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Abstract: 

Stress has dramatically increased in the past decades due to social changes harming the 
health of individuals. Thereby stress monitoring and controlling techniques have become 
a matter of research. 

A few techniques for stress detection have been developed, among which stand the non-
invasive ones. 

The main goal of this project is to develop a bracelet prototype able to measure human 
skin's resistance using the GSR technique (Galvanic Skin Response). This data will be 
sent via Bluetooth in order to perform medical analysis 

The system developed is able to measure the skin's resistance with high accuracy and 
has a battery life of 40 minutes in acquisition mode and 48 hours in sleep mode, which 
makes it good for medical parameters monitoring.  
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Resum: 

En les darreres dècades, degut a canvis socials, el nivell d’estrès en les persones s’ha 
incrementat fins al punt d’afectar greument en la seva salut. Per aquest motiu s’ha vist la 
necessitat de desenvolupar tècniques per detectar-lo i controlar-lo.  

Tot i l’existència de diverses tècniques de detecció d’aquest problema, la tendència en 
els últims anys ha estat desenvolupar sistemes no invasius per tal de facilitar-ne el seu 
ús i fer una detecció objectiva. 

L’objectiu principal d’aquest projecte és, mitjançant la tècnica anomenada en sigles 

angleses Galvanic Skin Response (GSR), desenvolupar un prototip en forma de braçalet 

que sigui capaç de mesurar la resistència de la pell, que es veu alterada pel nivell 

d’estrés, i d’enviar els resultats via bluetooth a un PC, on després podran ser interpretats. 

El sistema resultant permet mesurar la resistència de la pell amb un error baix i una 

autonomia d’aproximadament 40’ en mode registre continu i 48h en repòs, el que el 

converteix en un bon dispositiu per monitoritzar aquest paràmetre amb finalitats 

mèdiques.  
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Resumen: 

En las últimas décadas, debido a cambios sociales, el nivel de estrés en las personas ha 

incrementado hasta el punto de afectar gravemente en su salud. Por éste motivo se ha 

visto la necesidad de desarrollar técnicas para detectarlo y controlarlo.  

A pesar de la existencia de diversas técnicas de detección de éste problema, la 

tendencia en los últimos años ha estado desarrollar sistemas no invasivos para facilitar el 

uso y hacer una detección objetiva.  

El objetivo principal de éste proyecto es desarrollar un prototipo en forma de brazalete 

que sea capaz de mesurar la resistencia de la piel, mediante la técnica llamada en siglas 

inglesas Galvanic Skin Response (GSR),  la cual se ve afectada por el nivel de estrés, y 

enviar los resultados vía bluetooth a un PC, dónde podrán ser interpretados.  

El sistema resultante permite mesurar la resistencia de la piel con un error bajo y una 

autonomía de aproximadamente 40’ en modo de registro continuo y 48h en reposo, el 

que lo convierte en un buen dispositivo para monitorizar éste parámetro con finalidades 

médicas.  
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1. Introducció: 

Al llarg de la història l’home sempre ha mirat d’aplicar els coneixements que ha anat 

adquirint per millorar la seva qualitat de vida. Ha creat eines per treballar, per desplaçar-

se, per comunicar-se, ha anat coneixent el funcionament de la natura, ha incrementat el 

seu confort i, sobretot, s’ha preocupat per la seva salut.  En aquest camp s’han produït 

molts avanços però encara s’investiga molt activament. 

Per això un camp molt important que ha estat i continua en l’actualitat investigant-se és 

el de la salut. 

En l’àmbit de l’esport d’alt nivell és vital tenir tant una supervisió medica com un 

seguiment de l’atleta exhaustiu, ja que el seu rendiment depèn totalment del seu estat 

tant físic com mental. També generalment es porta el cos al límit, això fa que s’exposi a 

certs riscs.  

Avui en dia l’estrès està sent un gran problema en tots els sectors de la societat ja que 

pot arribar a afectar la salut, causant malalties cardiovasculars, malalties 

cerebrovasculars, diabetis i immune deficiències entre altres [1]. Per això en el món de 

l’esport té una gran importància el desenvolupament de tècniques per detectar-ho i 

controlar-ho. 

 

1.1. Objectiu 

L’objectiu final és dissenyar un braçalet que sigui capaç d’estimar el nivell d’estrès en els 

esportistes per tal que puguin aprendre a controlar-lo. Per això es mesurarà la 

conductivitat de la pell utilitzant una tècnica electrofisiològica anomenada GSR, sigles 

que corresponen a la nomenclatura anglesa Galvanic Skin Response.  

Altrament l’objectiu principal d’aquest projecte és dissenyar i realitzar un prototip en 

forma de braçalet que sigui capaç de mesurar la resistència de la pell i enviar-ne les 

dades via bluetooth a un PC. 
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Figura 1. Sistema global 

 

 

1.2. Requeriments i especificacions 

Per una banda és important tenir en compte que per tal de poder garantir que les 

mesures siguin correctes, s’ha de treballar en corrent altern (VAC) i baixa freqüència (< 

10Hz). Això és degut a la modelització de la pell i l’efecte dels elèctrodes sobre ella.  

D’altra banda, s’ha de parar atenció a la mida del dispositiu ja que se situarà en el canell 

de l’usuari i el seu confort és indispensable. També s’ha de procurar que tingui un baix 

consum energètic per tal d’aconseguir més autonomia.  

Tot i que aquests dos requeriments són fonamentals per a un dispositiu final, en el 

prototip és diferent ja que l’objectiu principal és el d’avaluar el seu funcionament. Per 

aquest motiu els components que s’han escollit no són els ideals per a un dispositiu final 

tenint en compte els paràmetres citats, sinó que s’ha buscat la simplicitat per tal de poder 

desenvolupar-lo en menys temps i veure’n la seva viabilitat i funcionalitat.   

 

1.3. Mètodes i procediments 

Aquest projecte no és la continuació de cap altre però pot ser útil per obtenir informació 

més acurada pel projecte ja realitzat al departament, d’utilitzar la freqüència cardíaca 

com a referència per monitoritzar i controlar el nivell d’estrès d’una persona. 

Per portar a terme el projecte he hagut d’endinsar-me en el món de la anatomia per tal 

de conèixer amb més detall el funcionament del nostre cos, i així descobrir quins 
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paràmetres són rellevants a l’hora d’analitzar l’estrès en les persones. Finalment, 

juntament amb l’assessorament del professorat i lectures realitzades, vaig optar per 

utilitzar el mètode anomenat en sigles angleses Galvanic Skin Response (GSR) que 

consisteix en mesurar la conductivitat elèctrica de la pell, la qual varia en funció del nivell 

d’humitat [2].  

Un cop decidit el mètode que s’utilitzaria, es va passar al disseny del circuit, en aquest 

cas s’havia de tenir en compte les característiques i peculiaritats del cos humà, en 

concret de la pell, com també del mètode emprat (GSR). També s’havia de considerar 

l’enviament d’aquestes dades a un ordinador o mòbil, així posteriorment es podrien 

tractar, guardar i visualitzar.  

Per acabar, es va pensar en el disseny mecànic. En aquest cas perquè fos funcional i es 

poguessin extreure’n conclusions rellevants, era necessari el disseny d’un prototip on es 

poguessin obtenir mesures durant un cert temps. Per aquest motiu es va optar pel 

disseny d’un braçalet, amb l’objectiu d’aconseguir el confort i comoditat de l’usuari.    

 

1.4. Pla de treball 

1.4.1. Tasques 

Projecte: Proposta del projecte i pla de treball WP ref: 01 

Major constituent: Documentació Full 1 of 9 

Breu descripció: 

Primer document a entregar que conté la idea principal 

del projecte, les principals especificacions i finalment el 

pla de temps. 

Data plan. comen.:18/02/2015 

Data plan. acab. :27/02/2015 

Començament:18/02/2015 

Finalització:05/02/2015 

Tasca interna T1: Definir la idea principal i les 

especificacions importants del projecte. 

Tasca interna T2: Definir els passos principals dels 

projecte i desenvolupar un pla de treball per aquest.  

Entregables: 

Work plan 

Document  

Dates:  

06/03/2015 

 

Projecte: Recerca d’informació sobre GSR  WP ref: 02 

Major constituent: Recerca Full 2 of 9 

Breu descripció: 

Recerca sobre que és el GSR i com implementar el 

circuit de condicionament del senyal. 

Data plan.comen.:17/02/2015 

Data plan. acab. :28/02/2015 

Començament:17/02/2015 

Finalització: 28/02/2015 

Tasca interna T1: Cerca d’informació sobre el model 

elèctric de la pell i el mètode per obtenir la resistència 

de la pell. 

 

Entregables:  Dates:  

 

 

Projecte: Disseny dels elèctrodes WP ref: 03 

Major constituent: HW Full 3 of 9 
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Breu descripció: 

Avaluar diferents tipus de materials i dissenyar els 

elèctrodes.  

 

Data plan.comen.:27/02/2015 

Data plan. acab. :08/03/2015 

Començament:  07/03/2015 

Finalització: 12/03/2015 

Tasca interna T1:Cerca d’informació sobre les propietats 

dels materials i desenvolupament dels elèctrodes. 

Tasca interna T2: Elecció de materials per testejar-los. 

Tasca interna T3: Elecció del material pel 

desenvolupament dels elèctrodes i implementar-ho 

Entregables: 

Resultats 

Dates:  

 

 

Projecte: Disseny del circuit WP ref: 04 

Major constituent: HW Full 4 of 9 

Breu descripció: 

Disseny del circuit per obtenir la resistència de la pell, 

elecció dels components i implementació. 

Data plan.comen.:09/03/2015 

Data plan. acab. :22/03/2015 

Començament: 13/03/2015 

Finalització: 27/03/2015 

Tasca interna T1: Estudi sobre el senyal a avaluar (Res. 

de la pell), caracterització del senyal. 

Tasca interna T2: Disseny del circuit de condicionament 

Tasca interna T3: Elecció dels components i valors 

Tasca interna T4: Implementació del circuit a la 

protoboard i testejar 

Entregables: 

Protoboard  

Circuit 

Dates:  

 

 

Projecte: Microprocessador WP ref: 05 

Major constituent: SW Full 5 of 9 

Breu descripció: 

Configuració i desenvolupament del SW que permetra 

capturar les dades dels elèctrodes.  

Data plan.comen :23/03/2015 

Data plan. acab. :12/04/2015 

Començament: 31/03/2015 

Finalització :30/06/2015 

Tasca interna T1: Elecció del microprocessador. 

Tasca interna T2: Configuració del microprocessador 

Tasca interna T3: Desenvolupament del programa per 

capturar les dades del uP i processar-les 

Tasca interna T4:  Integració del uP al circuit de 

condicionament i testejar-lo. 

