmarking, es va pensar en incloure un sistema de 
recàrrega de bateria. 

Aquest va ser pensat i dissenyat per la polsera, ja que té un consum més alt que els 
receptors. Al treure-la del disseny final, la realització del sistema de càrrega va perdre el 
sentit i no es va acabar de realitzar mai. Tot i això, ja s’havia dissenyat i fins i tot s’havien 
triat els dispositius que s’utilitzarien.  

Les alternatives que s’havien proposat són la càrrega sense fils i la càrrega mitjançant 
micro-USB.  Aquí es presenten els sistemes que es van dissenyar: 
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Disseny càrrega sense fils 

 

En aquest disseny, la bobina capta el senyal del carregador i el 
passa per un rectificador de díodes Schottky. El condensador 
serveix per evitar els arrissats del senyal després del rectificador. 
Finalment, per a carregar la bateria de forma correcta és 
necessari el xip MCP73831, que s’ha extret de les 
recomanacions que es donen en el datasheet de la bateria. 

La bobina utilitzada ja estava comprada i és de 7.5uH. A part, és 
plana i allargada, ja que havia d’adoptar la forma de la polsera. 
Alhora, havia de tindre la major superfície que es pogués per 
augmentar el % d’energia captada.  

 

Disseny càrrega micro-USB 

 

Aquest disseny és més senzill ja que bàsicament parteix l’anterior per la meitat però 
segueix necessitant el xip de càrrega de la bateria.   
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4. Disseny i implementació SW 

Aquest apartat explica el procés de disseny que s’ha seguit a l’hora de dissenyar el codi 
que necessita el sistema per a realitzar les funcions descrites anteriorment. 

Es diferenciarà clarament entre la programació que es va fer en els components tant de 
la polsera com dels receptors i la de l’aplicació mòbil. 

 

4.1. Disseny del codi de la polsera i els receptors 

Tot el que s’ha programat en aquest apartat s’ha fet en el llenguatge especialitzat de 
Bluegiga, BGScript. Aquest llenguatge està basat en C i té algunes funcions creades per 
ells per a facilitar la gestió dels events de rellotge, GPIO...  

 

4.1.1. Entorn de programació 

Per a poder programar el BLE113 fa falta descarregar-se programari de la pàgina web 
oficial de Bluegiga. Només es compatible amb Windows i es diu BLE Update, aquesta 
carrega tots els arxius que conformen el programa al xip. 

L’estructura d’arxius és necessària i ve predeterminada. Al descarregar-te qualsevol 
aplicació de prova pots obtenir els arxius base necessaris per començar a programar. 

Els conjunt d’aquests arxius està en format .xml o .bgs i s’ha utilitzat una eina 
anomenada NotePad++ per a modificar-los. 

Cada arxiu del codi té una funció, les funcions dels arxius principals són definides aquí: 

1. project.xml – Defineix els recursos que s’utilitzaran al projecte i el firmware que 
utilitzarà el projecte. També inclou els arxius principals del projecte. 

2. hardware.xml – Conté la configuració del hardware per el nostre dispositiu, en 
aquest cas el BLE113, per a determinar quines funcions del xip s’utilitzaran. 

3. gatt.xml – S’hi defineixen els serveis i les característiques que tindrà la base de 
dades GATT per el projecte. 

4. config.xml – Serveix per emmagatzemar la configuració de l’aplicació, no és 
obligatori. 

5. nom_aplicacio.bgs – Aquest és el fitxer on va programada l’aplicació i l’únic que 
està en el llenguatge BGScript. 

 

Per altra banda, quan ja es té el codi, la manera de connectar el xip a l’ordinador és 
mitjançant un CC Debugger. En el meu cas, aquest era de Texas Instruments.  

La manera de connectar el CC Debugger amb el BLE113 no és complicada, seria la 
següent: 
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      CC Debugger                                BLE113               

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribució	de	pins	

CC	Debugger	 BLE113	

1	 1,2,3,4,5,6,7,18,25,36	

2	 8	

3	 9	

4	 10	

7	 34	

9	 8,17	

 

Tot i això, el BLE113 té les potes tant juntes que és molt difícil soldar de manera correcta 
les potes sense una màquina suficientment precisa. Per aquesta raó, per fer els prototips 
s’ha fet ús d’un mòdul en la que l’única funció que s’ha utilitzat és la descrita per a poder 
programar-lo. El mòdul és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’única característica que té aquest mòdul és que ja està soldat i és pot programar 
directament. 

 

 

De cara a la programació dels xips, els paràmetres principals de la comunicació van ser 
elegits de la següent manera: 
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Per a tenir un sistema idea s’ha de poder avisar sense molta latència de que l’objecte 
s’està allunyant. Per això els cops que s’obra comunicació entre la polsera i cada 
receptor ha de ser d’uns dos cops per segon. Això vol dir que cada 500ms la polsera 
s’haurà d’haver comunicat amb tots els receptors.  

