
 

 

 

 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBJETOS EN EL 

EXTERIOR DE CONTENEDORES DE BASURA 

 

 

A Degree Thesis 

Submitted to the Faculty of the 

Escola Tècnica d'Enginyeria de Telecomunicació de 

Barcelona 

Universitat Politècnica de Catalunya 

by 

Antoni Isern Riera 

 

 

In partial fulfilment  

of the requirements for the degree in 

TELEMATIC ENGINEERING 

 

 

 

 

Advisor: Josep Paradells 

 

Barcelona, September 2016  



 

 1 

Abstract 

This project had as objectives the design of a system capable of being integrated in a 

dumpster and capable of detecting the presence of objects near him. For the realization 

of this system it will be needed to do a research about the different technologies for its 

application to the object detection, design multiple systems capable of detect objects and 

it will be required some tests in a real scenario for extract conclusions about which of 

them is more efficient. 

Four systems have been designed: the camera, the acoustic, the capacitive and the laser 

detection systems. Once designed and proved that they were capable of detecting 

objects, they have been implemented into a scenario as realistic as possible. The real 

scenario has not been possible to achieve due to the lack of accessibility. 

All systems have been able to detect objects on the final scenario, despite some difficulty 

in various situations. 
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Resum 

Aquest treball ha tingut com a objectiu el disseny d’un sistema capaç d’integrar-se en un 

contenidor d’escombraries i que pugui detectar la presència d’objectes propers a aquest. 

Per a la realització d’aquest sistema s’hauran d’estudiar diferents tecnologies per a poder 

aplicar a la detecció d’objectes, dissenyar diversos sistemes capaços de detectar la 

presència d’objectes i s’hauran de realitzar proves en un escenari real per tal d’extreure 

conclusions sobre quin d’ells és més eficient. 

Els sistemes  dissenyats han estat quatre: el sistema de detecció per càmeres, l’acústic, 
el capacitiu i el làser. Un cop dissenyats i provats de que són capaços de detectar 
objectes, s’ha procedit a la implementació d’aquests en un escenari el més proper al real 
possible. No s’ha pogut utilitzar un contenidor real degut a la manca d’accessibilitat a 
aquests. 

Tots els sistemes han estat capaços de detectar objectes a l’escenari final, tot i que amb 
alguna dificultat en certes situacions.  
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Resumen 

Este trabajo ha tenido como objetivo el diseño de un sistema capaz de integrarse en un 

contenedor de basura y que pueda detectar la presencia de objetos cercanos a éste. 

Para la realización de este sistema se deberán estudiar diferentes tecnologías para 

poder aplicar a la detección de objetos, diseñar múltiples sistemas capaces de detectar 

la presencia de objetos y se tendrán que realizar pruebas en un escenario real con el fin 

de extraer conclusiones sobre cuál de ellos es más eficiente.  

Los sistemas diseñados han sido cuatro: el sistema de detección por cámaras, el 

acústico, el capacitivo y el láser. Una vez diseñados y testados de que son capaces de 

detectar objetos, se ha procedido a su implementación en un escenario lo más cercano a 

la realidad posible. No se ha podido utilizar un contenedor real debido a la falta de 

accesibilidad a éstos. 

Todos los sistemas han sido capaces de detectar objetos en el escenario final, aunque 

con alguna cierta dificultad en ciertas situaciones. 
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1. Introducció 

Barcelona s’està convertint, cada dia més, en una smart city, una ciutat que, amb la 
utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), ens dóna una 
gestió més eficient dels serveis i recursos de la ciutat. Un dels serveis que s’ha vist 
afectat ha estat el sistema de recollida de brossa. 
 
Tradicionalment, el sistema de recollida es realitzava manualment i mitjançant persones 
que carregaven els contenidors de brossa al camió d’escombraries. Avui dia això ha 
canviat. El nou sistema de buidat de brossa es realitza mitjançant una manipulació 
automàtica dels contenidors de brossa: és el propi camió qui agafa el contenidor, el 
buida, i el torna a deixar al seu lloc. D’aquesta manera s’aconsegueix que el servei que 
s’ofereix sigui més eficient. 
 
Amb la introducció de la manipulació automàtica dels contenidors de brossa per al seu 
buidat, apareix un problema molt important: evitar que la brossa deixada a prop dels 
contenidors es quedin atrapats sota aquests. Amb l’antic sistema de buidatge aquest 
problema era fàcilment solucionat pels treballadors que detectaven aquests objectes i la 
retiraven. El problema actual resideix en què el sistema automàtic no detecta aquests 
objectes, que poden quedar aixafats quan es torna a deixar el contenidor al seu lloc.  
 

    

Figures 1: Imatges de brossa al voltant de contenidors   

Avui dia la detecció d'aquesta brossa encara no té una solució. En aquest projecte es 
tractarà de solucionar aquest problema d’una manera eficient i assequible.  
 

1.1. Objectius 

L’objectiu principal en aquest projecte és el disseny d’un sistema que es pugui integrar 

en un contenidor i que sigui capaç de detectar la presència d’un objecte proper a aquest. 

Els objectius específics a realitzar durant el projecte són els següents:  

 Estudi de les tecnologies utilitzades en sistemes de detecció 

 Disseny de diversos sistemes de detecció de econòmicament viable que puguin 

ser instal·lats en un contenidor 

 Aplicació dels sistemes en un escenari real 
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1.2. Requisits i especificacions 

 
Requisits del projecte: 
- Detecció d’objectes, a una certa distància, a l’exterior dels contenidors de brossa de 
manera eficient.  

 
Especificacions del projecte:  
- Els sistemes estan desenvolupats sobre la Raspberry Pi 2 Model B, utilitzant càmeres i 
sensors descrits a l’Annex.  

- El nombre de sensors i/o càmeres que necessitarà cada sistema dependrà del rang 
dels components usats en cadascun d’ells.  

- El projecte farà servir llibreries d’OpenCV, I2C i GPIO.  

 

1.3. Pla de treball 

El pla de treball consisteix en l’estudi de la situació actual. Un cop es conegui la situació 

es passarà a realitzar una recerca de tecnologies que siguin d’utilitat en la realització 

dels objectius. A partir d’aquest punt queda dissenyar el sistema i desenvolupar un 

escenari que ens permeti generar proves per acabar extraient conclusions de les 

avantatges i inconvenients de cada sistema de detecció dissenyat. 