Entregables 

Prototip sobre 

la protoboard 

Dates: 

30/06/2015 

 

Projecte: Bluetooth WP ref: 06 

Major constituent: SW Full 6 of 9 

Breu descripció: 

Implementació de la comunicació bluetooth. 

 

 

Data plan. comen.:13/04/2015 

Data plan. acab. :30/04/2015 

Començament:15/04/2015 

Finalització:  

Tasca interna T1: Cerca sobre la comunicació bluetooth Entregables Dates: 
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i decidir quina versió utilitzar. 

Tasca interna T2 :Escriure el document “Critical Review” 

Tasca interna T3: Implementació de la comunicació BT 

del uP al PC. 

Tasca interna T4: Integrar al prototip i testejar  

Document 

Prototip en la 

protoboard. 

24/04/2015 

 

Projecte: PC WP ref: 07 

Major constituent: SW Full 7 of 9 

Breu descripció: 

Desenvolupament d’una interfície per capturar les dades 

del uP a través de la comunicació BT. 

 

Data plan.comen.:18/05/2015 

Data plan. acab. :14/06/2015 

Començament: 

Finalització: 

Tasca interna T1: Desenvolupament del programa al PC 

per capturar les dades del uP. 

Tasca interna T2: Testejar la funcionalitat del conjunt del 

projecte. 

Entregables: 

Programa PC 

Dates: 

 

Projecte: Disseny del prototip  WP ref: 08 

Major constituent: HW Full 8 of 9 

Breu descripció: 

Dissenyar i implementar el prototip del dispositiu. 

 

 

Data plan.comen.:01/05/2015 

Data plan. acab. :17/05/2015 

Començament 

Finalització 

Tasca interna T1: Disseny del prototip 

Tasca interna T2: Desenvolupament del prototip 

Tasca interna T3: Testejar el prototip complet. 

Entregables: 

Prototip 

Dates: 

 

Projecte: Final Project WP ref: 09 

Major constituent: Documentació Full 9 of 9 

Breu descripció: 

Redactat del document final i preparació de la 

presentació oral. 

 

Data plan.comen.: 15/06/2015 

Data plan. acab.: 20/07/2015 

Començament: 

Finalització: 

Tasca interna T1: Redactar el document final. 

Tasca interna T2: Preparació de la presentació oral. 

Entregables: 

Document 

final 

Dates: 

10/07/2015 

 

1.4.2. Fites (milestones) 

 

WP# Task# Short title Milestone / 

deliverable 

Date (week) 

01 

T1 Define the main idea 

of project. 

Document 
18/02/2015-

27/02/2015 
T2 Time Plan Document 



 

19 
 

02 
T1 Researching about 

GSR 

- 17/02/2015-

28/02/2015 

03 

T1 Searching about 

electrodes materials 

- 

27/02/2015-

08/03/2015 

T2 Test different kind of 

materials 

Results 

T3 Design and 

implement 

Electrodes Prototype 

04 

T1 Study skin resistance 

signal 
- 

09/03/2015-

22/03/2015 
T2 Design circuit  

T3 Choose components Results 

T4 Implement and test Circuit Protoboard 

05 

T1 Decide uP Results 

23/03/2015- 

12/04/2015 

T2 Configure uP - 

T3 Develop program Program 

T4 Integrate and test Prototype on 

Protoboard 

06 

T1 Decide Bluetooth Results 

13/04/2015- 

30/04/2015 

T2 Write Critical Review Document 

T3 Implement Bluetooth - 

T4 Integrate and test Prototype on 

Protoboard 

07 

T1 Develop the PC 

program 

Program 
01/05/2015- 

17/06/2015 
T2 Test whole project - 

08 

T1 Prototype’s design Design’s document 
18/05/2015- 

15/06/2015 
T2 Prototype’s perform Prototype 

T3 Prototype’s test - 

09 

T1 Write final document Document 
16/06/2015. 

20/07/2015 
T2 Prepare Oral 

Presentation 

Power Point 

 

1.4.3. Diagrama de Gantt 

1.4.4. Desviacions i incidències 

1.4.4.1. Regulador 5V 

En primer lloc es va escollir un regulador lineal de baix consum però sense tenir en 
compte el marge de voltatges en que podia treballar. En conseqüència, al treballar 
amb un voltatge d’entrada de màxim 6V, el voltatge utilitzat estava fora del rang de 
voltatges especificat pel fabricant del component, així doncs, el regulador no 
funcionava. En base al problema, es va decidir utilitzar un regulador LDO (Low Drop 
Voltage), el qual pot treballar amb voltatges poc superiors al propi de sortida.   
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1.4.4.2. Bateria, piles botó 

En referència a l’alimentació del circuit, com a primera opció es va decidir utilitzar dues 

piles de botó de 3V, així s’aconseguien uns 6V de sortida, suficients per poder alimentar 

el circuit. El problema va venir quan, al alimentar el sistema complert el voltatge que 

proporcionaven les piles disminuïa en cada pic de corrent. Això era degut a la elevada 

resistència de sortida que proporcionen aquests tipus de bateries. Així doncs, es va optar 

per utilitzar dues bateries recarregables de iò-liti de 3.6V, les quals solucionaven el 

problema.   
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2. Marc teòric: 

En aquest apartat s’expliquen els coneixements teòrics necessaris per tal de poder 

desenvolupar el projecte satisfactòriament.  

2.1. La importància de detectar l’estrès en les persones  

L’estrès és un sentiment produït per una elevada pressió mental o emocional. La pressió 

es torna en estrès en el moment en que hom se sent incapaç d’afrontar la situació. Per 

tant, és un sentiment que ve donat per la interacció entre les persones i el seu entorn [3]. 

No obstant, cadascú reacciona de diferent manera davant d’una mateixa circumstància, 

això fa que una situació estressant per una persona pugui ser motivant per una altra.  

Antigament les persones portaven una vida menys intensa, la qual els permetia poder 

portar el seu propi ritme. En els darrers anys aquesta pau s’ha trencat, accelerant 

dràsticament el ritme de vida i deixant que tot vagi dictat per un rellotge. Com a 

conseqüència, aquest sentiment d’estrès ha augmentat notablement en la nostra societat. 

Alguns dels principals causants són: l’estrès econòmic i laboral que es viu avui en dia on 

moltes persones temen per la pèrdua de la feina, emocional ja que hi ha hagut molts 

canvis socials en la manera de viure i relacionar-nos i això ha desenvolupat en molts el 

sentiment de solitud, i finalment la pressió social d’haver de tenir molt béns, cuidar la 

nostra imatge i tenir una posició social.   

En situacions d’estrès el nostre cos ens prepara per afrontar una situació d’amenaça o 

perill i ens afecta accelerant tant la respiració com les pulsacions, a més a més els 

músculs es tensen i el cervell utilitza més oxigen incrementant-ne l’activitat. Un cop 

l’amenaça ha passat el nostre cos retorna a la normalitat. El problema es dóna quant 

aquest estrès perdura, arribant a fer-se crònic, aleshores pot arribar a tenir 

conseqüències greus. Els efectes en la nostra salut són diversos i afecten de manera 

diferent a cada persona, des de símptomes digestius, mals de cap, problemes al dormir i 

depressió [15]. A més a més augmenta el risc de desenvolupar obesitat, diabetis, 

malalties del cor i càncer.  

En definitiva, l’estrès pot arribar a afectar al comportament, pensaments, sentiments i 

finalment la salut. Arrel d’aquests problemes, la detecció de l’estrès en el nostre dia a dia 

ha pres un paper molt important. Per aquest motiu s’han desenvolupat diferents 

tècniques com per exemple la detecció de variacions en la freqüència cardíaca. 

2.2. Tècniques desenvolupades 

Actualment s’han investigat i desenvolupat diverses tècniques per poder detectar l’estrès 

en l’ésser humà que tenen en compte diferents paràmetres. En aquest apartat se 

n’expliquen algunes d’elles.  

2.2.1. Canvis en la producció de la veu  

Segons estudis ja realitzats l’estrès produeix canvis en la producció vocal en els humans. 

Per aquest motiu és un paràmetre important a considerar en la detecció d’estrès i s’han 

desenvolupat mètodes per tal de poder monitoritzar-lo.  

Un exemple de monitorització d’aquest paràmetre, consisteix en utilitzar els sensors dels 

smartphones per tal de classificar la veu i extreure’n la informació rellevant [8].    
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2.2.2. Seguiment facial 

Una altra tècnica que s’ha desenvolupat analitza les expressions facials ja que aquestes 

donen informació rellevant sobre les nostres emocions [9].  

Consisteix en utilitzar una càmera que segueix el rostre d’una persona i va capturant 

imatges. Seqüencialment aquestes imatges són processades, analitzant paràmetres com 

el moviment del cap i el parpelleig entre altres. Finalment en determinen el nivell d’estrès 

de la persona.  

2.2.3. Detecció de la freqüència cardíaca  

Un paràmetre molt significatiu per poder detectar l’estrès en les persones és la variació 

en la freqüència cardíaca. Algunes de les tècniques desenvolupades són: 

2.2.3.1. Transparència en la punta dels dits: 

En aquest cas, en cada cicle del batec del cor, aquest bombeja sang als vasos 

capil·lars arribant fins a les puntes dels dits. D’aquesta manera, la transparència 

dels dits canvia amb l’arribada de la sang nova bombejada. Tals canvis de 

transparència es relacionen directament amb la freqüència cardíaca i poden ser 

detectats per càmeres quan l’usuari cobreix la lent de la càmera amb la punta del 

dit [10].  

2.2.3.1. Analitzant la pigmentació de la pell: 

S’ha descobert que la pigmentació de la pell varia en cada moviment del cor 

(sístole i diàstole). Es pot utilitzar aquesta variació per poder tenir coneixement de 

la freqüència cardíaca en cada moment. Gràcies a les càmeres i al processat 

d’imatge posterior, el que es fa es detectar aquesta inapreciable variació i 

determinar la freqüència cardíaca [11].  

2.2.4. Detecció de la resistència de la pell 

La resistència de la pell és un paràmetre que també varia en funció de les nostres 

emocions això fa que se’n pugui extreure informació útil per detectar l’estrès.  

Aquesta tècnica s’anomena Resposta Galvànica de la pell i consisteix en mesurar la 

conductivitat de la pell utilitzant elèctrodes sobre aquesta.  

Aquestes tècniques per detectar l’estrès s’han desenvolupat per múltiples aplicacions 

com per exemple detectar l’estrès en persones que estan davant d’un volant, com també 

en escoles per poder detectar casos d’assetjament.  

2.3. Resposta Galvànica de la pell (GSR) 

Aquest projecte es basa en utilitzar una tècnica anomenada Resposta Galvànica de la 

Pell per tal de poder detectar, conjuntament amb altres tècniques com podria ser la 

freqüència cardíaca, l’estrès en les persones.   