Donat que qui té que comunicar-se amb tots els altres dispositius és la polsera, el màster 
serà aquesta. Per altra banda els receptors només s’hauran de comunicar amb la 
polsera. 

En aquest apartat només s’explicaran els problemes que es van tenir i quina és la funció 
que realitza el codi.  

 

4.1.2. Programació dels receptors 

El codi utilitzat pels receptors fa que el xip escanegi durant els 30 primers segons i és 
doni a conèixer a l’espera de que algun màster el descobreixi. 

Després, cada 500ms es desperta per agafar el nivell de potència que rep del màster i 
decidir si està lluny o prop segons el criteri que es programi (dependrà del nivell de 
sensibilitat). Tant si ha decidit que està en zona propera o zona llunyana, aquesta dada 
es guarda a la seva corresponent característica del servei. 

Aquesta dada serà agafada per la polsera abans de que tornin a passar 500ms i torni a 
canviar. 

 

Com es veurà més endavant, hi ha un canvi en la manera de detectar els receptors en el 
mòbil i, en conseqüència, el receptor s’ha de comportar d’una manera diferent. En aquest 
cas, la programació del receptor es basa en identificar-se com un beacon. Això implica 
llençar un missatge específic d’advertència cada certs temps. 

Aquest temps, per a que el beacon es detecti de manera correcta en tots els casos, ha 
de ser el necessari per a que es llenci el missatge almenys tres cops durant l’escanejat 
del mòbil. 

 

4.1.3. Programació de la polsera 

Per a programar la polsera, es fa un codi que cada 500ms llegeixi les característiques de 
tots els receptors que tingui enllaçats. En aquestes característiques s’hi llegeix si el 
receptor està a més distància de la que hauria o no, ja que els càlculs es fan en el 
receptor. Quan la polsera es troba una característica que indica que, efectivament, el 
receptor està massa lluny, treu un senyal pel port P0_0, al qual ha de tindre connectat un 
vibrador que s’accionarà en rebre aquest senyal. El port P0_0 és un GPIO bàsic. 

Tot i que el xip si que treu el senyal quan llegeix una característica dels receptors que li 
indica, fins ara encara no s’ha testat amb el dispositiu vibrador. 

4.1.4. Canvi en el disseny del sistema 

Un cop la programació va funcionar com s’esperava, va sorgir un problema. El valor 
RSSI que indica la potència del senyal que es rep, era molt inestable. Això significa que 
en una mateixa situació, el valor del RSSI podia arribar a doblar-se. 
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Aquesta inestabilitat és deguda a que depenent dels camins que agafi el senyal per 
arribar al receptor hi hauran més ones constructives o més de destructives.  

Donat aquest inconvenient, es va intentar que el receptor agafés més mostres de la 
potència però només se’n pot captar una per cada cop que el xip es desperta. L’altra 
opció era despertar el xip més cops però implica que el consum es dispari. 

És aquest problema el que em fa pensar en un canvi de disseny en el sistema. Si la 
complicació ve donada perquè els xips no són capaços de calcular més d’una mostra de 
potència cada cop, qui pot solucionar aquest problema és un mòbil. 

Vaig pensar que si delegava totes les funcions de càlcul al mòbil, amb aquest tindria molt 
més marge de maniobra per agafar més mostres que no amb els xips. 

Amb això, el nou sistema que havia pensat incloïa el mòbil com a dispositiu detector i 
uns receptors que caldria redefinir per adaptar-se al mòbil. 

Donat que per les comunicacions amb el mòbil el receptor s’ha de comportar diferent i 
per evitar dos programes diferents del receptor, es va aconseguir que en un mateix codi 
el receptor pogués funcionar tant amb la polsera com amb el mòbil (salvant algunes 
diferències). Així s’aconseguia que no s’hagués de canviar el codi per treballar amb un o 
altre sistema. 

 

4.2. Disseny de l’aplicació mòbil 

A l’hora de fer l’aplicació mòbil, vaig pensar que el plantejament havia de ser molt 
diferent del que s’havia seguit fins llavors. Quan programava els xips o quan elegia els 
components, només importaven la funcionalitat i les prestacions. En aquest cas, hi ha 
molts més factors a tenir en compte. 

Quan algú es descarrega una aplicació, la primera impressió diu molt d’aquesta. 
L’estètica, la comoditat i la usabilitat són els tres factors claus en que s’ha de pensar a 
l’hora de dissenyar.  

A part, pel fet de ser una activitat que constantment ha d’estar comprovant mitjançant un 
escanejat bluetooth si hi ha receptors propers, és molt important l’eficiència energètica. 
Ningú voldria instal·lar-se una app que consumis el 20% de la bateria pel sol fet 
d’executar-se en segon pla. 

Per poder arribar a complir tots aquests reptes a l’hora de programar-la, el primer que es 
va tenir que decidir va ser la plataforma en que es programaria. 

 

4.2.1. Entorn de programació 

En la majoria dels casos en que a la llarga s’ha de programar tant per iOS com per 
Android, la opció més eficient i ràpida és utilitzar un PhoneGap. 