 

1.4. Work Packages 

 

Project: Sistema de detección de objetos en el 

exterior de contenedores de basura 

WP #1 

Major constituent: Recerca de tecnologies 

Short description: 

 Buscar technologies i components I conéixer 

l’impacte economic que tindrà el projecte. Preparar la 

placa Raspberry Pi com a base de muntatge de tots 

els sistemes. 

 

Planned start date: 18-02-2016 

Planned end date: 30-03-2016 

 #1: Busca de technologies 

#2: Preparació de la Raspberry Pi 

Deliverables: 

 

- 

Dates: 

 

- 
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Project: Sistema de detección de objetos en el 

exterior de contenedores de basura 

WP #2 

Major constituent: Disseny del Sistema de detecció 

per càmera 

Short description: 

Dissenyar i provar un sistema de detecció mitjançant 

la Raspberry Pi Camera. 

Planned start date: 21-03-2016 

Planned end date: 15-04-2016 

 

Project: Sistema de detección de objetos en el 

exterior de contenedores de basura 

WP #3 

Major constituent: Disseny del Sistema de detecció 

acústic 

Short description: 

Dissenyar i provar un sistema de detecció mitjançant 

sensors d’ultrasons 

Planned start date: 15-04-2016 

Planned end date: 16-05-2016 

 

Project: Sistema de detección de objetos en el 

exterior de contenedores de basura   

WP #4 

Major constituent: Disseny del Sistema de detecció 

capacitiu 

Short description: 

Dissenyar i provar un sistema de detecció mitjançant 

un sensor capacitiu. 

Planned start date: 16-05-2016 

Planned end date: 24-06-2016 

 

Project: Sistema de detección de objetos en el 

exterior de contenedores de basura   

WP #5 

Major constituent: Disseny del Sistema de detecció 

làser 

Short description: 

Dissenyar i provar un sistema de detecció mitjançant 

sensors de distancia làser. 

Planned start date: 24-06-2016 

Planned end date: 06-08-2016 
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Project: Sistema de detección de objetos en el 

exterior de contenedores de basura 

WP #6 

Major constituent: Provar cada sistema en un 

entorn real 

Short description: 

Estimar quants components es necessitaran per al 

disseny real. Provar el els sistemes en un entorn real. 

Comparar i decidir quin és el més eficient. 

Planned start date: 06-06-2016 

Planned end date: 05-09-2016 

 

Project: Sistema de detección de objetos en el 

exterior de contenedores de basura 

WP #7 

Major constituent: Reporting 

Short description: 

Documentar totes les proves i desenvolupament. 

Escriure tots els procediments. 

Planned start date: 18-02-2016 

Planned end date: 21-09-2016 

 

Milestones 

 

WP# Task# Short title Milestone / deliverable Date 

(week) 

1 1 Busca de technologies La recerca ha confluït 

satisfactòriament, amb els preus de 

cada sensor recollits. 

3 

1 2 Preparació de la Raspberry 

Pi 

La Raspberry Pi està llesta amb tots 

els paquets instal·lats. 

6 

2  Disseny del Sistema de 

detecció per càmera 

El sistema pot detectar objectes a la 

distància necessària. 

8 

3  Disseny del Sistema de 

detecció acústic 

El sistema pot detectar objectes a la 

distància necessària. 

12 

4  Disseny del Sistema de 

detecció capacitiu 

El sistema pot detectar objectes a la 

distància necessària. 

17 

5  Disseny del Sistema de 

detecció làser 

El sistema pot detectar objectes a la 

distància necessària. 

23 

6  Provar cada sistema en un 

entorn real 

Els sistemes han estat provats i 

avaluats.  

27 

7  Reporting La documentació està finalitzada. 30 
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1.5. Diagrama de Gantt 
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2. Estat de l’art 

Avui dia, per a la solució al problema que ens duu a realitzar aquest projecte segueix 

sent la mateixa utilitzada anterior al nou model de recollit de brossa, amb la condició de 

que actualment només hi ha un usuari en el procés de buidat. Quan el conductor del 

camió de la brossa observa possibles objectes que poden obstruir o dificultar el procés 

de buidat del contenidor, aquest prèviament baixa del camió i aparta l’objecte o el 

col·loca dins el contenidor. Un cop s’han apartat tots els objectes, el conductor torna al 

camió, realitza el procés de buidat i segueix la ruta establerta. 

 Amb aquest mètode es perd una gran quantitat de temps, la qual cosa també 

desencadena una obstrucció del tràfic durant més temps en el cas de carrers d’un sol 

carril. També cal esmentar que aquest mètode pot comportar l’error humà de no detectar 

l’objecte en la foscor que, en el cas de ser una bossa, embrutaria tota la zona de 

deixalles. 

Una proposta que s’ha dut a terme per tal de detectar amb antelació objectes propers a 

contenidors de brossa ha estat l’aplicació de la tecnologia radar per a la detecció dels 

objectes prèvia a l’arribada del camió. Aquest mètode redueix l’error de la no detecció 

d’objectes, però es segueix perdent un temps significatiu en el procés de la retirada de 

l’objecte degut a que la detecció es realitza just en el moment de la recollida de brossa. 

Una forma d’eliminar aquest temps que es perd en la recollida és realitzar la detecció 

d’objectes prèviament al procés de recollida de brossa. La implementació d’un sistema 

de detecció directament al contenidor permet donar informació a la central abans que el 

procés de recollida s’iniciï. D’aquesta manera, es pot enviar una brigada a aquells 

contenidors que hagin detectat un objecte proper als contenidors per tal de retirar-lo. 

Aquest projecte consisteix en el disseny i comparativa de diferents sistemes de detecció 

d’objectes basats en diverses tecnologies que es puguin implementar sobre un 

contenidor, per tal d’analitzar quin és el sistema més eficient en aquesta situació. La 

finalitat d’aquest projecte és comparar quin d’aquests sistemes és més eficient per a la 

detecció d’objectes propers a contenidors de brossa que puguin dificultar la seva 

recollida. 

Com a suport per a dissenyar i controlar els diversos sistemes s’utilitzarà una Raspberry 
Pi, que ha permès la integració de tots els sistemes en una mateixa placa. Tot i utilitzar-
la com a controlador, cal remarcar que, a excepció dels sistemes que requereixin un 
processament d’imatge, no és un element necessari per als sistemes. 

2.1. Recerca de tecnologies  

Per tal de dissenyar sistemes que puguin dur a terme una detecció d’objectes de manera 
eficient, s’ha hagut de realitzar prèviament una recerca de les diferents tecnologies i que 
tinguin la capacitat de detectar variacions en el medi. 