La resposta galvànica de la pell també anomenada EDA, que correspon a les sigles de 

l’expressió anglesa “Electrodermal activity (EDA)” és una tècnica que consisteix en 

mesurar la conductivitat elèctrica de la pell, la qual varia en funció del nivell d’humitat. 

Aquests canvis d’humitat vénen donats per les glàndules sudorípares que tenim a la pell . 

Aquest paràmetre és interessant de mesurar ja que les glàndules sudorípares estan 
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controlades pel Sistema Nerviós Autònom (SNA), en concret el sistema nerviós simpàtic. 

Aquest sistema respon en gran mesura a pensaments i determinats estats emocionals, 

fonamentalment sentiments o emocions relacionats amb l’estrès, el temor o l’ansietat. 

Per tant, si el sistema nerviós simpàtic està actiu, l’activitat de les glàndules sudorípares 

s’incrementa i fa que la conductivitat de la pell també augmenti. Això significa que la 

resistència de la pell varia en funció de l’estat intern de la persona [14]. 

Les glàndules sudorípares, en concret les glàndules ecrines, són les responsables 

d’aquests canvis en la conductivitat de la pell. Tot i que ens cobreixen la major part del 

nostre cos, els palmells de les mans i les plantes dels peus són els millors llocs per 

avaluar aquests canvis de resistència ja que és on tenim una major concentració 

d’aquestes glàndules. A més a més responen més a estímuls psicològics i fisiològics que 

a estímuls termals com  la suor causada per altes temperatures .  

2.4. Modelització elèctrica de la pell 

Per poder entendre la tècnica en que es basa aquest projecte és important tenir 

coneixement de com funciona el nostre organisme, en particular la pell del cos humà. 

2.4.1. Composició de la pell 

2.4.1.1.  Estructura de la pell 

La pell està composada principalment per cèl·lules que agrupades formen teixits, 

quedant entre elles espais plens de líquid extracel·lular. Aquests teixits els podem dividir 

en dos tipus: la epidermis (capa exterior) i la dermis (capa interior).  

La epidermis és la capa més externa de la pell constituïda per vàries capes de cèl·lules 

estretament lligades i disposades una sobre de 

les altres formant una barrera impermeable per 

la majoria de substàncies. Conté una capa 

externa de cèl·lules mortes (stratum corneum) 

que es van eliminant de forma constant de la 

superfície de la pell i al mateix temps es van 

regenerant. Aquest teixit té com a funció 

principal la de protegir l’organisme contra els 

microorganismes, els rajos UVA i també evitar 

la deshidratació o sobrehidratació gràcies a la 

seva propietat impermeable.  

La dermis forma  la major proporció de la pell, 

sent la estructura de suport. Està formada 

principalment per un teixit connectiu que 

proporciona resistència i elasticitat.  Ja no es 

tracta de capes de cèl·lules superposades com 

en la epidermis sinó d’un sistema de fibres 

entrellaçades, envoltada d’una substància 

anomenada “substància fonamental” on se 

situen les cèl·lules. Aquest tres elements 

forment l’anomenada matriu extracel·lular.  

En la dermis també hi trobem els annexes cutanis, que els podem dividir en dos tipus: 

cornis (pèls i ungles) i les glàndules (glàndules sebàcies i glàndules sudorípares); els 

Epidermis 

Dermis 

Figura 2. Estructura de la pell 
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vasos sanguinis i les terminacions nervioses. Aquest teixit té 

una funció estructural important ja que fa de sostén a la 

epidermis ajudant-la a la maduració com també nodrint-la ja 

que la epidermis no posseeix vasos sanguinis per lo qual 

depèn dels capil·lars de la dermis que la proveeixen 

d’oxigen i nutrients  [17].  

2.4.2. Glàndules sudorípares  

Les glàndules sudorípares són glàndules tubulars que es 

troben en la dermis i els seus conductes ascendeixen fins a 

la superfície. Aquestes són principalment les encarregades 

de mantenir la temperatura corporal, termoregulació. Es 

divideixen en dos tipus: glàndules apocrines que tenen 

funcions odoríferes  i glàndules ecrines on la funció principal 

és la de controlar la temperatura. 

Les glàndules ecrines es troben localitzades pràcticament per tot el cos tot i que en major 

número als palmells de les mans i les plantes dels peus. La funció principal és la 

regulació tèrmica de l’organisme i són les responsables de la producció de suor que es 

compon d’ aigua i de sals (electròlits).    

Les glàndules sudorípares estan controlades pel sistema nerviós autònom, en concret el 

simpàtic per lo tant la regulació és nerviosa, és a dir, amb absència d’estímuls, les 

glàndules sudorípares estan en repòs, conseqüentment, no generen suor.  

Segons l’estímul trobem tres tipus de sudoració: tèrmica , gustativa i psíquica. La tèrmica 

es refereix a l’augment de temperatura tant externa com interna, la gustativa és produïda 

per aliments picants i generalment se situa als llavis i al nas. Finalment trobem la 

sudoració psíquica o emocional d’aparició immediata, provocada per situacions de tensió 

emocional,  situada principalment als palmells de les mans i plantes dels peus.    

2.4.3. Propietats elèctriques  

La estructura d’aquests teixits tenen propietats elèctriques de gran importància en les 

mesures de bioimpedància, que depenen de la seva constitució. Aquesta impedància pot 

variar considerablement davant de molts factors, com per exemple la edat o el 

percentatge de greix entre altres. 

2.4.3.1. Propagació del corrent en la pell 

Quan apliquem un camp extern utilitzant elèctrodes com a transductors [2.5], el corrent 

iònic en la capa stratum corneum passa principalment a través de dos camins, 

primerament a través de les capes de cèl·lules i  en segon lloc a través dels “tubs” 

anomenats macroporus de les glàndules sudorípares.  

Cal remarcar que encara que el corrent passi a través d’aquests dos camins, el major 

moviment iònic succeeix en els porus de la suor (macroporus) ja que estan composats 

per un fluid electrolític que és altament conductor, i en canvi, la capa de stratum corneum 

formada per cèl·lules molt pròximes unes amb les altres, constitueixen una barrera de 

resistència molt elevada, la qual impedeix el pas del corrent (especialment a baixes 

freqüències). Això fa que pràcticament tot el corrent passi a través dels macroporus i es 

pugui menysprear la influència d’aquest primer camí.  

Figura 3. Estructura glàndula 
sudorípara ecrina 
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En conclusió, el valor de la resistència vindrà donada principalment per l’efecte de les 

glàndules sudorípares, que al activar-se, augmentant el nivell de suor en la pell, la 

impedància decaurà.  

 

 

Figura 4. Camins del flux de corrent a través de la pell 

2.4.3.2. Efecte capacitància  

La membrana cel·lular, composada per una bicapa lipídica on es troben distribuïdes les 

proteïnes que permeten l’intercanvi iònic amb l’exterior,  actua com  una interfase 

dielèctrica on pot ser considerada com les dues plaques d’un condensador.  Així doncs, 

quan s’aplica un camp elèctric constant, els ions es carreguen elèctricament acumulant-

se als dos costats de la membrana, bloquejant el pas del corrent a través d’aquesta.  

Però en presència d’un camp altern apareixen corrents de desplaçament a través de la 

paret cel·lular (dielèctric) produint-se l’anomenat fenomen de relaxació. Aquest fenomen 

es dóna a causa de la polarització dels dipols de les molècules d’aigua amb el moviment 

de càrregues (ions). 

A causa d’aquest comportament elèctric en la pell, es pot veure que hi ha una 

dependència dels paràmetres dielèctrics amb la freqüència del corrent. Això fa que al 

augmentar la freqüència aplicada  la conductivitat de la majoria dels teixits incrementi 

[16].   

Així doncs a freqüències baixes la major part del corrent passa a través de la matriu 

cel·lular, gràcies al comportament capacitiu d’aquesta, la qual barra el pas del corrent a 

través d’ella. Mentre que a mesura que s’augmenta la freqüència, a causa de la derivació 

capacitiva de la membrana cel·lular, el corrent passa també a través de les cèl·lules. En 

conseqüència, per poder obtenir informació sobre la resistència de la pell s’han d’obtenir 

les mesures a freqüències baixes per tal d’evitar mesurar també la resistència 

intracel·lular.  
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Figura 5. Flux del corrent a través de la pell a altes freqüències 

2.4.3.3. Model equivalent elèctric  

Tenint en compte les propietats elèctriques explicades es pot definir el model elèctric 

equivalent. Tot i que existeixen diversos models per representar la pell, el que s’ha 

utilitzat és un dels mes simples que es pot trobar. Com es veu en la figura xx aquest 

model es composa d’una resistència Rp en paral·lel amb un condensador C que 

representen la capa superficial de la pell, a més a més s’afegeix una resistència en sèrie 

Rs que equival a les capes més profundes de la pell.  

 

 

Figura 6. Model elèctric de la pell 

En el cas que s’està treballant el model es pot simplificar a només la resistència en 

paral·lel amb el condensador ja que únicament es tenen en compte les capes més 

superficials de la pell.   

2.5. Elèctrodes 

Un element imprescindible per a realitzar les mesures de bioimpedància són els 

elèctrodes. Aquests fan de transductor, és a dir, de connexió entre la corrent electrònica 

del sistema de mesura i la corrent iònica en el teixit biològic.  

2.5.1. Tipus 

Existeixen dos tipus d’elèctrodes, els invasius i els de superfície. Els elèctrodes invasius 

se situen directament al teixit per mesurar la diferència de potencial entre la membrana 

cel·lular i la pell, en canvi els elèctrodes de superfície es col·loquen directament sobre la 

pell.  
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En el cas que s’està estudiant s’utilitzaran els elèctrodes de superfície, ja que el que 

interessa és poder calcular la variació de la resistència de la pell en funció de l’activació 

de les glàndules sudorípares i no del potencial d’un teixit en concret. 

La pell, com ja s’ha explicat, té característiques elèctriques que s’han de considerar al 

utilitzar elèctrodes de superfície ja que sinó podrien modificar els resultats obtenint 

mesures errònies [15].   

Els elèctrodes superficials són principalment superfícies de metall en les que el corrent 

és transportat per electrons, a diferència de la pell que a causa de les solucions 

electrolítiques del material intracel·lular i extracel·lular, el corrent és transportat per ions. 

Com a conseqüència, aquesta interfase elèctrode-pell és molt sorollosa [19]. 

Existeixen diferents tipus d’elèctrodes de superfície que es poden dividir en dos grups: 

elèctrodes secs i elèctrodes humits. Els elèctrodes humits són aquells que entre la placa 

de metall i la pell s’introdueix un gel conductor amb la finalitat de minimitzar aquest soroll 

provocat pel contacte entre la pell i el metall, millorant la conductivitat i el flux de corrent. 

D’altra banda, en sistemes de monitorització prolongades no són recomanables donat 

que el gel s’asseca amb el temps i perd la seva funcionalitat. Per contra, amb els 

elèctrodes secs el contacte és directament elèctrode-pell.  