Un PhoneGap és un framework que s’executa una capa per sobre del sistema operatiu 
base del mòbil. Això et permet poder programar amb el mateix llenguatge per tots els 
mòbils per als que estigui adaptat aquest framework. En aquests es programa en 
javascript, html i css. 
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Tot i això, si es volen fer accions molt específiques, aquest software està limitat en certs 
aspectes i no s’hi poden programar algunes funcions. 

Donat que era prioritari tenir control total sobre el temps d’escanejat i cada quan es feia, 
es va preferir en el seu moment cobrir-se les esquenes i assegurar-se de que tindríem en 
tot moment el màxim control sobre aquests. És aquesta la raó per la qual finalment es va 
descartar un PhoneGap i es va decidir programar en natiu. 

La raó de començar a programar amb Android va vindre donada simplement pel fet de 
que tinc un mòbil que té aquest SO i no hi havia pressupost per un iPhone. 

Així, finalment la plataforma elegida va ser Android en natiu (Java). 

 

 

Un cop s’havia decidit la plataforma, per a instal·lar totes les eines necessàries només va 
caler anar a la web de android developers i descarregar-se el programari de Android 
Studio. Així és el programa: 

 

Per altra banda, quan decideixes programar en Android, el primer que tens que 
especificar és quina SDK s’utilitzarà. L’SDK és la versió de Android per la que 
programaràs. Un mòbil amb l’SDK número 20, sempre podrà utilitzar aplicacions 
programades per altres amb el número més baix, però no sempre serà així a l’inrevés. 
Pel nostre cas, donat que la API del BLE s’instaurà a Android a partir de la versió 4.3, la 
SDK que ens feia falta era la número 18. 

 

Fent referència al mètode de gestionar les classes, Android està estructurat en dos parts 
principals on s’hi fica la majoria del codi. Per una banda, tindrem el conjunt de classes 
Java en les que es programaran les activitats (vistes de l’aplicació) i els serveis 
(programes que corren en segon pla). Per altra banda tindrem les classes on s’especifica 
el disseny de les vistes, els colors, els estils i les icones. 
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Tot i que hi ha molta feina programada en aquesta segona part de l’aplicació, no hi ha un 
interès tecnològic particular, així que ens centrarem principalment en la programació de 
les funcionalitats principals. 

 

4.2.2. Funcionalitats del sistema 

En el moment de dissenyar l’aplicació, hi havia dos projectes oberts. Per una banda, 
s’havia de programar l’aplicació per configurar la polsera però no es veia sortida al 
problema de la inestabilitat en la detecció. Per altra banda, el nou projecte que s’havia 
pensat era la de passar totes les tasques de detecció al mòbil i eliminar la polsera. 

Per a no tancar possibilitats, es va decidir fer una pantalla al principi de l’aplicació per 
separar funcionalitats. Al principi de tot es decideix si el dispositiu detector serà el mòbil o 
una polsera.  

Finalment, no es va programar en la seva totalitat la part de la polsera ja que no se li veia 
utilitat si no quedava resolt abans el problema que tenia aquesta. Tot i això, les 
funcionalitats que ara descriurem estan igualment habilitades per totes les parts de 
l’aplicació. 

 

S’entenia a l’hora de pensar en les funcionalitats que no només havia d’acomplir el 
requisit de detectar els receptors i avisar quan un s’allunyés. Hi havia d’haver darrere 
una estructura que ajudés a l’usuari a fer més fàcil la navegació per aquesta. 

Tenint en ment aquest aspecte, es va pensar en un sistema que permetés a l’usuari 
accedir a les dades que ell havia configurat des de qualsevol mòbil que tingués 
l’aplicació. Això, evidentment, implicava un procés d’autentificació que al mateix temps 
també implicava tenir una base de dades a internet per a poder accedir-hi des de 
qualsevol mòbil. Aquesta funció serà explicada en detall més endavant. 

A part d’aquesta, hi han altres funcionalitats com afegir receptors, eliminar els receptors, 
canviar el nom d’aquests i la sensibilitat amb la que es detecten... Es podrà veure com 
s’interactua amb aquestes funcions en el disseny preliminar que es va fer de l’aplicació i 
en el disseny definitiu que hi ha actualment. 

 

4.2.3. Disseny de les vistes 

Just abans de programar l’aplicació i pensant en tots els punts anteriors, vaig fer un 
disseny preliminar de quines havien de ser les vistes de l’aplicació i quines funcionalitats 
hi haurien d’estar associades. Hi ha hagut alguns canvis, però en general han sigut 
menors. A part, també s’inclou el flux que es tenia pensat que seguissin les pantalles. 