Durant la recerca s’han trobat diferents tecnologies que es poden utilitzar per a detectar 
objectes, amb diversos sensors que apliquen aquestes tecnologies. 

Els primers sensors que s’han trobat són sensors òptics que es basen en la triangulació 
per a la detecció d’objectes. Aquests sensors calculen la distància mesurant l’angle del 
feix de llum infraroig que ha estat reflectit per l’objecte, i tornant un voltatge corresponent 
a la distància detectada. Aquest tipus de sensors s’han descartat degut a que en les 
especificacions dels sensors venia detallat que la detecció exposada a la llum ambiental 
podia ser una font d’errors [1]. 
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Figura 2: Esquema de detecció per triangulació (eprolabs.com,, 2016) 

Una altra tecnologia trobada en sensors òptics ha estat la tecnologia Flightsense, que es 
basa en calcular el temps que triga a viatjar una senyal emesa pel sensor fins a l’objecte 
més proper i tornar cap a l’emissor (també anomenat Time-of-Flight o temps de vol)  [2]. 
Aquesta tecnologia permet calcular la distància independentment de la reflectància de 
l’objecte, que podria ser una gran font d’errors, causats pel color i la superfície de 
l’objecte a detectar. Tot i trobar-se principalment en sensors òptics, s’ha observat, durant 
la recerca, que la tecnologia utilitzada en sensors d’ultrasons és la mateixa [3, 1].  

 

Figura 3: Esquema de detecció per Time-of-Flight (machinedesign.com, 2016) 

La detecció d’objectes mitjançant càmeres és una de les tecnologies més clares a ser 
utilitzada. Processant una imatge de l’estat d’un costat del contenidor i comparant-la amb 
una imatge presa prèviament de l’estat ideal d’aquell contenidor es pot detectar la 
presència de l’objecte. Aquest mètode té l’avantatge, davant dels altres, de poder 
generar una imatge que, en cas de donar errors, pot servir per a prendre una decisió final 
[4]. 

El tutor del projecte també ha proposat utilitzar un sensor capacitiu com a mètode de 
detecció d’objectes. Aquests sensor utilitzen la detecció capacitiva, que és una 
tecnologia basada en l’acoblament capacitiu.  

La capacitància és la habilitat d’un capacitor per a emmagatzemar càrrega elèctrica. En 
un parell de plaques paral·leles, la capacitància es calcula com a: 
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on A és l’àrea de les plaques,    és la constant dielèctrica del material entre plaques,    
és la permitivitat del buit i d és la distància entre plaques. 

 

Figura 4: Camps elèctrics entre dues plaques 

Com podem veure en la Figura 4, el camp elèctric comença a la placa amb més voltatge 
i finalitza amb la placa on hi ha menys. Si la distància entre les plaques és prou petita, 
apareix als extrems de les plaques l’efecte Fringing, que genera línies de camp elèctric 
que viatgen per l’exterior de les plaques, i no només entre elles. Si en la aquesta zona 
per on passen les línies de camp elèctric s’hi col·loca un material conductor o dielèctric, 
es podran observar variacions en la capacitància. Mitjançant aquest efecte de Fringing, 
el sensor capacitiu és capaç de detectar un objecte [5]. 

A l’Annex es poden trobar diferents sensors, amb les seves respectives especificacions, 
que s’han trobat aptes durant la recerca per a poder dissenyar sistemes capaços de 
detectar objectes.  

2.2. Raspberry Pi 

La Raspberry Pi és un ordinador monoplaca de la mida d’una tarja de crèdit. Tot i estar 

enfocada originalment a l’ensenyament, ha guanyat molta popularitat per al disseny de 

projectes que no requereixin un sistema molt potent, degut al seu baix cost, per sota dels 

50€.  

Aquest dispositiu permet tenir un controlador que interactuï amb els diferents sensors i 
càmeres mitjançant ports USB, pins GPIO i el bus I2C. S’utilitzarà aquesta placa com a 
suport per als diversos sistemes de detecció que es dissenyaran.  

Per al disseny dels diversos sistemes de detecció s’han utilitzat el model 2B que 

presenta les següents especificacions: 

 CPU ARMv7 Cortex-A7 quad-core a 900 MHz 

 1 GB de memòria RAM 

 Consum de 800 mA 

 40 pins GPIO, entre els quals trobem el bus I2C 

 Port Ethernet 10/100 Mbps  

 4 Ports USB 2.0 
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Tot i consumir poc, s’ha tingut en compte la idea d’adaptar els sistemes al model 

Raspberry Pi Zero, un model amb un preu d’uns 5$. Aquest model, tot i presentar la 

meitat de memòria RAM i una CPU d’un sol nucli, seria capaç de suportar els 

processaments d’imatge del sistema de detecció per càmera que s’ha plantejat [4]. Les 

especificacions són les següents: 

 CPU single core a 1 GHz 

 512MB RAM 

 1 Port micro USB 

 40 pins GPIO, entre els quals trobem el bus I2C 

 Consum de 120 mA 

 

2.2.1. GPIO 

Els pins GPIO (General Purpose Input/Output) són una sèrie de ports d’entrada/sortida 

els quals pots controlar, ja sigui per llegir o escriure dades. Aquests pins són molt útils 

alhora de comunicar-se amb diversos LEDs, sensors i demés hardware [4].  

2.2.2. Bus I2C 

El Bus I2C (Inter-Integrated Circuit) és un bus de comunicacions en sèrie dissenyat per 

Philips per poder comunicar diversos components en una mateixa placa. Aquest bus 

permet que es puguin controlar una gran quantitat de components mitjançant només 

dues línies, anomenades SDA (dades) i SCL (rellotge), si no tenim en compte que 

existeix una tercera línia, la massa, que és compartida per a tots d’igual manera. La 

velocitat del bus és de 100 kbps, tot i que pot arribar a velocitats de 3.4 Mbps.  

En una transferència I2C, el primer conté l’adreça de l’esclau i la direcció de les dades. 

Cada component que connectem al bus obtindrà una adreça específica predeterminada, 

normalment donada per al fabricant. L’adreça és de 7 bits, seguit pel bit de direcció. Un 

cop rebut l’ACK enviat pel dispositiu esclau, es comencen a enviar les dades que en 

permetran controlar els dispositius connectats [6].  

 

Figura 5: Esquema de comunicació bus I2C (i2c-bus.org, 2016) 

2.3. Python 

Python és un llenguatge de programació d’alt nivell molt utilitzat, creat per Guido Van 

Rossum el 1989. És un llenguatge interpretat, que significa que no necessita compilar el 

codi per a poder executar-lo, molt potent, versàtil i amb una sintaxi molt clara i fàcil de 
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llegir. És un llenguatge de scripting i orientat a objectes, que és capaç tant de 

desenvolupar una aplicació com pàgines web. 