2.5.2. Interfase elèctrode – pell 

Els elèctrodes (metall) al entrar en contacte amb la pell (electrolítics) poden produir 

errors en la mesura de senyals bioelèctrics ja sigui per la impedància o pel potencial 

elèctric que poden originar.  

2.5.2.1. Potencial 

Quan el metall entra en contacte amb la pell es produeix un intercanvi ió-electró com a 

resultat de la reacció electroquímica. Aquest efecte produeix una diferència de potencial 

entre les dues superfícies anomenat en anglès “half-cell”, que depèn de l’activitat o 

concentració d’ions presents en la pell i del metall utilitzat. Teòricament al utilitzar un 

segon elèctrode del mateix metall, el potencial “half-cell” introduït per cada un d’ells 

hauria de ser idèntic, de manera que la diferència de potencial es cancel·laria. Però en la 

realitat hi ha petites diferències en l’elèctrode de metall. Per aquest motiu la diferència de 

potencial final introduït anomenat voltatge de offset és diferent de zero. A més a més, 

aquest offset no és fixe sinó que pot anar fluctuant amb el temps [21]. 

2.5.2.2. Impedància  

La impedància de l’elèctrode es pot modelar com una resistència en paral·lel amb un 

condensador. Tot i que es poden identificar els paràmetres de la impedància de 

l’elèctrode, no es pot determinar un model precís, ja que el valor depèn del metall, l’àrea i 

la densitat de corrent entre altres.  

2.5.2.3. Esquema elèctric 

Finalment, en la Figura 7 es pot veure el model elèctric equivalent a la interfase elèctrode 

– pell que s’ha explicant anteriorment. En aquest cas s’ha modelat tant la part de 

l’elèctrode com les dues capes de la pell encara que en el cas que s’està treballant la 

dermis i subcutània no influeix.  
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Figura 7. Model elèctric equivalent elèctrode - pell 
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3. Metodologia i Desenvolupament del projecte:  

En aquest apartat s’exposarà com s’ha realitzat aquest projecte, explicant en particular 

cada fase desenvolupada.   

A la Figura 8 es pot veure un diagrama de blocs del disseny final implementat.  Està 

dividit en dos grans blocs. El primer bloc és la part referent al prototip creat, el braçalet, 

que principalment consisteix en la captació de dades i la seva posterior transmissió. El 

segon bloc s’encarrega de la recepció d’aquestes dades, en aquest cas, l’element 

receptor és l’ordinador. 

 El primer bloc es divideix en quatre etapes: 

1. Etapa sensora:  S’encarrega principalment de la interfase entre el corrent iònic 

i el corrent elèctric del sistema, per poder obtenir el valor de la resistència de 

la pell. 

 

2. Etapa d’acondicionament: Part en què s’adapta el senyal que prové de l’etapa 

sensora per tal de poder obtenir una mesura correcta. 

 

3. Control: S’encarrega de captar aquestes dades correctament per després 

poder-les transmetre. 

 

4. Mòdul de transmissió bluetooth: Dispositiu utilitzat com a mitjà de comunicació 

entre el prototip i l’ordinador. 

En aquest segon bloc, per tal de poder representar les dades de manera visual i facilitar-

ne el seu ús,  s’ha desenvolupat una interfície gràfica amb Labview.  Aquesta interfície té 

dos funcions: per una banda de la configuració del port que s’utilitza per rebre les dades i 

d’altra banda representa en un gràfic la resistència de la pell a partir de les dades 

rebudes. A més a més, s’ha desenvolupat un programa amb Matlab per la visualització i 

interpretació de les dades guardades prèviament. 

Com es representa en el dibuix, aquest bloc es pot dividir en dos sub-blocs, per un costat 

hi ha el processat de les dades, que bàsicament consisteix en determinar la resistència 

de la pell mitjançant la cadena de caràcters rebuda gràcies al mòdul bluetooth. Per l’altre, 

està la part gràfica, que s’utilitza per facilitar la lectura, visualització i configuració tant de 

les dades com del port sèrie.   
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Figura 8. Diagrama de blocs del sistema 

3.1. Modul principal 

3.1.1. Etapa sensora 

L’etapa sensora és l‘encarregada de fer de transductor entre el corrent iònic de la pell i el 

corrent elèctric. En aquest cas els elèctrodes són els que faran de transductors. Com 

s’ha explicat al punt [2.5] és vital l’elecció d’aquests, ja que influiran en la mesura 

realitzada.  

A partir d’estudis ja realitzats en la construcció d’elèctrodes amb diferents metalls, s’ha 

optat per provar quatre tipus de metalls: alumini, coure, acer inoxidable i plata.  

Amb aquests quatre metalls escollits es pretén avaluar tant el voltatge d’offset introduït 

com la influència de la seva resistència. En aquest cas l’efecte del condensador en 

paral·lel s’ha menyspreat, ja que es treballa a freqüència molt baixa. 

En primer lloc s’ha avaluat la resistivitat dels materials escollits per a determinar la 

influència d’aquests en les mesures que es portaran a terme. En la Taula 1 es pot veure 

el valor de la resistivitat de cada material.  

Metall Resistivitat (Ω/metre) 

Plata 1.59 x10-8 

Coure 1.68 x10-8 

Alumini 2.65 x10-8 

Acer inoxidable 72 x10-8 

Taula 1. Resistivitat dels metalls 
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Tot i que la plata és el metall amb una resistivitat més baixa, en el prototip que s’ha 

portat a terme aquest paràmetre no influirà en gran mesura, ja que la superfície dels 

elèctrodes és considerablement petita, per tant la seva resistència equivalent serà 

menyspreable davant del mínim valor de la resistència de la pell que es pot obtenir.  

Un cop s’ha determinat la influència de la resistència equivalent de cada metall, s’ha 

passat a comprovar empíricament el seu funcionament per tal de veure tant el voltatge 

d’offset introduït com el soroll. Per realitzar-ho s’ha injectat un senyal quadrat de 5V a 

una freqüència de 5Hz. S’han escollit aquests valors per tal d’avaluar cada tipus de 

material en les condicions en que treballarà en el prototip final 1.  

Finalment, després de realitzar diverses proves s’ha decidit utilitzar la plata, ja que és el 

metall que introdueix el menor offset dels quatre casos així com també té la menor 

resistivitat. A més a més, produeix menys al·lèrgies per contacte amb la pell. 

3.1.2. Etapa de condicionament 

En aquest punt s’explicarà el disseny escollit com també els components seleccionats 

per al desenvolupament del projecte. 

Estudis realitzats sobre la bioimpedància ens determinen l’extens rang de valors que pot 

prendre la resistència de la pell, des de 10kΩ  fins a 10MΩ aproximadament. Això fa que 

la diferència de potencial del senyal mesurat entre els elèctrodes oscil·li entre valors de 

desenes de milivolts a desenes de volts. 

3.1.2.1. Configuració i selecció de l’ Amplificador Operacional  

Tenint en compte aquest fet, és important amplificar el senyal obtingut, ja que es pot 

donar el cas en què el senyal mesurat sigui imperceptible. Per lo tant, s’ha dissenyat una 

etapa amplificadora utilitzant la configuració no inversora per tal d’obtenir el valor 

d’entrada directament amplificat. A més a més, s’alimentarà asimètricament de  5V - 

GND, que és també la tensió requerida pel microprocessador, per tal d’obtenir valors 

positius i d’amplitud màxima 5V a l’entrada del controlador. 

 

Figura 9. Configuració no inversora AO 

 

En aquest cas s’ha escollit l’amplificador TLC2272 , primerament perquè pot arribar a 

VOUT = 4.9V alimentant-lo a 5V i, en segon lloc, perquè és de baix consum.  

3.1.2.2. Influència dels elèctrodes, terra flotant 

                                                
1 Per veure gràfics dels resultats mirar l’annexa D 
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Basant-nos en el que s’ha explicat en el punt [2.5], els elèctrodes poden introduir un 

offset important que pot arribar a ser de centenars de milivolts. En aquest cas és 

important considerar-lo no tant pel valor introduït sinó pel signe d’aquest, ja que pot ser 

negatiu, conseqüentment, tenint en compte la configuració del l’AO escollida, ens 

retallaria el senyal a 0V. Per aquest motiu s’ha dissenyat el que anomenarem terra flotant, 

que principalment s’encarrega de sumar un voltatge DC positiu al senyal obtingut pels 

elèctrodes immediatament abans de la seva amplificació. 

Per tal de garantir la fiabilitat de la mesura. El voltatge 

introduït és de 400mV en el pitjor cas, que es dóna quan 

la resistència de la pell és mínima. Com es pot veure a 

més a més s’ha afegit un condensador de 

desacoblament  en paral·lel a la R2, per tal de minimitzar 

el soroll que hi pugui haver. Així doncs, en la figura de 

continuació es mostra la primera part del circuit dissenyat. 

Com es pot veure s’ha afegit una Rref, que serveix per 

limitar el màxim voltatge d’entrada a l’AO, i d’aquesta 

manera no saturar-lo. A més a més, s’ha introduït un 

amplificador de desacoblament.  

 

 

Figura 11. Part del circuit de condicionament (AO, Terra flotant, Elèctrodes) 

3.1.2.3. Determinació de Rref 

Abans però d’escollir el valor de les resistències per aconseguir aquest offset i  

considerant l’escenari anterior exposat, s’ha determinat el valor de Rref. En primer lloc 

s’han tingut en compte els 4.9V de sortida que ens dóna com a màxim l’AO, ja que ens 

condiciona la màxima entrada que es pot tenir per tal de no saturar-lo. A continuació, 

s’ha considerat Voffset que se suma abans de l’amplificació per tal d’obtenir un senyal 

sempre positiu2. En referència als dos requisits exposats, en la Equació 1 és mostra la 

fórmula utilitzada per determinar la màxima caiguda de potencial en la pell que es pot 

tenir. 