Aquí es presenta el disseny preliminar de l’aplicació: 



 

Disseny preliminar del diagrama de flux de l’aplicació 

 

 

Disseny preliminar de les vistes de l’aplicació 
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Es pot veure clarament que el títol de l’aplicació es repeteix en totes les pantalles. Això 
és un aspecte purament de disseny, però implica donar molta importància a la marca. 
Quan es va crear, l’app havia de tenir un nom i un logo, en aquest cas, la decisió va 
sorgir sola. El logo es va crear en un procès de prova-error fins que es va trobar el que 
es creia que quedava millor amb l’estil de l’aplicació i el nom ja estava pensat amb 
anterioritat. El nom i el logo que es va elegir són aquests: 

 

 

 

 

 

 

Com es pot imaginar, el disseny final va ser un pèl diferent. Com a mètode per testar 
l’aplicació, es va deixar utilitzar aquesta a 10 persones per a que la provessin. D’aquesta 
manera es van veure quines dificultats tenien i que pensàven que es podia millorar. 

Els principals problemes que es van detectar i es van canviar de l’aplicació van ser els 
següents: 

1. Amb el disseny presentat, al apretar segons quins botons hi havia dificultats pel 
fet de que estaven molt propers l’un de l’altre. A més a més, faltaven algunes 
opcions que es consideraven importants com poder modificar la sensibilitat del 
receptor. Per aquestes raons, es va crear també una vista per la configuració de 
cada receptor en particular. 
 

2. També es va notar que hi havia molts botons en algunes pantalles que 
pràcticament mai éren necessaris i es va decidit treure’ls d’aquestes. 
 

3. El login també va acabar incloent una vista per quan s’ha oblidat la contrasenya i 
ha de ser recuperada. 
 

4. Pràcticament tots es van queixar de que no es veia si el dispositiu estava 
connectat o no a la llista dels receptors. 
 

5. Finalment, es van agafar algunes idees de disseny que també van ser 
proposades com que el logo ocupés menys espai de la pantalla o el tipus de 
botons que s’utilitzava en aquell moment. 
 
 

Un cop arreglat aquesta sèrie d’errors, el disseny final va quedar bastant més lògic i més 
eficient. 

Amb l’excepció de que en el disseny actual, quan s’apreta un element de la llista de 
receptors es va a la configuració d’aquest receptor, el diagrama de flux es manté 
exactament igual. 

Aquí es presenta el disseny final de l’aplicació: 



 

Disseny final de les vistes de l’aplicació 

                Vista Login                                                                   Vista Registre                                                     Vista ForgotPassword 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Vista Elecció                                                               Vista AfegirPolsera                                                     Vista Receptors 
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         Vista AfegirReceptor                                                     Vista ReceiverSettings                                             Vista GeneralSettings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notificació 

 

 

 

 

 

 



 

Es pot veure en aquest nou disseny que hi ha opcions noves com la de fer el log-in amb 
Facebook. Aquesta funcionalitat es va afegir perquè és molt més còmode i ràpid per una 
persona que vulgui registrar-se. 

D’altra banda, també es va haver de dissenyar la notificació, però en aquí no teníem molt 
marge per la creativitat donat que estan molt restringides als estàndards de disseny 
d’Android. 

 

4.2.4. Disseny de les funcionalitats principals 
En aquest apartat s’explica el procés que es va seguir per programar l’aplicació i perquè 
es va fer d’aquesta manera. 

 

Login i sincronització de bases de dades 

Primerament s’havia de fer el sistema de gestió d’usuaris. Aquest sistema, per definició, 
havia de dependre d’una base de dades externa. Això implicava haver de tindre un 
servidor que gestionés les peticions de l’aplicació. Per tal d’evitar complicacions, es va 
voler buscar una alternativa. 

Per solucionar el problema, es va optar per Parse. Aquesta és una empresa que ofereix 
els serveis web propis d’un servidor i d’una base de dades de manera gratuïta. Només 
cal utilitzar la seva llibreria i connectar-se amb una compta que es crea des de la web 
oficial. Tot i que el producte que ofereixen sense pagar està limitat a 30 peticions per 
segon, és improbable que l’aplicació arribés a tenir tanta activitat. 

Un problema que va sorgir amb aquesta llibreria és que, si s’utilitza només una base de 
dades externa, la connexió a internet és obligatòria per al funcionament de l’aplicació. 
Això limitava molt l’aplicació en situacions de poca cobertura. Per aquesta raó es va 
optar també per tenir una base de dades en local, d’aquesta manera totes les funcions 
que fa l’aplicació i totes les dades que mostra provenen de les dades guardades al mòbil. 

Donat que cada usuari havia de tindre unes dades associades als seus receptors en 
ambdues bases de dades, aquestes havien d’estar sincronitzades. 

Per a fer-ho, es va programar que sempre que entrés un usuari autentificat es 
sincronitzessin  les dos bases de dades, tenint com a prioritària la de Parse.  

A part, per mantenir-les sincronitzades, cada canvi que es fa a l’aplicació s’aplica a les 
dos. Encara que en aquell moment no hi hagi connexió a internet, l’aplicació s’esperarà 
fins que pugui pujar les dades. 