Python ha passat a ser un llenguatge molt popular degut a la gran quantitat de llibreries 

que s’han desenvolupat i funcions incorporades en el propi llenguatge i a la velocitat i 

simplicitat d’aquest, que ens permet tenir al nostre programa menys línies de codi que 

amb Java o C  [7] .  

En el aquest projecte s’ha utilitzat Python per a la realització dels codis per a la detecció i 

processament d’objectes degut a que la Raspberry Pi duu implementat aquest llenguatge, 

a la familiaritat del projectista amb aquest, a la seva versatilitat i a la gran quantitat de 

llibreries disponibles. 

2.3.1. OpenCV 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) és una llibreria de software de codi 

obert desenvolupada per Intel i creada per a proveir a aplicacions de computer vision i 

machine learning una infraestructura en comú. És una eina molt potent, ja que al dur 

implementats una gran quantitat d’algoritmes de processament d’imatge ens permet 

desenvolupar el nostre codi d’una manera molt senzilla i eficient. 

Aquesta eina és utilitzada tant en nivell empresarial com en projectes de recerca degut a 

que és un programari sota la llicència open source BSD, a ser una llibreria 

multiplataforma i a estar implementada per a diversos llenguatges de programació com 

C, C++ o Python, entre d’altres [8]. 

Per a aquest projecte utilitzarem aquesta llibreria per al tractament previ de les imatges 

rebudes per la càmera. 

2.4. SSIM 

El SSIM (Structural Similarity) és una mètrica que quantifica la degradació de la qualitat 

d’una imatge. Aquesta és una tècnica complexa que requereix de dues imatges, una de 

referència i una altra processada.  

Aquesta mètrica es calcula en diverses finestres de la imatge de mida 8x8. La fórmula 

entre dues finestres (x i y) és la següent: 

 

Figura 6: Fórmula SSIM 

on  

 c1 = (k1L)2  

 c2 = (k2L)2 

 L = (2nº bits/pixel-1) 

 k1 = 0,01 

 k2 = 0,03 

 

Aquest índex SSIM que retorna la fórmula és un valor entre el -1 i l’1, sent 1 el resultat de 

la comparació de dues imatges idèntiques. 
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El SSIM normalment és utilitzat per a conèixer la degradació d’una imatge comprimida. 

SSIM es basa en estructures visibles a la imatge. En aquest cas s’utilitzarà per a la 

detecció d’objectes mitjançant una imatge de referència i una altra amb objecte. S’ha 

elegit aquest mètode degut a que l’alternativa proposta era utilitzar MSE o PSNR, uns 

indicadors poc fiables  [9]. 
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3. Metodologia / Desenvolupament 

Per assolir correctament els objectius d’aquest projecte, s’haurà de preparar la 

Raspberry Pi per a que pugui ser capaç de detectar els diversos dispositius. Un cop 

detectats, s’han d’instal·lar tot el software necessari per al processament d’imatge 

realitzat en un dels diversos sistemes de detecció i s’hauran de realitzar els programes 

adients per a que cada sensor sigui capaç de detectar la presència d’objectes. Finalment, 

s’hauran d’instal·lar tots els sistemes a l’escenari de proves i fer els canvis adients per al 

seu bon funcionament.  

3.1. Raspberry Pi 

3.1.1. Preparació prèvia 

Un cop instal·lat el sistema operatiu a la Raspberry Pi, en el nostre cas el sistema 

predeterminat Raspbian, s’han de seguir certes passes per expandir la memòria de la 

Raspberry i habilitar l’ús de la càmera i del bus I2C. 

 

 

Figura 7: Eina de configuració de la Raspberry Pi 

 

El primer cop que s’entri al sistema operatiu Raspbian apareixerà un menú de 

configuració com el de la Figura 7: Eina de configuració de la Raspberry PiFigura 7 

des d’on, si es clica la opció Expand File Sistem, el sistema expandirà l’espai de la tarja 

SD a la mida màxima. Si no és el primer cop que s’accedeix a la Raspberry, es pot 

accedir a aquest menú escrivint a la terminal la comana raspi-config.  

Per defecte, la Raspberry Pi porta deshabilitat l’ús de la Picamera. Per a poder treballar 

amb la càmera, en el mateix menú s’ha de seleccionar la opció Enable Camera. També 

s’ha instal·lat el paquet picamera mitjançant pip, el gestor de paquets de Python.  

Per al bus I2C s’ha d’anar al mateix menú de configuració, aquest cop clicant Advanced 

Options i posteriorment a I2C, habilitant d’aquesta manera el bus I2C. Després s’han 

d’afegir les línies i2c-bmc2708 i i2c-dev a /etc/modules per tal que aquests mòduls de 

kernel s’inicialitzin sempre que s’encengui la placa i s’hauran de comentar les línies 

blacklist spi-bcm2708 i blacklist i2c-bcm2708 de /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf. 

Finalment, s’haurà d’editar /boot/config.txt afegint-hi dtparam=i2c1=on. Per a poder 

controlar el bus I2C amb codi fet amb Python s’ha instal·lat el paquet SMBus. 
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Figura 8: /etc/modules 

 

Figura 9: /etc/modprobe.d/raspi_blacklist.conf 

 

Figura 10: /boot/config.txt 

El bus GPIO no necessita habilitar-se, però tot i així si s’han d’instal·lar certs paquets per 

a poder-lo controlar per python. El sistema Raspbian ja els porta instal·lats, però en cas 

d’utilitzar un altre sistema operatiu el paquet a instal·lar és python-rpi.gpio [10]. 

3.2. Sistema de detecció per càmera 

Aquest sistema es basa en la detecció d’objectes comparant dues imatges: la imatge de 

referència, en la que apareixerà l’àrea que volem cobrir sense cap objecte, i la imatge a 

comparar.  

Alhora de decidir si utilitzar el SSIM o el MSE com a mètode per a comparar imatges, es 

van fer certes proves per a descartar el menys acurat. En el cas del MSE els canvis de 

llum o de posicionament de la càmera afectàven massa com per a ser un indicador 

rellevant. En canvi el mètode SSIM va resultar tenir una major estabilitat en quant a 

canvis de moviment de la càmera i d’il·luminació.  