𝑉𝑃𝐸𝐿𝐿 = 𝑉+ 𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 4.9 − 0.4 = 4.5 𝑉 

Equació 1. Voltatge màxim d'entrada a l'AO  

Si analitzem el circuit obtenim: 

                                                
2 S’ha de recordar que s’utilitza el valor de RPELL min 

Figura 10. Configuració terra 
flotant 
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𝑉𝐼𝑁 −  𝑉+

𝑅𝑃𝐸𝐿𝐿
=  

𝑉+ −  𝑉𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡.𝑔𝑛𝑑

𝑅𝑟𝑒𝑓
 𝑉+ =

𝑅𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑃𝐸𝐿𝐿 + 𝑅𝑟𝑒𝑓
∗ 𝑉𝐼𝑁 + 𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 

𝑉+(𝑅𝑃𝐸𝐿𝐿 +  𝑅𝑟𝑒𝑓) =  𝑉𝐼𝑁 ∗ 𝑅𝑟𝑒𝑓 +

𝑉𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡.𝑔𝑛𝑑 ∗ 𝑅𝑃𝐸𝐿𝐿  
𝑅𝑟𝑒𝑓 (1 −  

𝑉+− 𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑉𝐼𝑁
) =  

𝑉+− 𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑉𝐼𝑁
∗  𝑅𝑃𝐸𝐿𝐿  

𝑉+ =
𝑅𝑃𝐸𝐿𝐿

𝑅𝑃𝐸𝐿𝐿+𝑅𝑟𝑒𝑓
∗ 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡.𝑔𝑛𝑑 + 

𝑅𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑃𝐸𝐿𝐿+𝑅𝑟𝑒𝑓
∗

𝑉𝐼𝑁  

𝑹𝒓𝒆𝒇 =

𝑽+ −  𝑽𝒐𝒇𝒇𝒔𝒆𝒕

𝑽𝑰𝑵
∗ 𝑹𝑷𝑬𝑳𝑳

𝟏 −  
𝑽+ −  𝑽𝒐𝒇𝒇𝒔𝒆𝒕

𝑽𝑰𝑵

 

Equació 2. Càlcul Rref 

Utilitzant els valors següents:  

V+max= 4.8 V 3 VIN= 5V 

Voffset min=400mV  RPELLMIN= 10kΩ 

Obtenim que la Rref és aproximadament 73 kΩ, així bé, s’ha escollit Rref = 68 kΩ , valor 

normalitzat. 

Cal remarcar, que Voffset és un paràmetre que depèn de RPELL com es pot veure en el 
desenvolupament de la Equació 2 o en la Equació 3, aleshores no serà un valor fixe sinó 
que variarà en funció del valor que prengui RPELL. Aquí s’avalua el pitjor cas, que és quan 
el valor de RPELL correspon al seu mínim que al mateix temps equival Voffset min. 

3.1.2.4. Determinació resistències terra flotant 

A continuació, ja havent escollit la Rref, es passa a calcular les resistències (R1off, R2off) 
per aconseguir Voffset min. En aquest punt és important avaluar el model equivalent 
d’aquesta part del circuit per tal de determinar correctament el valor de les resistències.   

En primer lloc s’ha de calcular Vfloat.gnd utilitzant la Equació 3 

𝑉𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡.𝑔𝑛𝑑 =  𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 ∗  
𝑅𝑃𝐸𝐿𝐿 + 𝑅𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑃𝐸𝐿𝐿
 

Equació 3. Càlcul voltatge terra flotant (Vfloat.gnd) 

Amb Voffset = 400mV, RPELLMIN=10kΩ, Rref=68kΩ, obtenim que Vfloat.gnd = 3.5V. 

Un cop determinat aquest paràmetre ja es pot passar a calcular el valor de les 

resistències, s’ha de tenir en compte la proporcionalitat de la Equació 4.  

𝑉𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡.𝑔𝑛𝑑 =
𝑅2 𝑜𝑓𝑓

𝑅1 𝑜𝑓𝑓 +  𝑅2 𝑜𝑓𝑓
∗ 𝑉𝐼𝑁 =  

7

10
∗ 5 = 3.5𝑉 

Equació 4. Càlcul resistències terra flotant 

En aquest punt és important l’elecció de les resistències ja que si analitzem el circuit es 

pot veure que s’està afegint una resistència equivalent en paral·lel amb la resta del circuit. 

                                                
3 S’ha utilitzat un valor menor al voltatge màxim que pot proporciona l’AO per tal de no saturar-lo.  



 

34 
 

Per aquest motiu s’ha considerat el model equivalent i s’ha simulat amb ltspice per poder 

veure el seu comportament.  

 

 

Figura 12. Model equivalent de la primera part del circuit 

En aquest model s’ha considerat: la Rpulse, resistència de la font, menyspreable enfront a 

la Rpell. També s’ha afegit la resistència d’entrada de l’AO, valor especificat al datasheet. 

Al ser un valor molt superior en comparació a la resistència equivalent de la Rpell max més 

la Rref també es pot desestimar ja que no influirà en les mesures. Així doncs el circuit que 

s’ha considerat és: 

Figura 13. Model equivalent simplificat de la primera part del circuit 

Un cop definit el circuit s’ha passat a la simulació amb ltspice (Linear Technology) [23]. El 

més important és conservar la proporcionalitat per tal de tenir els 400mV. 

En totes les gràfiques d’acontinuació els senyals mostrats són en els punts marcats en la 

Figura 13.  Tanmateix la RPELL = RPELL min = 10kΩ per tal de poder veure la influència 

màxima que es té en funció de les resistències escollides.  

En la Figura 14 es mostra la influència de la elecció dels valors de les resistències, cal 

remarcar que en la figura de l’esquerra les resistenciès utilitzades són de valors majors 

que en la figura de la dreta. Al utilitzar resistències de valors més gran el voltatge de 

sortida està fora dels marges calculats (0.3 < V < 4.9). A diferència, en la figura de la 

dreta el voltatge de sortida és pràcticament el desitjat i sense alteració.   
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Figura 14. [Esquerra] Influència de les resistències de la terra flotant. R1=48kΩ R2=112kΩ. [Dreta] Influència 
de les resistències de la terra flotant. R1=1.5kΩ R2=3.5kΩ 

Un cop vista la influència en la elecció de les resistències, finalment s’ha optat pels 

valors  R1=1.5kΩ i R2=1kΩ.  

3.1.2.5. Guany de l’amplificador 

En relació amb el guany de l’amplificador, per poder definir-lo, s´ha avaluat el rang de 

voltatges que es poden donar en funció dels valors que pot prendre la resistència de la 

pell. Per determinar VPELL max i VPELL min  és farà el divisor de tensió entre la RPELL i la Rref, 

agafant els valors de la RPELL min i la RPELL max respectivament. En aquest cas, no és té en 

compte Voffset ja que únicament es vol saber quins valors pot prendre la part de senyal 

que interessa mesurar.    

𝑉𝑃𝐸𝐿𝐿 =  
𝑅𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑟𝑒𝑓 +  𝑅𝑃𝐸𝐿𝐿
∗ 𝑉𝐼𝑁 

Equació 5. Càlcul del marge de voltatges V+ 

Substituint els valors: Rref= 15kΩ, VIN = 5V 

1) RPELL min = 10kΩ              VPELL max = 4.35V 

2) RPELL max = 10MΩ            VPELL  min ≈ 34mV  

 

Un cop determinat el rang de voltatges es pot veure que no es podrà tenir un guany fixe 

atès que per una banda saturaríem l’AO o per contra no amplificaríem prou els valors 

mínims del senyal i en conseqüència no s’obtindrien mesures correctes.   

Amb la finalitat de solventar el problema s’ha decidit utilitzar un potenciòmetre digital, així 

doncs, es podrà anar calibrant el guany en funció del voltatge d’entrada.  

S’ha escollit el potenciòmetre digital MCP4141 que pot estar alimentat a 5V amb una 

resistència variable de 100kΩ, la qual ens permetrà tenir un guany elevat, necessari per 

poder amplificar els senyals de desenes de milivolts.  

3.1.2.6. Funcionament potenciòmetre digital 

El potenciòmetre és un component que pot variar la seva resistència entre dos punts en 

concret. D’aquesta manera es pot controlar la diferència de potencial o el flux de corrent 

que circula per un circuit depenent de la posició.  

 

 



 

36 
 

 

Figura 15. Potenciòmetre 

Amb un potenciòmetre digital es pot fer aquest ajustament des d’un microprocessador.  

El component escollit és un integrat de 8 potes on es pot destacar els pins SDI/SDO i CS 

per la comunicació SPI, com també P0W, P0A i P0B que fan referència a la resistència 

variable.  

En els potenciòmetres digitals la configuració de la resistència variable no és més que 

una sèrie de resistors en sèrie d’un cert valor i iguals cada un, disposats entre les potes 

P0A i P0B. Amb la tercera pota P0W s’aconsegueix tenir el divisor de tensió variable ja 

que es pot connectar a diferents punts entre els resistors connectats en sèrie. D’aquesta 

manera es pot assolir la diferència de potencial desitjada.   

 

Figura 16. Funcionament potenciòmetre digital 

 

Algunes de les propietats importants d’aquests xips són, en primer lloc el valor dels 

resistors disposats en sèrie ja que ens marcaran la variació mínima que es podrà tenir. 

Aquest valor ve determinat pel component que s’ha escollit ja que en el datasheet del 

fabricant s’especifica el nombre de posicions que pot tenir el Wipper. Així doncs per 

calcular-ho s’ha utilitzat la Equació 6 

𝑅𝑠 =
𝑅𝐴𝐵

2𝑛𝑢𝑚 𝑏𝑖𝑡𝑠
 

Equació 6. Càlcul Rs potenciòmetre digital 

Utilitzant els valors del potenciòmetre escollit: RAB =100kΩ, 7 bits tenim que RS = 

781.25Ω.  
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La següent propietat a considerar és la resistència del Wipper, ja que depenent del 

disseny que s’utilitzi pot tenir una certa influència. En aquest cas la Rw= 75Ω. 

3.1.2.7. Configuració del potenciòmetre en el disseny 

Com s’ha explicat, el potenciòmetre digital s’ha utilitzat per poder variar el guany de 

l’amplificador en funció de la entrada que tinguem. Per poder assolir aquest objectiu s’ha 

configurat tal i com es pot veure en la Figura 17. 

 

Figura 17. Etapa condicionament 

Cal remarcar que en aquest cas la RW no influeix ja que el corrent d’entrada a l’AO és 

pràcticament 0. També és important destacar que la P0A està connectada a Vfloat.gnd per 

amplificar únicament l’amplitud del senyal i evitar que l’offset introduït anteriorment també 

s’amplifiqui.  

3.1.3. Control 

Per poder dur a terme el control del circuit és necessària la 

utilització d’un microprocessador. En aquest cas els únics 

requeriments són: la mida, ja que ha de ser petit, comunicació 

UART, comunicació SPI i finalment PWM.  

Amb tot això s’ha optat per escollir una placa basada en la 

plataforma Arduino (Arduino mini) principalment per les seves 

dimensions i senzillesa de programació, però tenint en compte 

el compliment dels requisits exposats.   

 

 

 

Figura 18. Arduino Mini 
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3.1.3.1. Connexió Hardware dels dispositius 

La Figura 19 mostren les connexions hardware del prototip amb el tipus de comunicació 

utilitzat 4.   

 

 

Figura 19. Connexió HW 

3.1.3.2. Configuració Software 

El programa desenvolupat el que fa principalment és captar les dades dels elèctrodes i 

enviar-les al dispositiu bluetooth, i aquest les envia immediatament  a un ordinador. En la 

Figura 20 es pot veure l’esquema general del programa desenvolupat 5. 