 

Connexions BLE 

Quan vaig programar per primer cop l’aplicació, aquesta enllaçava els dispositius i 
calculava la distància basant-se en la mitjana de 30 mostres de la potència del senyal del 
receptor. Aquesta mesura era prou bona com per aconseguir resultats lògics i estables.  

Tot i això, el mòbil parava d’escanejar quan portava 10 minuts o menys sense encendres. 
Això és degut a que Android està pensat per estalviar energia en llargs períodes 
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d’inactivitat. Això provoca que al cap de poc temps d’estar inactiu tots els processos no 
essencials són forçats a aturar-se. 

Per saltar-se aquesta restricció, es poden programar alarmes (AlarmManager) per a que 
cada cert temps es pugui reprendre el procés durant uns moments. Tot i això i com s’ha 
vist al principi, l’enllaç BLE necessita una comunicació molt precisa i sincronitzada. 

El sistema d’alarmes és imprecís i el temps que hi hauria d’haver entre alarmes pot variar 
bastant en la majoria dels casos. A més a més, el temps que es deixa per reprendre el 
procés no és fins que el procés acaba, sinó fins que s’acaba un temps fixat pel SO.  

Com a resultat, quan es reprenia el procés, el mòbil havia de buscar, trobar i sincronitzar-
se amb el receptor durant aquell temps. Evidentment, això no passava mai. 

S’ha de tindre en compte que el comportament esperat de l’aplicació és que aquesta 
estigui pendent del receptor, tant quan l’aplicació està oberta com quan el mòbil porta 
inactiu més d’una hora. Si el mòbil deixa de escanejar al cap d’un cert temps, l’aplicació 
perd el sentit. 

 

Per a solucionar el problema calia canviar el mètode d’enllaçar els receptors ja que 
aquests depenien d’un enllaç massa precís i, en conseqüència, fràgil. 

La tecnologia beacon utilitza BLE però pot prescindir d’enllaçar-se. Amb tot, aquesta 
tecnologia no estava adaptada al sistema Android i és per això que es va decidir utilitzar 
una llibreria per a forçar aquesta adaptació. 

AltBeacon és una llibreria que fa que un sistema Android pugui monitorejar beacons, 
una característica que els sistemes iOS ja porten incorporada. 

El funcionament de la detecció de beacons està explicada en l’apartat de definició de 
BLE, l’únic que fa aquesta llibreria és donar la capacitat al mòbil d’actuar d’aquesta 
manera. 

Aquest canvi de sistema implicava que cada cop s’escanejava en busca de receptors 
amb un UUID concret. En aquest cas no estan enllaçats així que per identificar els 
associats al mòbil, s’emmagatzema la MAC del receptor. Després, a l’hora d’identificar-
los es comparen els receptors detectats amb un array de MACs, els quals s’extreuen del 
llistat de receptors configurats a l’aplicació 

Tot i el que es pot pensar, al escanejar-se molt poc temps no hi ha una un drenatge molt 
gran de bateria tal com es demostra en la secció de validació. 

Per a que sigues útil, vaig haver de modificar una mica la llibreria per adaptar els temps 
d’alarma i dels serveis de monitorització a les necessitats de la nostra aplicació, és per 
això que aquesta no està en format comprimit sinó en classes  per separat. 

A part, la llibreria també incorpora un sistema de calcular la distància igual al que havia 
pensat. Es calcula la mitjana d’unes quantes mostres de la potència i es fa un 
aproximació de la distància (que és variable en cada mòbil, per això serà sempre una 
aproximació). 

S’ha de tindre en compte que el temps que està escanejant el mòbil ha de ser almenys 
tres cops el temps que el beacon tarda a llençar el seu missatge per assegurar que es 
detecta sense excepcions. Per altra banda, també hi ha el paràmetre del temps entre 
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escanejats, el qual determina la latència amb la que reaccionarà el mòbil a un canvi a 
costa d’un consum més alt. 

És un sistema que té bastanta estabilitat, però quan la distància està al llindar de 
detecció pot passar fàcilment d’un estat a un altre. Per evitar aquest comportament, s’ha 
utilitzat quelcom similar a un comparador amb histèresis. Això fa que els llindars de canvi 
d’estat siguin diferents per la connexió que per la desconnexió i evita situacions dubtoses. 

 

4.2.5. Estructura de la base de dades interna i externa 
Per a portar a terme les funcions descrites anteriorment, és necessari emmagatzemar la 
informació tant dels usuaris com dels receptors de manera que l’aplicació pugui utilitzar 
aquesta informació en les diferents vistes. 

Aquesta informació ha de ser la mateixa tant a la base de dades del mòbil (interna) com 
a la base de dades de Parse (externa). Tot i això, aquesta segona té altres paràmetres 
afegits automàticament que no es sincronitzen amb el mòbil ja que no ens aporten cap 
utilitat. 

Per a gestionar la base de dades del mòbil, s’utilitza un tipus de llenguatge que 
s’anomena SQLite. Està basat en SQL però és una versió més lleugera adaptada per 
mòbils i que ja està incorporada en Android. 