Per al procediment del processament de la imatge s’ha utilitzat la llibreria OpenCV, i per 

a comparar les dues imatges amb el mètode SSIM s’ha requerit de la llibreria scikit-

image, ja que a la llibreria de Python de OpenCV no venia aquesta funció. Es tracta 
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d’una llibreria desenvolupada per SciPy per proveir un set versàtil de rutines de 

processament d’imatge. 

El disseny del sistema és força senzill, connectar diverses càmeres a al placa per tal de 

poder fer fotografies de la situació. Les càmeres utilitzades per a la situació han estat: 

una càmera de la Raspberry i una altra càmera connectada via USB. Tot i que la càmera 

per USB presenta una millor solució degut a que se’n poden connectar un total de 4 

davant la sola càmera de Raspberry que podem col·locar, la càmera de la Raspberry 

ofereix una millor solució al problema de la il·luminació: aquesta és capaç de capturar 

imatge amb infrarojos. D’aquesta manera, la nostra càmera principal per a realitzar les 

proves serà la de la Raspberry Pi, a la qual se l’hi ha afegit LEDs infrarojos. 

El procediment és el següent. Un cop instal·lat el sistema, s’obtenen dues imatges de 

referència de la situació sense cap objecte: una amb llum i l’altre a la foscor. En el 

moment que es vulgui observar la situació actual, la càmera fa una fotografia.  

Un cop la fotografia hagi estat feta, el sistema la processa transformant-la a escala de 

grisos. Un cop realitzat el procés, compara la imatge processada amb les imatges 

originals, prèviament transformades a escala de grisos, mitjançant el mètode SSIM. Si el 

major índex de similitud entre les dues és més baix que el llindar elegit, el sistema 

decideix que s’ha trobat un objecte. El límit vindrà marcat per l’índex de similitud menor 

alhora de fer la comparació entre les imatges de referència i unes noves mostres en la 

mateixa situació, mancat d’objectes [11]. 

Les proves es realitzaran amb diferents escenaris per a provar el sistema. Es realitzaran 

proves amb diferents il·luminacions, mides i colors. 

3.3. Sistema de detecció acústic 

 El disseny d’aquest sistema es basa en la connectar a la placa diversos sensors que 

utilitzen ultrasons per mesurar distàncies. En el disseny d’aquest sistema s’han utilitzat 

dos sensors diferents: El HC-SR04 i el SRF08. 

El funcionament i el control dels dos sensors és força diferent. Mentre que el sensor HC-

SR04 és controlat per el bus GPIO, el SRF08 ha d’estar controlat mitjançant el bus I2C. 

Aquests sistemes es basen en l’emissió d’ones acústiques i la recepció dels seus ecos 

per tal de calcular la distància entre l’objecte més proper i el propi sistema. 

En el cas del HC-SR04, per calcular la distància, ens torbem que el dispositiu actua de la 

següent manera: envia un senyal acústic des de l’emissor d’ultrasons quan rep un pols 

de durada mínima 10µs. El sensor retorna un pols la durada del qual és el temps 

transcorregut des de que s’ha enviat la senyal acústica fins que l’ha rebut el receptor. 

Tenint en compte que la velocitat de la ona que ens facilita el fabricant (340m/s) , podem 

trobar la distància a la que es torba l’objecte més proper. El disseny del sistema amb 

aquest sensor és força simple, però el nombre de sensors a utilitzar ve limitat pel nombre 

de pins del bus GPIO [12]. 
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Figura 11: Comunicació HC-SR04 via bus GPIO (micropik.com, 2016) 

El sensor SRF08, en canvi, al ser un dispositiu que podem controlar pel bus I2C, ens 

permet connectar-ne fins a un total de 16. Per al control del sensor s’ha configurat el 

sensor de manera que ens retorni el rang en centímetres. Si es connecten múltiples 

sensors en el bus s’haurà de canviar l’adreça d’aquests, ja que tots tindran per defecte la 

0x70. Per a fer-ho hem d’escriure la seqüència al sensor (0xA0, 0xAA, 0xA5,) seguit de 

l’adreça desitjada. Un cop canviada l’adreça, aquesta queda guardada a la EEPROM del 

sensor i, per tant, es mantindrà tot i desconnectar-lo [13]. 

Location Read Write 

0 Software Revision Command Register 

1 Light Sensor Max Gain Register (default 31)  

2 1st Echo High Byte Range Register (default 255) 

3 1st Echo Low Byte N/A 

34 17th Echo High Byte N/A 

35 17th Echo Low Byte N/A 
Taula 1: Registres I2C del sensor SRF08 (1) 

      

Command 
Action 

Decimal Hex 

80 0x50 Ranging Mode - Result in inches 

81 0x51 Ranging Mode - Result in centimeters 

82 0x52 Ranging Mode - Result in micro-seconds 

83 0x53 ANN Mode - Result in inches 

84 0x54 ANN Mode - Result in centimeters 

85 0x55 ANN Mode - Result in micro-seconds 

160 0xA0 1st in sequence to change I2C address 

165 0xA5 3rd in sequence to change I2C address 

170 0xAA 2nd in sequence to change I2C address 
Taula 2: Registres I2C del sensor SRF08 (2) 
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Aquest sistema s’ha dissenyat connectant a la placa els sensors i realitzant el codi que 

permet configurar i extreure les dades que cadascun ens retorna. Un cop configurat, 

s’extraurà la distància en un entorn ideal que servirà com a referència, és a dir, sense 

cap objecte. Un cop trobada aquesta distància, es realitzaran proves en diferents 

escenaris (diversos materials, porositats i angles) per a poder observar l’eficàcia del 

sistema.  

 

Figura 12: Proves del funcionament del HC-SR04 

 

Figura 13: Proves del funcionament del SRF08 

3.4. Sistema de detecció capacitiu 

Aquest sistema es basa en la detecció d’un objecte observant variacions en la 

capacitància de l’ambient. Aquest sistema ens permet detectar qualsevol objecte que 

sigui conductiu o tingui una constant dielèctrica diferent de l’aire. La gran avantatge que 

ens proporciona aquesta tecnologia és que el sensor pot ser qualsevol tipus de material 

conductor, la qual cosa permet que el preu d’aquest s’abarateixi força. 

Per al disseny d’aquest sistema s’ha utilitzat un dispositiu de Texas instrument, el 

FDC2214. Aquest és un sensor multicanal d’alta resolució que resisteix bé les 
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interferències electromagnètiques i de baix consum que ens permet detectar objectes 

amb una constant dielèctrica força semblant a la de l’aire, com pot ser el cartró ( ɛ~2). 