 

Figura 20. Esquema general programa microprocessador 

3.1.3.2.1. Connexió bluetooth 

 

 

Figura 21. Esquema connexió mòdul bluetooth 

 

En primer lloc el que es fa és detectar si el mòdul bluetooth està enllaçat en algun equip, 

d’aquesta manera, fins que no sigui així es quedarà esperant a obtenir comunicació 

amb algun dispositiu 6. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Per més informació sobre el tipus de connexió anar a l’annex A 
5 El codi implementat està adjuntat a l’annex B  

6 El mòdul bluetooth està configurat com a slave, això significa que està a la espera que algun dispositiu estableixi la 

connexió. 
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3.1.3.2.2. Calibratge del guany de l’amplificador  

 

 

Figura 22. Esquema calibratge del guany de l'AO 

Un cop s’ha establert la connexió amb el dispositiu, gràcies al timer 1 que s’ha 

programat perquè salti cada 50ms, es genera la PWM de 5Hz. S’ha escollit aquest 

valor en el timer per tal de poder utilitzar-ne un de sol ja que serveix tant per generar el 

senyal PWM com per llegir del sensor, atès que no serà fins 50ms més tard de cada 

canvi d’estat en la PWM que es realitzaran les mesures. És a dir, quan hi hagi un canvi 

d’estat en el pin de la PWM per exemple de 0 a 1, no serà fins 50ms més tard que 

s’obtindran les mesures del sensor.   

En el moment en que es posa en marxa i es fa la primera mesura, el primer que es 

mira és si el guany en l’AO és correcte o pel contrari s’ha de canviar. Si es dóna el cas 

que el guany no és el correcte, que significa que el senyal mesurat està fora de rang, 

es procedeix a canviar-ne el valor i la mesura realitzada es desestima. De fet, aquesta 

comprovació es fa en la primera mostra de cada mesura. 

3.1.3.2.3. Captura i transmissió de dades 

 

Figura 23. Esquema captura i transmissió de dades 
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Finalment, quan ja s’ha establert la comunicació i el potenciòmetre està calibrat 7, es 

passa a la transmissió de dades. El funcionament és el següent: 50ms després de cada 

transició en la PWM es llegeixen 8 mostres del sensor i s’obtenen les mitjanes 

aritmètiques de les mostres a nivell alt (PWM és igual a 5V) i a nivell baix (PWM és igual 

a 0V). Així doncs, un cop s’ha obtingut la mitjana, el primer que es fa és comprovar si 

aquests dos valors obtinguts són similars, d’aquesta manera s’evita enviar dades quan 

no hi ha contacte dels elèctrodes sobre la pell. En el cas que no es doni aquesta condició, 

es procedeix a obtenir la diferència entre els dos valors, atès que no interessa 

contemplar l’offset en les mesures. Per acabar, s’envia el valor obtingut al mòdul 

bluetooth, però utilitzant el següent protocol,  Taula 2. 

 

1 byte 1 byte 1 byte 4 bytes 

G Valor guany (*) V Valor mesurat 

Taula 2. Protocol per enviar les dades 

(*)Valor Guany, en aquest byte el que s’envia és el següent: 

Valor 
enviat 

Guany 

0 1 

1 2 

2 8 

3 32 
Taula 3. Referència al Valor enviat del guany    

3.1.4. Modul de transmissió bluetooth 

En aquest cas es va escollir un mòdul bluetooth bàsicament 

que funcionés amb el protocol 2.0 per la seva fiabilitat en el 

funcionament amb Windows 8 i connectivitat amb altres SO 

(p.e. Android) i que el seu consum fos baix. A més a més es 

va buscar que no fos comunicació SPI pel fet que ja 

s’utilitzava en el potenciòmetre digital. En aquest cas, l’abast 

del bluetooth no és crític ja que l’ordinador estarà pròxim al 

dispositiu.  

Basant-nos en aquests requisits, es va triar el mòdul bluetooth RN42. Cal destacar que 

aquest component s’alimenta a 3.3V, té un abast de 20m i consumeix 30mA quan està 

connectat i 40mA quan està transmetent.  

3.1.4.1. Funcionament 

El mòdul bluetooth s’encarrega d’enviar al dispositiu enllaçat les dades que rep del port 

sèrie mitjançant el protocol especificat a la Taula 2. 

Aquest mòdul té diversos modes de configuració, ja que pot funcionar com a màster i 

aleshores el propi dispositiu demana la connexió o d’altra banda pot funcionar com a 

slave, on l’únic que fa és esperar la connexió d’algun dispositiu. A banda d’això, els 

paràmetres del port sèrie com pot ser el baud rate, també són configurables.  

                                                
7 Recordar que aquesta comprovació es fa en cada període de lectura 

Figura 24. Mòdul Bluetooth 
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3.2. Ordinador 

Per portar a terme la recepció de les dades s’ha utilitzat el programa LabView per la seva 

velocitat en la captació de les dades mitjançant el port Sèrie. Finalment, s’ha utilitzat el 

Matlab per visualitzar les dades guardades i extreure’n conclusions.  

3.2.1. Processat de les dades 

Tal i com s’ha vist en la part de control, les dades s’envien amb un protocol en concret. 

Partint d’aquesta base, s’ha desenvolupat el programa per avaluar les dades rebudes 

correctament.   

 

Figura 25. Diagrama de blocs del processat de les dades LabView 

En termes generals, el que es fa és descodificar la trama rebuda i així interpretar 

correctament les dades. Primerament s’ha establert un timer per anar llegint les dades 

rebudes mentre no es polsi stop. Aquest s’ha establert de durada menor al corresponent 

al del prototip de manera que així no se satura el buffer o es perden trames. En segon 

lloc es van llegint les dades en paquets de 7 bytes, llargada de protocol establert, i es fan 

les comprovacions d’obtenir com a bit de començament una G, que indica que 

s’inicialitza una trama i el valor del segon byte és guany utilitzat. Seguidament, es 

comprova que el valor del tercer byte sigui igual a V, la qual cosa significa que els quatre 

últims bytes ens donen el valor. Un cop s’ha interpretat correctament la trama es fan els 

càlculs apropiats per tal d’obtenir el valor de la resistència i pintar-la a la gràfica. A més a 

més, un cop rebudes 20 trames, es passa a obtenir la mitja de l’usuari i pintar els valors 

relatius en la segona gràfica. Finalment, al pressionar el botó Stop, es guarden les dades 

a l’Excel i després seran interpretades amb el Matlab.     
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3.2.2. Interfície gràfica  

3.2.2.1. LabView 

Per facilitar l’ús de l’aplicació s’ha desenvolupat en un entorn amb panells de 

configuració i gràfics per mostrar les dades. Així doncs, s’ha creat un panell de 

configuració, on s’escull el COM a utilitzar, el BaudRate i el nom del full i el document 

Excel (la ruta) on es guardaran les dades. Per guardar les dades a part de les 

especificacions anteriors s’ha d’activar el botó de Save. 

Finalment es representen dues gràfiques: en la primera es veuen els valors de la 

resistència de la pell de l’usuari. A més a més s’ha introduït un led a la part de sota, que 

és de color verd quan s’estan rebent les dades, o vermell si no se’n rep cap o hi ha hagut 

algun error. La segona gràfica mostra els valors relatius de la resistència a una mitjana 

calculada per cada usuari. Es a dir, aquesta no s’activa fins que no s’ha obtingut la 

mitjana aritmètica de les primeres 20 mostres rebudes. El led situat a la part dreta de la 

gràfica s’activa quan s’ha obtingut aquest valor, i per tant s’ha calibrat.  

Per acabar, s’ha afegit un botó, Marcar, que serveix per indicar moments de la captura 

importants, com per exemple l’estona que s’està jugant a un joc 8.  

 

Figura 26. Interfície LabView 

3.2.2.2. Matlab 

Finalment s’ha utilitzat el Matlab per mostrar les dades capturades. L’aplicació mostra les 

dades prèviament guardades en un gràfic i el valor màxim, mínim i la mitjana calculada 

amb les primeres mostres. A més, s’hi afegir el nom de l’usuari i afegir-hi comentaris que 

posteriorment es guardaran al full d’Excel executat.  

Cal remarcar que en el gràfic es mostren de color blau les dades que s’han anat 

capturant, en vermell la mitjana i en verd, els punts d’inici i final d’algun esdeveniment en 

concret que s’ha volgut destacar en la captura 9.   

3.3. Alimentació 

En l’alimentació s’ha tingut en compte els 5V màxim que necessitem per alimentar el 

microprocessador  com també la mida i el cost d’aquest. A més a més també s’ha hagut 

de tenir en compte el consum del prototip i la resistència de sortida de la bateria. 

                                                
8 El diagrama de blocs està adjuntat a l’annex C  
9 El codi i les imatges de la interfície estan a l’annex F 
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En aquest cas s’han utilitzat dues bateries de iò-liti de 3.6V i 120mA/h. A més a més 

s’han afegit dos reguladors per tal d’aconseguir els 3.3V del mòdul bluetooth i els 5V dels 

altres components.  

3.3.1. Consum 

El consum del prototip és d’aproximadament 75mA quan el mòdul bluetooth està enllaçat 

o enviant dades a un dispositiu, valor que s’ha obtingut empíricament ja que només el 

mòdul bluetooth té el consum especificat.  

Així doncs, sabent que el prototip consumeix 75mA i les bateries tenen una capacitat de 

120mA/h tenim que l’autonomia teòrica és: 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎 =
75𝑚𝐴 · 60min

120𝑚𝐴
= 𝟑𝟕, 𝟓𝒎𝒊𝒏 

3.4. Disseny del braçalet 

A causa de la complexitat del prototip és important dividir en tres subapartats aquest punt 

per tal d’explicar en detall cadascun d’ells.  

3.4.1. Disseny de la PCB 

Un cop acabat i testejat el disseny del prototip s’ha passat a fer el disseny del la PCB, en 

aquest cas s’ha utilitzat el programa EAGLE (CadSoft) [22] per desenvolupar-la.  

 

 Figura 27. [Esquerra] Imatge de la PCB part de dalt. [Dreta] Imatge de la PCB part de baix 

En aquest cas la localització dels components no ha estat crítica, excepte l’antena del 

mòdul bluetooth que s’ha situat mirant cap l’exterior per evitar problemes de comunicació. 

Així doncs l’objectiu ha estat reduir al màxim possible la mida de la PCB.  

Pel que fa a la localització de les bateries s’ha utilitzat una placa de topos per tal 

d’aconseguir reduir la mida total del prototip. 

 

Figura 28. Placa de l’alimentació 
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3.4.2. Disseny de la capsa 

Un altre punt important ha estat el disseny i desenvolupament del braçalet on aniran 

situats els components, la capsa.  