Si es vol veure la informació que s’ha emmagatzemat al mòbil, s’ha de fer un backup de 
la base de dades i descomprimir l’arxiu resultant. Després s’ha de visionar amb un 
programa especial per obrir aquest tipus d’arxius. En el meu cas es diu SQLite Database 
browser. 

Les comandes per aconseguir fer un backup de la informació de l’aplicació i 
descomprimir l’arxiu són: 

Fer backup del package com.parse.loginsample.basic 

'adb backup -f ~/data.ab -noapk com.parse.loginsample.basic’  

Descomprimir l’arxiu resultant del backup 

'dd if=data.ab bs=1 skip=24 | python -c "import  
zlib,sys;sys.stdout.write(zlib.decompress(sys.stdin.read()))" | tar -xvf -'  

 

La informació que emmagatzema la base de dades interna és la següent: 

Base de dades interna – Taula Users / Taula Receivers 
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A la base de dades interna, només es sincronitza la informació relacionada amb els 
usuaris que han entrat amb la seva compta en aquell mòbil. En canvi, a l’externa, hi ha 
tota la informació de tots els usuaris i els receptors d’aquests. 

Per a poder accedir a la base de dades de Parse, s’ha d’entrar a la web oficial de 
l’empresa i entrar a la compta que s’ha creat al fer l’aplicació. Un cop dins, tens accés a 
totes les taules i se’t permet fer les modificacions que vulguis. 

Base de dades externa – Taula Users / Taula Receivers 

 

 

La manera de relacionar les taules amb Parse és mitjançant objectes i no valors com en 
SQLite. Tot i això, això només canviarà la manera amb la que s’afegeixen dades a la 
taula. 

 

4.2.6. Estructura del codi 
En aquest apartat, farem una petita explicació de la utilitat de cada classe del codi de 
l’aplicació. Per consultar-lo, tot el codi està inclòs en l’annex. 

El primer que es pot veure en obrir el codi, és que hi ha quatre projectes quan 
normalment n’hi ha només un. Això és degut a que en un principi es va utilitzar un model 
que proporcionava com exemple la llibreria de Parse i que portava incorporat una 
aplicació de login bàsica. Aquests projectes no es poden treure donat que s’utilitzen 
classes heretades per a que aquesta llibreria funcioni correctament. Tot i això, a efectes 
pràctics, només ens interessen dos projectes: ParseLoginSampleBasic i ParseLoginUI. 

En el ParseLoginUI s’han modificat totes les vistes relacionades amb el login, però les 
classes Java segueixen intactes. En aquestes es defineix la gestió dels usuaris al iniciar 
l’aplicació. En aquest apartat hi ha les vistes Login, Registre i ForgotPassword. 

Per altra banda, pràcticament tot el codi de l’aplicació està a ParseLoginSampleBasic, 
totes les classes que hi han en aquest projecte són les que conformen l’aplicació i han 
estat programades per mi. 

Tal com ja s’ha comentat anteriorment, en Android el codi és pot dividir clarament entre 
el programat en Java i el programat en xml. Les classes en xml, porten la informació de 
com estan estructurades les vistes i el disseny que tenen. Les classes de Java 
decideixen com es comportaran aquestes vistes (Activities). Tot i això, poden haver-hi 
altres classes de Java que serveixin per altres usos, com per exemple la classe 
Application, de la qual només n’hi pot haver una i defineix paràmetres generals de l’app. 
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Les classes que gestionen l’aplicació són les següents: 

SampleApplication (285 línies): Aquesta classe defineix les accions que es fan quan 
s’inicia l’aplicació per primer cop. És aquí on s’han de declarar totes les variables i 
funcions globals. 

Per altra banda, la llibreria AltBeacon obliga a utilitzar totes les funcions relacionades 
amb ella a l’application class. Per aquesta raó, tota la gestió de detecció de beacons es 
fa des d’aquesta classe. 

SampleProfileActivity (166 línies): És la primera activitat que s’executa. S’hi mira si 
l’usuari està registrat o no i si aquest té algun dispositiu de detecció triat anteriorment. 
Actua com una bifurcació i dirigeix l’aplicació a altres pantalles. A més a més, aquesta 
classe també és la vista Elecció quan un usuari entra i no té cap dispositiu detector 
definit. 

Donat que es la classe per la que sempre es passa al iniciar l’aplicació, aquesta s’ocupa 
de sincronitzar la base de dades interna i externa. 

BraceletActivity (113 línies): Aquesta activitat gestiona la vista AfegirPolsera i afegeix a la 
base de dades la MAC d’aquesta. 

ReceiversActivity (211 línies): A part de ser la classe que gestiona la vista Receptors, és 
la classe que conté la llista i l’estat d’aquests. Les dades les agafa de les variables 
globals de la classe SampleApplication. Aquestes al mateix temps són actualitzades per 
les funcions de detecció de beacons, que actuen com un servei independent. Tot i això, 
la que s’ocupa de que cada cert temps s’actualitzi aquesta llista és la classe 
ChangesListener. 