Aquest sensor està controlada per la Raspberry Pi mitjançant el bus I2C, tot i que Texas 

proporciona una API per a poder interactuar amb el dispositiu via USB des d’una 

plataforma Windows.  

El sistema dissenyat està format per el dispositiu FDC2214 connectat una Raspberry Pi, 

utilitzant una placa de coure com a sensor, tot connectat per el bus I2C. El sistema agafa 

un valor de referència en l’escenari ideal. Un cop el sistema tingui aquesta informació es 

procedirà a realitzar proves amb materials amb diverses constants dielèctriques i a 

diferents distàncies per a poder determinar quin és el valor llindar per a determinar la 

presència d’un objecte.  

En el cas d’aquest projecte s’ha utilitzat una placa de coure, però qualsevol placa de 

qualsevol metall és apte per a ser utilitzada com a sensor, com, per exemple, el paper 

d’alumini, que faria el sistema més econòmic. En aquest projecte no s’ha utilitzat per la 

dificultat  que presentava mantenir unit com a sensor paper d’alumini sense que hi 

hagués errors en les dades. 

 

Figura 14: Proves del funcionament del FDC2214EVM 

Durant el disseny del sistema s’ha tingut en compte que el sensor per sí mateix detecta 

en ambdues direccions, la qual cosa provoca interferències en cas que, alhora de la 

detecció, hi hagi un objecte a proper a l’altra cara del sensor, la qual cosa provocarà 

interferències en les dades i, per tant, un possible error en la detecció. Connectant a 

massa un altre placa metàl·lica més gran que cobreixi el sensor s’evitaran les 

interferències degudes a objectes darrere d’aquest [5]. 
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Figura 15: Apantallament pel sensor capacitiu 

A la Figura 15 podem veure com s’ha dissenyat el disseny del sistema i el seu 

apantallament, connectant el paper d’alumini a massa, que ens permetrà aïllar el sensor 

d’interferències produïdes des de dins de la caixa.  

3.5. Sistema de detecció òptic 

El sistema de detecció òptic es basa en sensors làsers que, utilitzant la tecnologia TOF 

(Time-of-Flight o temps de vol) calculen la distància a la que es troba un objecte.  

El sensor que s’utilitzarà en aquest sistema és el VL53L0X, que estarà integrat en la 

placa 53L0-SATEL-I1. Dissenyat per STMicroelectornics, aquest sensor és el més petit 

que hi ha avui dia al mercat. Porta incorporat un emissor làser VCSEL (Vertical Cavity 

Surface-Emitting Laser) de 940 nm que, juntament amb els seus filtres interns 

d’infrarojos permet al sistema tenir una gran robustesa davant la llum ambiental i altres 

interferències [2]. 

El sistema que s’ha dissenyat es basa en la connexió via I2C de la placa SATEL a la 

Raspberry Pi. El sistema agafarà la distància de referència en l’entorn ideal sense 

objectes. Un cop s’obtingui aquest valor, es faran proves amb objectes de diferents 

mides i colors per tal de determinar un llindar adequat que servirà de decisor. 

 

Figura 16: Proves del funcionament del  VL53L0X 

Durant el disseny s’han tingut dificultats alhora d’obtenir els registres per a controlar via 

I2C el sensor. STMicroelectronics facilita una API per Windows i Linux per a poder fer 
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proves, però la versió del kernel de la Raspberry no era compatible amb la que 

demanava la API. 

3.6. Muntatge demostratiu 

Després que s’hagin dissenyat tots els sistemes de detecció d’objectes, s’ha procedit a la 

realització de les proves. Per a que l’escenari on es duran a terme les proves sigui el 

més semblant a l’escenari real, s’ha creat una estructura amb unes mides semblant a les 

d’un contenidor de brossa: 150cm x 150cm x 100cm. 

 

Figura 17: Estructura emulant un contenidor 

Les parets de l’estructura han estat fetes amb cartró, i damunt s’han col·locat unes 

plaques de fustes sobresortint per a poder col·locar els sensors. A al Figura 17 podem 

observat l’estructura muntada. 

Un cop muntada l’estructura, s’han col·locat tots els sistemes, un a cada costat, per tal 

de poder extreure resultats en un escenari el més semblant possible al real. A la Figura 

18 es pot veure cada sistema col·locat a l’estructura. 

 

Figura 18: Col·locació dels sistemes en l'estructura 
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4. Resultats 

Cal esmentar abans de mostrar els resultats que totes les proves s’han fet dins del 

laboratori. Aquests resultats poden variar lleugerament en cas de fer-se a l’exterior. 

Excepte en el sistema de detecció per càmera, per a reduir l’error, tots els resultats que 

s’extreuen dels sistemes són la mitjana aritmètica de les dades recollides per aquests. 

En els annexos es poden trobar els codis d’aquests sistemes.  

En totes les proves dels sistemes, per a cadascun d’ells s’ha buscat utilitzar els materials 

o situacions que més dificultats oferien alhora de realitzar una bona detecció. 

4.1. Sistema de detecció per càmera 

Per aquest sistema s’han fet proves amb diferents il·luminacions i materials de diferents 

mides i colors. En quan a il·luminacions, les proves s’han realitzat amb la llum habitual 

del laboratori, simulant les hores de més llum, amb una llum oberta, simulant la 

tarda/vespre, i completament a les fosques. Per a aquesta prova s’han utilitzat com a 

materials una caixa de sabates blava, que hem col·locat de peu (simulant una caixa 

petita) i estirada, i una bossa de deixalles blanca. 

Comparant les imatges obtingudes de les proves amb les imatges obtingudes en 

l’escenari ideal de dia i el de nit, s’obtenen els índex de similitud següents: 

Objecte 
SSIM 

Llum 100% Llum 20% Fosc 

Referència 0,97 0,95 0,96 

Caixa blava 0,79 0,9 0,94 

Caixa blava petita 0,79 0,89 0,94 

bossa blanca 0,84 0,83 0,89 
Taula 3: Resultats sistema de detecció per càmera 

 

Figura 19: Gràfica de resultats sistema de detecció per càmera 
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Com es pot observar, l’índex de similitud no és el màxim tot i utilitzant la imatge en el 

mateix escenari sense objectes. El sistema llavors agafa com a llindar l’índex de similitud 

mínim entre els tres on no hi ha presència d’objectes, és a dir, 0,95. El sistema, un cop 

col·locat aquest llindar, ha elegit tots els índex de similitud per sota seu i ha marcat com 

a positiva la detecció d’un objecte.  