El primer plantejament per fer la capsa ha estat la elecció del material. El fet que el 

prototip fos una polsera feia important que el material fos tant flexible com resistent. Per 

aquest motiu em vaig decidir pel plàstic, goma o silicona. Investigant més sobre aquests 

materials, en primer lloc, vaig desestimar la goma ja que m’interessava el fet que es 

pogués veure l’interior (efecte transparència) i no era possible amb aquest material ja 

que la majoria és de color negre. Pel que respecta a la silicona, aquesta s’ha de treballar 

amb motllo ja que no es pot enganxar amb cap tipus de material. Així doncs la fabricació 

del prototip amb silicona encaria molt el projecte.  

Finalment, em vaig decantar per utilitzar PVC transparent, ja que oferia la flexibilitat i 

resistència necessàries, com també la transparència desitjada.       

La capsa de forma rectangular, ha estat dissenyada a partir de les mides de la PCB més 

la placa de les bateries. La tapa s’ha construït utilitzant una frontissa i un rebló que 

servirà per obrir-la i tancar-la. Finalment s’ha hagut de fer dos forats als laterals perquè la 

corretja passi a través d’ella i dos forats més al lateral oposat, un pel led i l’altre pel 

switch.  

 

Figura 29. Disseny de la capsa 

3.4.3. Disseny de la corretja 

La corretja consta de dues parts:  

1. Una de tela on s’organitza tot el sistema 

conductor fins a la placa. Per poder 

aconseguir-ho s’ha utilitzat teixit conductor 

que serveix d’elèctrodes a la pell i s’han 

afegit dos reblons per poder soldar els 

cables que aniran connectats a la placa.  

2. L’altra part és una tira del mateix PVC 

utilitzat per la capsa, amb això es recobreix 

la tira de tela anterior. A més a més s’ha afegit una obertura per tal de poder 

accedir als reblons i cables i així reparar qualsevol incidència en aquest punt.  

Per acabar s’ha utilitzat velcro per tancar la polsera, que permet adequar-se a les 

diferents mides del canell.     

Figura 30. Disseny del braçalet 
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4. Resultats: 

4.1. Avaluació autonomia: 

El primer experiment que s’ha realitzat ha estat la determinació real de l’autonomia del 

prototip desenvolupat. Així doncs, s’ha mesurat el voltatge de les bateries cada minut 

amb el prototip encès i enviant dades, mitjançant el multímetre d’Agilen U1252A i un 

programa del mateix fabricant anomenat Agilent GUI Data Logger (KeySight) el qual el 

pots programar perquè automatitzi les mesures i les enregistri. 

 

Figura 31. Gràfic autonomia 

En la figura es pot veure el resultat final de la captura del voltatge amb el programa 

mencionat. Així doncs, es pot concloure que el prototip té una autonomia real de 40’ en 

transmissió i registre continu. El valor obtingut es similar al valor teòric calculat de 

37’5min. La diferència obtinguda pot venir donada per la diferència de potencial teòric-

real, ja que el voltatge teòric màxim és de 7.2V i el màxim real és de 7.6V. Aquesta 

autonomia es pot ampliar fins més de 48 hores si mantenim el mòdul de comunicació BT 

apagat i el microcontrolador en suspens quan no fem mesures. 

 

4.2. Error en les mesures: 

En aquest segon experiment s’ha avaluat l’error en les mesures realitzades. Per portar-

ho a terme s’han situat resistències de valors coneguts entre els elèctrodes i s’han 

obtingut els valors mesurats pel prototip. Seguidament s’han mesurat les mateixes 

resistències amb el multímetre per determinar la resistència real, donat que les 

resistències utilitzades tenen una tolerància del 5% respecte el valor nominal. En la 

Taula 4 es poden veure els resultats obtinguts. 

Valor nominal 
Valor mesurat 

multímetre 

Valor mesurat 

prototip 

Diferència 

valor teòric(%) 

10kΩ 9,9kΩ 13kΩ 23,8%  

15kΩ 14,9kΩ 16,9Ω 11,8% 

20kΩ 19,67kΩ 20,39Ω 3,53% 

100kΩ 99,44kΩ 96,4kΩ 3,6% 

1MΩ 0,985MΩ 0,974MΩ 2,6% 

10MΩ 10,002MΩ 9,914MΩ 0,86% 
Taula 4. Errors en les mesures 
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Es pot concloure que l’error de mesura és baix aproximadament del 3%, en el rang de 

valors possibles que pot prendre la resistència de la pell, exceptuant al límit inferior, on 

aquest augmenta notablement. Aquesta discrepància es deguda una saturació de l’etapa 

d’amplificació i presència de soroll en les mesures amb resistències petites. 

4.3. Experimentació amb usuaris 

En el tercer i últim experiment  s’ha comprovat el funcionament del prototip en la captura 

de la resistència de la pell i la seva variació causada per factors emocionals. Per portar a 

cap l’experiment, s’ha capturat dades de dos voluntaris. Durant la prova s’ha combinat 

activitats tranquil·les com llegir o escoltar música amb activitats de més tensió com jugar 

a jocs.  

La Figura 32 mostra els resultats obtinguts dels voluntaris. En ambdós casos han 

començat escoltant música tranquil·la i acte seguit han començat a jugar a un joc. La 

part encerclada indica l’estona que han estat jugant. Com es pot veure en els dos 

voluntaris la resistència  decau notablement durant el període en que estan jugant, lo 

qual significa que el seu nivell d’estrès ha augmentat.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Resultats experiment 3, avaluació prototip 
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5. Costos: 

Com s’ha explicat a l’inici d’aquest document, en aquest cas s’ha portat a terme el 
disseny d’un prototip per tal de veure’n la seva viabilitat. Això fa, que els costos dels 
components no siguin reals pel cas del desenvolupament d’un disseny final. 

Tenint en compte aquest fet, els costos d’aquest projecte es poden subdividir en tres 
grans grups. Primerament els costos dels components electrònics on s’inclouria també la 
PCB. En segon lloc s’han de tenir en compte els costos dels materials utilitzats pel 
disseny mecànic de la capsa. Finalment els costos del treball realitzar per un enginyer, 
en aquest cas junior 10.  

 

Concepte Descripció Quantitat Preu(€) Total Preu(€) 

Components 

electrònics 

Resistències  7 0.03 0.21 

Condensadors 6 0.7 4.2 

AO 1 1.4 1.4 

Potenciòmetre 1 0.8 0.8 

Bateria 2 5 10 

Suport bateria 2 1.82 3.2 

Regulador 3.3V 1 1.3 1.3 

Regulador 5V 1 1.8 1.8 

Teixit conductor 10cm 20/metre 2 

PCB 1 13 13 

Led RGB 1 0.85 0.85 

Switch 1 1 1 

Material 
electrònic(cables, 
pins...) 

- 3 3 

Material 
braçalet 

PVC 40cm 18/metre 7.2 

Rebló 2 0.4 0.8 

Frontissa 1 0.25 0.25 

Tela 10cm 0.60/metre 0.06 

Personal Enginyer Junior 1 10€/h  6000 

Total 6051 
Taula 5. Costos del projecte 

    

  

                                                
10 S’ha considerat 10€/hora el cost d’un enginyer junior durant 40 setmanes fent 15 hores setmanals. 
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6. Conclusions i futurs desenvolupaments:  

6.1. Conclusions: 

S’ha dissenyat un prototip funcional que permet mesurar durant un interval de temps la 

resistència de la pell d’una persona, per tant els objectius principals s’han assolit 

satisfactòriament.  

Les dades obtingudes amb el sistema complert s’han relacionat amb l’estrès al que 

estaven sotmeses diferents persones en diferents situacions, corroborant la relació entre 

aquest i la resistència.   

El sistema presenta un error baix en la mesura en el marge de valors possibles que pot 

prendre la resistència de la pell, exceptuant al límit inferior, on aquest augmenta 

notablement.  Aquesta discrepància es deguda una saturació de l’etapa d’amplificació i 

presència de soroll en les mesures amb resistències petites. 

L’autonomia del sistema és de 40’, el que permet utilitzar aquest prototip per fer-ne 

proves en situacions controlades i extreure’n conclusions mèdiques. L’autonomia de 

l’equip es pot allargar si fan mesures de curta durada, menys de 2 minuts, a intervals 

regulars, 1 o 2 hores.  

6.2. Futurs desenvolupaments: 

En primer lloc, es pot desenvolupar una aplicació pel mòbil on es llegeixin les dades 

rebudes del bluetooth i siguin interpretades directament sobre un smartphone. Així doncs, 

l’aplicació es podria integrar amb altres ja existents desenvolupades al departament que 

consisteixen en mesurar la freqüència cardíaca.  

Finalment, el present projecte com ja s’ha especificat anteriorment, només és un prototip 

que serveix per veure’n funcionament i viabilitat. Així doncs, es podria dissenyar el 

producte final el qual s’hauria de canviar la majoria de components i disseny mecànic per 

tal de reduir la seva mida i optimitzar el consum.  
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Annex: 

Annex A: Funcionament comunicacions: 

- Comunicació SPI: Potenciòmetre digital 

La comunicació SPI és un estàndard de comunicacions que serveix per controlar 

qualsevol dispositiu digital que accepti un flux de bits en sèrie regulat per un rellotge, ja 

que la comunicació es síncrona.  

Com es pot veure en la Figura 33 consisteix en quatre línies: 

Rellotge   Dades d’entrada

Dades de sortida                                            Chip select  

 

El pin de chip select s’utilitza perquè el master, en aquest cas el microprocessador activi 

el dispositiu amb el que es vol establir la comunicació anomenat Slave. 

 

 

Figura 33. Funcionament connexió SPI 

 

En el cas del potenciòmetre digital escollit, el mateix pin serveix tant d’entrada de les 

dades com de sortida. Per aquest motiu és recomanable posar una resistència a la 

sortida de dades del màster. 

 

- UART: Mòdul bluetooth 

El port sèrie, requereix d’un dispositiu UART en sigles angleses Universal Asynchronous 

Receiver-Transmitter, que converteix les dades sèrie a paral·lel quan es tracta de dades 

rebudes i de paral·lel a sèrie per la transmissió. En aquest cas requereix dues línies, una 

de recepció de dades (Rx) i una altra de transmissió de dades (Tx).  

A més a més, tenint en compte que el mòdul bluetooth funciona a 3.3V s’ha afegit un 

circuit d’adaptació de nivells lògics de tensió a la recepció de dades d’aquest, per tal de 

convertir els 5V del microprocessador en els 3.3V requerits pel dispositiu.  