ChangesListener (29 línies): Aquesta classe avisa cada cert temps a ReceiversActivity 
per a que actualitzi la llista. Donat que actua en segon pla i no té una vista associada, és 
el que s’anomena un servei. 

AddReceiverActivity (195 línies): És l’activitat que dóna vida a la vista AfegirReceptor i té 
una funció pràcticament idèntica a la de BraceletActivity (guardant la MAC del receptor). 
A més a més, té el disseny de la vista més cuidat.  

GeneralSettingsActivity (93 línies): Aquesta activitat és la que gestiona la vista 
GeneralSettings.  

ReceiverSettingsActivity (140 línies): En aquesta activitat s’hi gestiona la vista 
ReceiverSettings i s’hi guarden els canvis sobre el receptor en qüestió. Té algunes 
restriccions com per exemple que en una mateixa llista no s’hi puguin guardar dos 
receptors amb el mateix nom. 

Receptor (40 línies): Aquesta classe defineix l’objecte receptor en el codi i inclou els 
mateixos valors de la base de dades sumats a altres com l’estat de connexió del receptor 
en el moment.  

S’ha de tindre clara la diferència entre els valors de la base de dades sobre els receptors 
i els valors de l’objecte Receptor. En el primer cas, es guarda la informació que volem 
mantenir a llarg termini. En el segon cas, utilitzem l’objecte per a poder interactuar amb 
les dades a nivell d’aplicació. Són dades volàtils que no es conservaran a llarg termini. 

SQLiteHelperDB (40 línies): Es tracta d’una classe d’ajuda, defineix, per exemple, les 
accions que s’han de fer quan l’aplicació s’acaba d’instal·lar i no hi ha base de dades. En 
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aquest cas, es crearien totes les taules buides per a que l’aplicació pugui treballar sobre 
quelcom predeterminat. 

Helper (492 línies): És probablement una de les classes més importants del projecte. 
Totes les funcions de gestió de base de dades i sincronització estan programades aquí. 
Tot el codi que hauria d’estar repartit entre totes les activitats s’ha reunit i reaprofitat en 
aquesta classe. 

Conté les funcions base per actualitzar, seleccionar i eliminar qualsevol conjunt de dades. 

També s’hi defineixen totes les variables no globals i les estàtiques. Aquestes últimes 
s’han definit aquí perquè des de qualsevol part del codi es pot accedir a la classe Helper. 
No és així amb la classe Application, on s’ha d’accedir a aquestes variables d’es d’una 
Activity obligatòriament.  



 

5. Validació 

En aquesta secció es presentaran les proves que s’han fet tant al receptor com al mòbil 
per demostrar que el sistema final funciona tal i com s’ha indicat en els apartats anteriors. 

5.1. Escaneig dels receptors 
En aquesta part es demostrarà que s’està escanejant de manera ininterrompuda i que no 
para de fer-ho al cap d’uns minuts, quan entra en el mode d’estalvi d’energia. 

Per a fer la prova, vaig programar un sistema que escrigués a base de dades l’hora i la 
distància calculada cada cop que s’analitzava un receptor. Així, es pot veure cada quan 
ha estat escanejant l’aplicació. Per activar o desactivar aquest sistema només es té que 
canviar l’estat de la variable booleana Debug a la classe SampleApplication. 

Tota aquesta informació es guarda a la taula Debug, que no ha estat nombrada quan es 
parlava de la base de dades perquè no té cap influencia en l’app. Totes les proves s’han 
fet amb aproximadament el 50% de bateria i sense obrir la pantalla ni interaccionar amb 
el mòbil en cap moment. 

Aquí es presentaran les taules obtingudes en 5 minuts d’escaneig: 

         Mòbil no connectat a la corrent                                        Mòbil connectat a la corrent 

 

El quadre vermell indica el minut i el segon en els que s’ha fet l’escaneig. Els primers dos 
números són els minuts i els dos últims són els segons. 

Com es pot veure, quan el mòbil està connectat a la corrent, compleix perfectament els 
timings. Tot i això, quan no està connectat a la corrent, encara que segueixi escanejant, 
no es preocupa  dels temps marcats i deixen de tenir prioritat. Aquest és un 
comportament intern del sistema operatiu que està fora de l’abast de l’aplicació. Això 
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provoca que en alguns casos, l’aplicació tingui una latència més alta a l’hora de detectar 
els canvis.  

Si es volen veure les taules d’una hora d’escaneig, es poden veure a l’annex del projecte. 

 

5.2. Consum de l’aplicació 
Per a calcular el consum propi de l’aplicació, es va fer ús del sistema que incorpora 
Android per fer un seguiment del consum de bateria. Es va deixar l’aplicació funcionant 
durant dos hores en el cas d’haver-hi un receptor, en el cas de no haver-hi cap receptor i 
en el cas de no tenir instal·lada l’aplicació. 