S’ha pogut observar que, amb la lluminositat al 20% l’índex de similitud tendeix a no 

detectar amb claredat un objecte, tot i estar per sota del llindar mínim. Tot i veure que 

s’observa la possibilitat de no detecció d’un objecte degut a que el llindar és massa 

ajustat, aquest sistema de detecció emmagatzema una imatge de la situació, que es 

podrà utilitzar com a decisor final en el cas de tenir un índex massa ajustat al llindar. 

Aquestes fotografies extretes del sistema es poden observar a l’Annex. 

4.1.1. Actualització del sistema 

Per tal de millorar la detecció del sistema, s’ha decidit aplicar unes millores: 

 Col·locar cinta reflectant al peu de l’estructura. Un material que pugui reflectir la 

llum infraroja de la càmera permetrà que, amb poca llum, la zona propera a 

l’estructura quedi il·luminada. D’aquesta manera es pretén solucionar el problema 

de la detecció en la foscor. 

 Tallar la imatge. Observant les imatges que compara el sistema es pot veure que 

la part mes exterior a l’estructura de les imatges no és important per a la detecció. 

Seleccionant només la part de les imatges que és rellevant i comparant-ho amb el 

seu equivalent arribarem a obtenir un índex de similitud molt més precís. 

 Realitzar la comparació per parts de la imatge. Basant-nos en la millora anterior, 

la part més important de la imatge és aquella on aparegui un objecte, en el cas de 

tenir-ne un. Si es talla aquesta imatge en parts més petites i es comparen amb la 

seva part equivalent de la imatge de referència obtenim diversos índexs de 

similitud. En aquelles parts de la imatge on s’hi troba l’objecte donen un índex de 

similitud molt més baix que en les que no s’hi troba res. 

 

 

Figura 20: Imatge abans del processament (a dalt) vs. imatge processada (a baix) 
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Una vegada aplicades aquestes millores, s’han tornat a extreure els resultats en les 

mateixes condicions i amb els mateixos materials que en les proves anteriors: 

Objecte 
SSIM 

Llum 100% Llum 20% Fosc 

Referència 0,97 0,95 0,96 

Caixa blava 0,79 0,9 0,94 

Caixa blava petita 0,79 0,89 0,94 

bossa blanca 0,84 0,83 0,89 
Taula 4: Resultats sistema de detecció per càmera amb millores 

 

Figura 21: Gràfica de resultats sistema de detecció per càmera amb millores 

Com es pot observar a la Taula 4, les millores permeten al sistema oferir una millor 

detecció en totes les situacions. L’índex de similitud de referència segueix sense arribar 

a 1, però hi ha una major diferència entre l’índex més baix trobat en la referència (0,95) i 

el més gran entre les deteccions (0,94). 

4.2. Sistema de detecció acústic 

En el sistema de detecció per ultrasons s’han realitzat les proves amb els dos sensors 

que hem esmentat, el HC-SR04 i el SRF08. En el cas del sensor SRF08, s’ha hagut 

d’inclinar cap a fora degut a que, degut al seu angle d’emissió, detectava la paret de 

l’estructura. Les proves s’han realitzat amb els següents objectes:  

 Paperera cilíndrica negra (~31cm) 

 Caixa de sabates de color blau dreta(~32cm) i estirada (~12cm) 

 Bossa negra (~39cm) 

 Bossa de plàstic blau (~40cm) 

 Placa de cartró amb capa reflectant recolzada 

 Objecte d’espuma sobre una caixa de cartró (~32cm) 
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S’han intentat cobrir tots els escenaris possibles en què el sistema acústic pot tenir més 

dificultats alhora de detectar un objecte. Els resultats de les proves els podem veure a la 

Taula 5: 

Objecte HC-SR04 (cm) SRF08 (cm) 

Referència 149.03 164 

paperera negre 123.76 130 

caixa blava dreta 119.44 127 

caixa blava 139.64 148 

bossa brossa negre 131.12 116 

bossa plàstic blau 134.03 128 

Placa reflectant 161.68 82 

Objecte d'espuma 148.74 135 

Taula 5: Resultats sistema de detecció acústic 

Com es pot observar, el sensor HC-SR04 troba les dificultats més grans en l’objecte 

d’espuma. Les ones acústiques són absorbides i atenuades per aquest, fent que la 

senyal que es retorna sigui la del terra. 

En el cas de la placa de cartró, que reflexa el senyal i el sensor calcula la distància que 

hi ha des d’aquest fins a la planxa de cartró, i d’aquesta a la paret. Per evitar que el 

decisor no el detecti com a objecte, es proposa posar un llindar superior, de manera que 

no només detecti un objecte si la distància torbada és menor a la ideal sinó que també 

detecti quan es trobi en el cas que la distància sigui superior. 

En el cas del sensor SRF08 aquest problema no apareix. És capaç de detectar totes les 

dificultats que tenia l’altre sensor. Tot i així, cal dir que la placa reflectant utilitzada no ho 

és en excés, podria ser que cas d’un objecte amb més reflectància es trobés en 

problemes. Per això, es proposa la mateixa solució que amb el sensor HC-SR04: 

col·locar un llindar superior i inferior per tal de detectar en cas d’una major reflectància. 

4.3. Sistema de detecció capacitiu 

Un cop muntat el sistema capacitiu tal i com es mostra en la Taula 6 i la Figura 22, 

procedirem a realitzar les proves d detecció amb materials amb diferents constants 

dielèctriques. Els resultats són els que veiem a les taules següents: 

 

 

 

 

Distància 
Caixa Cartró 

31x234x23cm 
Paperera 
metàl·lica 

Caixa cartró 
29x34x38cm 

Bidó d’oli de 
plàstic 

Referència 33593808 33597921 33593079 33593709 

0 cm 33585083 33222013 33583280 33543613 

5 cm 33590874 33513190 33587710 33579262 

10 cm 33592611 33561731 33591309 33580397 

15 cm 33593756 33576638 33592579 33581842 

20 cm 33593762 33582163 33593022 33584839 
Taula 6: Resultats sistema de detecció capacitiu 
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Figura 22: Gràfica de resultats sistema de detecció capacitiu 

Els valors extrets de la placa són les dades sense transformar a capacitància. Per a les 

proves observem que el valor d’aquestes dades disminueix en apropar un element. Per 

tant, per a realitzar les proves, no ha calgut transformar les dades. 