Per acabar amb aquest component s’ha connectat també a un pin digital del 

microprocessador la gpio2 que ens dóna informació sobre l’estat del bluetooth 

(connectat/desconnectat). 
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Annex B: Programació del microprocessador  

#include <SoftwareSerial.h>   

#include "SPI.h" 

#define DEBUG 

#define INT0 0  // INT0 on digital pin 2 

#define INT1 1  // INT1 on digital pin 3 

#define pinPwm 8 

#define pinLedRed 9 

#define pinLedGroc 10 

#define stateBT 4 //Pin que ens dona informació de si està conectat o no el BT a un dispositiu 

int bluetoothTx = 5;  // TX-O pin of bluetooth 

int bluetoothRx = 6;  // RX-I pin of bluetooth  

// set pin 10 as the slave select for the digital pot: 

const int slaveSelectPin = 7; 

byte address = 0x00; 

int count=0; //Contador per la interrupció 

static int voutUp; 

static int voutDown; 

int vout; 

int flagCounter; 

int guanyPot=0; 

const int pinVout=A1; //Input pin, llegir el valor de la resistència de la pell 

int flagAugmentarPot=0; 

int flagDisminuirPot=0; 

int flagNoSignal=0; 

char flagBlink=0; 

SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx, bluetoothRx); 

 

void setup() { 

  pinMode(pinLedRed,OUTPUT); 

  pinMode (slaveSelectPin, OUTPUT); 

  pinMode (pinLedGroc, OUTPUT); 

  pinMode(stateBT,INPUT); 

  pinMode (pinPwm, OUTPUT); 

  pinMode(bluetoothTx,INPUT); 

  pinMode(bluetoothRx,OUTPUT);    

  noInterrupts();           // disable all interrupts 

  TCCR1A = 0; 

  TCCR1B = 0;                //Posem tots els valors a 0 
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  TCNT1  = 0;               // Guarda el valor del contador del timer de 16 bits, inicialitzem a 0 

  OCR1A = 3125;              //Fa saltar el timer cada 50ms compare match register 16MHz/256 --> 50ms 

  TCCR1B |= (1 << WGM12);   // CTC mode 

  TCCR1B |= (1 << CS12);    // 256 prescaler  

  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);  // enable timer compare interrupt 

  SPI.begin(); 

  Serial.begin(9600); 

  bluetooth.begin(9600);  // Start bluetooth serial at 9600  

  interrupts(); 

  guanyPot=3; 

  digitalPotWrite(124); 

} 

void incrementPot(unsigned int valor){ 

  switch(valor){ 

    //Guany 1 

    case 0: 

      digitalPotWrite(0); 

      break; 

     //Guany 2 

    case 1: 

      digitalPotWrite(85); 

      break; 

     //Guany 8 

    case 2: 

      digitalPotWrite(112); 

      break; 

     //Guany 32 

    case 3: 

      digitalPotWrite(124); 

      break;  

 }    

} 

void processCalibrar(void){   

  if(!flagNoSignal){ 

    if(flagAugmentarPot){ 

      flagAugmentarPot=0; 

      calibrarPot(1); 

      return; 

    }else if(flagDisminuirPot){ 
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      flagDisminuirPot=0; 

      calibrarPot(0); 

      return; 

    } 

  } 

} 

void calibrarPot(int valor){ 

  switch(valor){ 

    case 0: 

      if(guanyPot <= 3 && guanyPot>0) 

        guanyPot=guanyPot-1; 

      //bluetooth.println(guanyPot); 

      incrementPot(guanyPot); 

      break; 

    case 1: 

      if(guanyPot >= 0 && guanyPot<3) 

        guanyPot=guanyPot+1; 

      //bluetooth.println(guanyPot); 

      incrementPot(guanyPot); 

      break; 

  } 

} 

 

void llegirSensor(void){ 

  voutUp=0; 

  Serial.println("LLegir sensor"); 

  //bluetooth.print("Llegir sensor "); 

  for(int i=0;i<8;i++){ 

    voutUp=voutUp+analogRead(pinVout);   

    Serial.println(analogRead(pinVout)); 

    delay(1); 

  } 

  voutUp=voutUp/8; 

   

} 

 

void llegirSensorOffset(void){ 

  String str; 

  int tamany; 
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  voutDown=0; 

  Serial.println("Llegir offset "); 

  for(int i=0;i<8;i++){ 

    voutDown=voutDown+analogRead(pinVout); 

    delay(1); 

  } 

  voutDown=voutDown/8; 

  if(voutUp-81 <= voutDown && voutDown <=voutUp+81){ 

    flagNoSignal=1; 

    return; 

  } 

  else{ 

    flagNoSignal=0; 

    vout=voutUp-voutDown; 

    //vout > 1V i vout<4.4 

    if(vout < 200){ 

        flagAugmentarPot=1; 

        return; 

    }else if(vout>900){ 

        flagDisminuirPot=1; 

        return; 

    } 

    str+=vout; 

    tamany=str.length(); 

    if(tamany<5){ 

      for(int i=0;i<(4-tamany);i++){ 

        str=String("0"+str); 

      } 

    } 

    str=String("V"+str); 

    str=String(guanyPot+str); 

    str=String("G"+str); 

    bluetooth.print(str); 

  } 

} 

void processLeds(char mode, char color){ 

  switch(mode){ 

    //Led color ences 

    case 0: 
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      digitalWrite(pinLedRed,HIGH); 

      digitalWrite(pinLedGroc,HIGH); 

      digitalWrite(color,LOW); 

      break; 

  } 

} 

void loop() { 

  static char flagStart; 

  noInterrupts();           // disable all interrupts 

  digitalWrite(pinLedRed,LOW); 

  digitalWrite(pinLedGroc,HIGH); 

  flagStart=0; 

  while(digitalRead(stateBT)==1){ 

    if(!flagStart){ 

      flagStart=1; 

      digitalWrite(pinLedRed,HIGH); 

      interrupts(); 

    } 

    processTimer(); 

    processCalibrar(); 

  } 

} 

 

void digitalPotWrite(int value) { 

  // take the SS pin low to select the chip: 

  digitalWrite(slaveSelectPin,LOW); 

  //  send in the address and value via SPI: 

  SPI.transfer(address); 

  SPI.transfer(value); 

  // take the SS pin high to de-select the chip: 

  digitalWrite(slaveSelectPin,HIGH);  

} 

 

void processTimer(void){ 

  if(flagCounter){ 

    switch(count){ 

      case 0: 

        llegirSensor(); 

        count=1; 
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        break; 

      case 1: 

        digitalWrite(pinPwm,LOW); 

        if(flagNoSignal){ 

          digitalWrite(pinLedGroc,LOW);   

        }else 

          digitalWrite(pinLedGroc,HIGH);  

        count=2; 

        break; 

      case 2: 

        count=3; 

        llegirSensorOffset(); 

        break; 

      case 3: 

        digitalWrite(pinPwm,HIGH); 

        if(flagNoSignal){ 

          digitalWrite(pinLedGroc,LOW);   

        }else 

          digitalWrite(pinLedGroc,LOW); 

        count=0; 

        break; 

       

    } 

    flagCounter=0; 

  } 

} 

 

// timer compare interrupt service routine 

ISR(TIMER1_COMPA_vect)           

{ 

  flagCounter=1; 

} 
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Annex C: Programació labView 
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Figura 34. Diagrama de bloc LabView 
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Annex D: Esquemàtics i disseny de la PCB 

- Esquemàtic  

 

 

Figura 35. Esquema final 

 

- PCB 

 

 

Figura 36. PCB 
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Annex E: Gràfics dels materials: 

Imatges de la prova de materials pels elèctrodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. [Esquerra] Alumini [Dreta] Acer 
inoxidble 

Figura 38. [Esquerra] Acer inoxidable [Dreta] Plata 
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Annex F: Interfície i Programació del Matlab 

Imatge i codi de la primera finestra que apareix en el programa de Matlab desenvolupat 

 

Figura 39. Finestra 1 codi Matlab 

Aquesta figura serveix perquè puguis escollir quin document vols carregar. Donat que en 

cada document poden existir diverses fulles, en l’apartat de nom s’actualitza la llista de 

noms existents en el document, i així pots decidir quin vols mostrar.  

 

 function newPerson_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% Choose default command line output for newPerson 

handles.output = hObject; 

  

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

set(handles.comentaris,'String',''); 

% UIWAIT makes newPerson wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

 

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = newPerson_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 
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function name_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global name; 

name=get(hObject,'String'); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function name_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function comentaris_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global comentaris; 

comentaris=get(hObject,'String'); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function comentaris_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global valors; 

global FileName; 

%guardar como archivo 

[FileName,PathName] = uigetfile('*.xlsx','Selecciona el fitxer Excel'); 

if FileName==0, return, end 

%Read Excel file, you could select which file to read 

[status,sheets] = xlsfinfo(FileName); 

set(handles.listNames, 'String', sheets); 

% --- Executes on selection change in listNames. 

function listNames_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global NUM_LIST; 

global NAME_LIST; 

global NAME; 
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NUM_LIST=get(hObject,'Value'); 

NAME_LIST=get(hObject,'String'); 

NAME=NAME_LIST(NUM_LIST); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function listNames_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

% --- Executes on button press in carregarDades. 

function carregarDades_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global valors; 

global NUM_LIST; 

global FileName; 

valors=xlsread(FileName,NUM_LIST); 

close 

showResults 

 

Segona finestra, s’obre automàticament després d’haver escollit el full de dades que es 
vol executar- 

 

Figura 40. Finestra 2 del Matlab 
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% --- Executes just before showResults is made visible. 

function showResults_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% Choose default command line output for showResults 

handles.output = hObject; 

  

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

global valors 

global NAME; 

global comentaris; 

global FileName; 

global NUM_LIST; 

set(handles.name,'String',NAME); 

set(handles.comentaris,'String',comentaris); 

k=find(valors(:,2)); 

[VAL_MAX,INDEX] = max(valors(:,1)); 

[VAL_MIN,INDEX] = min(valors(:,1)); 

set(handles.mitjana,'String',valors(25,2)); 

set(handles.max,'String',VAL_MAX); 

set(handles.min,'String',VAL_MIN); 

%grid on 

hold on 

x=size(valors(:,3)); 

l=length(valors(:,2)); 

l=l-k(1); 

plot(valors(k(1):l,1),'-b','linewidth',2); 

plot(valors(k(1):l,2),':r'); 

p=find(valors(k(1):l,3)==1); 

if(p~=0) 

    plot(p(1),valors(p(1),1),'*g'); 

    plot(p(length(p)),valors(p(length(p)),1),'*g'); 

end 

hold on 

title('Resultats Resistència de la Pell'); 

ylabel('Resistència(kOhms)'); 

legend('Valors resistència','Mitjana','Marcatge'); 

Com=cellstr(comentaris); 
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x=[{'COMENTARIS'} Com]; 

xlswrite(FileName,x,NUM_LIST,'E1'); 

  

  

% UIWAIT makes showResults wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

  

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = showResults_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 
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Glossari: 

AO: Amplificador Operacional 

HW: Hardware 

SW: Software 

Plan. : Planificada 

Comen.: Començament 

Acab. : Acabament 

uP: microprocessador 

BT: bluetooth  

 

 

 