En tots els casos el mòbil va estar inactiu completament durant les dos hores, es partia 
d’un 100% de bateria i es tenia exactament la mateixa configuració i les mateixes 
aplicacions instal·lades. 

Tot i que el mòbil ja diu per si sol el % de consum de bateria de les aplicacions, aquesta 
mesura no inclou el consum del AlarmManager, així que podria ser enganyós fixar-se en 
aquest paràmetre. Per a calcular el consum, ens fixarem en la diferència de bateria 
restant al cap de les dues hores. 

 

Prova amb l’aplicació instal·lada i detectant un receptor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera pantalla podem veure l’estat de la bateria i l’hora en la que comença la 
prova. En la segona, es pot veure a quin ritme s’ha anat descarregant la bateria, el nivell 
d’aquesta al final de la prova i les condicions en les que ha estat durant la prova. 
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Prova amb l’aplicació instal·lada i sense detectar cap receptor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova amb l’aplicació instal·lada i sense detectar cap receptor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure, la diferència entre consums no és desproporcionada. Tot i que es 
podria arribar a notar per part de l’usuari un augment del consum, s’ha de considerar que 
es una aplicació que requereix una activitat continua.  

Vist això, crec que es podria considerar fàcilment que l’aplicació té un consum raonable i 
que compleix les expectatives en aquest aspecte.    
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6. Conclusions 

Les conclusions que puc extreure un cop realitzat aquest treball són varies. Per una 
banda la necessitat que s’havia identificat en un principi podria quedar satisfeta pel 
sistema final que s’ha proposat. Aquest funciona i té unes especificacions que considero 
que estan properes al nivell que exigeix el mercat. En aquest aspecte, és una conclusió 
positiva que s’hagi pogut complir l’objectiu principal. 

Per altra banda, no s’ha pogut realitzar el disseny inicial. El sistema s’ha hagut de 
sotmetre a canvis que feien redefinir tot el producte, ja sigui per limitacions meves o dels 
components que el conformen. 

Tot i que aquests canvis han esta obligats per a arribar a quelcom útil, el disseny final del 
sistema no ha perdut cap funcionalitat en respecte a l’inicial. Crec que podria ser inclús 
millor que el que s’havia proposat, ja que no hi ha la necessitat de portar a sobre tants 
dispositius. 

 

Respecte al preu de cost del sistema final i les hores invertides en el seu 
desenvolupament, s’han fet càlculs aproximats que inclouen les variables expressades 
en aquest projecte. 

Tal com s’havia calculat en l’apartat de selecció de hardware, el preu de cost del receptor 
rondaria els 10 euros degut a que en el sistema final proposat no hi ha polsera. Donat 
que l’aplicació no té preu de cost variable, en aquí només es conten aquests 10 euros. 
Aquí se’n mostren els components que es tenen en compte: 

 

 

 

 

 

 

A part, evidentment, s’hauria d’afegir el preu del muntatge de la placa. 

Sobre les hores invertides en el projecte, és una dada aproximada donat que no s’han 
contat escrupolosament. Tenint en compte que tinc una jornada laboral de 6 hores, el 
temps invertit per dia era d’unes 4 hores. Contant que estes treballant en el projecte 5 
dels 7 dies de la setmana i havent-lo fet durant uns 8 mesos surten gairebé 700 hores. 
Sabent que molt d’aquest temps va ser d’aprenentatge, considero que si hagués de 
tornar a fer el projecte ara tardaria unes 350 hores aproximadament. A preu de 8 euros 
l’hora d’un enginyer júnior, el preu seria d’uns 2800 euros. 

 

Finalment, vull parlar del futur que podria tindre el resultat d’aquest projecte. He pensat 
en que es podria afegir per a millorar les prestacions o quines funcionalitats encaixarien 
bé amb el model de producte. 

Cost	del	receptor	
Component	 Cost	

BLE113	Transceiver	 6.84€	
CR-2477	(Bateria)	 2.68€	
Altres	components	
(placa,	condensadors...)	 0.5€	

Total	 10.02€	
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Per una banda, per millorar la comoditat del manteniment del sistema, he pensat que el 
mètode de càrrega sense fils estalviaria el fet d’haver de canviar la bateria cada cert 
temps. Probablement, d’aquí poc la majoria de carregadors siguin sense fils i carregar 
els receptors seria llavors quelcom que l’usuari faria gairebé sense pensar-hi. 

Per altra banda, m’agradaria afegir una funcionalitat per ajudar en el cas de que un 
receptor ja hagués sortit del rang del bluetooth. Estic parlant d’un sistema basat en GPS 
que permetés la localització dels receptors quan aquests ja s’han perdut i l’aplicació ja ha 
deixat de tindre utilitat. 

S’ha de tenir en compte que tant un com l’altre sistemes proposats augmentarien el preu 
del dispositiu final tot i que segons la meva opinió, el millorarien en gran mesura. 

 