El sistema és capaç de detectar el cartró, que és el material que té la permitivitat més 

semblant amb la de l’aire, tot i que la distància ha de ser prou curta. Com podem 

observar, amb la resta de materials els detecta correctament. Les proves s’han finalitzat 

al cap dels 20 centímetres ja que en tots els casos els resultats obtinguts donaven el 

mateix rang de valors que fent les proves sense cap material davant. 

4.4. Sistema de detecció làser 

Les proves amb el sistema de detecció làser s’han realitzat amb diferents materials amb 

diferents colors, mides i angles de reflexió . Els materials utilitzats en aquestes proves 

han estat: 

 Paperera cilíndrica de color negre (~31cm) 

 Caixa de sabates de cartró de color blau dreta(~32cm) i estirada (~12cm) 

 Caixa de cartró de color blanc (~33cm) 

 Motxilla negra (~39cm) 

 Bossa de plàstic blava (~40cm) 

Els resultats obtinguts són els següents: 
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Objecte Mesura(cm) 

Referència 157,5 

paperera negre 157,2 

caixa blanca 124,0 

caixa blau dreta 143,8 

caixa blau 149,5 

Motxilla negre 130,0 

bossa plàstic blau 138,5 
Taula 7: Resultats sistema de detecció làser 

En aquest sistema s’ha decidit que el decisor tingui un marge de 5cm respecte la 

distància de referència alhora de donar positiu en la detecció d’un objecte. Tal i com 

podem veure en els resultats, el sistema no ha sigut capaç de detectar la paperera de 

color negre, tot i que la motxilla negra ha estat detectada. Es suposa que el material o la 

tonalitat del negre de la paperera han estat els causants.   

En la resta de casos, el sistema és capaç de detectar tot tipus de materials. En cas de 

tenir una reflexió, com podria ser un mirall, suposem la mateix solució que en el sistema 

acústic: utilitzar un llindar superior per a la detecció, ja no d’objectes propers, sinó 

d’inestabilitats en la distància de referència del sistema.  
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5. Costos 

5.1. Nòmina 

En quant als costos per projectista, s’ha tingut com a referència el sou de becari en 

aquesta universitat, de 8 euros la hora a mitja jornada (4 hores/dia). D’aquesta manera, 

obtenim que el desglossament de la nòmina seria : 

Mes Mes Import € 

febrer 345 

març 690 

abril 690 

maig 690 

juny  690 

juliol  690 

agost  690 

setembre  690 

Total  5175 

Taula 8: Costos nòmina 

5.2. Estructura de simulació 

En quant a l’estructura, s’han utilitzat materials de baix cost que garantien una bona 

simulació de l’ambient real. Els costos en quant a cables, paper de plata, o cinta 

adhesiva no s’han tingut en compte degut a que el seu preu hauria sigut molt poc 

rellevant. 

Producte Proveïdor Import € # Subtotal € 

Placa de Cartró 150x95 mm Servei Estació 2,90 5 14,50 

Llistó de fusta 4x48x2400 mm Servei Estació 4,30 3 12,90 

Total 27,40 

Taula 9: Costos estructura 

En el cas d’haver fet les proves en un contenidor real, s’ha buscat el preu més proper al 

d’un contenidor que es pot torbar per Barcelona. 

Producte Proveïdor Import € 

Contenidor càrrega lateral (IVA inclòs) Ros Roca 1028,5 

Taula 10: Costos contenidor real 
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5.3. Sistemes de detecció 

En aquest apartat es calcularan els costos de tots els dissenys com a conjunt. Un cop 

calculats, s’analitzaran els preus del que costaria cada sistema per separat per a poder 

comparar quin avantatge econòmic tenen uns sobre els altres. Els càlculs del nombre de 

sensors que s’haurien utilitzat en un sistema real no és el mateix que els utilitzats en el 

projecte. Per tant, es generaran dues taules de costos, les del projecte i les dels 

possibles reals per contenidor. 

Producte Proveïdor Import € # Subtotal € 

Raspberry Pi 2B 1GB RAM Farnell 31,98  1 31,98  

Ethernet Cable (RJ45, CAT6) 1.5m Servei Estació 2,86 1 2,86 

SD Card (8 GB, Class 10) Amazon.es 5,71 1 5,71 

Sensor ultrasons SRF08 Robotshop.com 37,97 1 37,97 

Sensor ultrasons HC-SR04 Farnell 2,48 1 2,48 

Raspberry Pi NOIR cam Farnell 26,67 1 26,67 

Logitech webcam c170 logitech.com 25,99 1 25,99 

Placa 53L0-SATEL-I1 (pack de 2) st.com 18,13 1 18,13 

Sensor capacitiu FDC2214EVM Farnell 27,62 1 27,62 

Làmina de coure fina Servei Estació 18,19 1 18,19 

Cinta reflectant Servei Estació 11,99 1 11,99 

Total 209,59 

Taula 11: Costos sistemes 

5.3.1. Cost sistema de detecció per càmera 

Producte Proveïdor Import € # Subtotal € 

Raspberry Pi 2B 1GB RAM Farnell 31,98  1 31,98  

Raspberry Pi Zero Adafruit.com 4,48 4 4,48 

Ethernet Cable (RJ45, CAT6) 1.5m Servei Estació 2,86 1 2,86 

SD Card (8 GB, Class 10) Amazon.es 5,71 1 5,71 

Raspberry Pi NOIR cam Farnell 26,67 4 26,67 

Cinta reflectant Servei Estació 11,99 1 11,99 

Total 177,14 

Taula 12: Cost sistema de detecció per càmera 
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5.3.2. Cost sistema de detecció acústic 

Producte Proveïdor Import € # Subtotal € 

Raspberry Pi 2B 1GB RAM Farnell 31,98  1 31,98  

Ethernet Cable (RJ45, CAT6) 1.5m Servei Estació 2,86 1 2,86 

SD Card (8 GB, Class 10) Amazon.es 5,71 1 5,71 

Sensor ultrasons HC-SR04 Farnell 2,48 10 2,48 

Total 65,35 

Taula 13: Cost sistema de detecció acústic amb el sensor HC-SR04 

Producte Proveïdor Import € # Subtotal € 

Raspberry Pi 2B 1GB RAM Farnell 31,98  1 31,98  

Ethernet Cable (RJ45, CAT6) 1.5m Servei Estació 2,86 1 2,86 

SD Card (8 GB, Class 10) Amazon.es 5,71 1 5,71 

Sensor ultrasons SRF08 Robotshop.com 37,97 10 379,7 

Total 420.75 

Taula 14: Cost sistema de detecció acústic amb el sensor SRF08 

5.3.3. Cost sistema de detecció capacitiu 

Producte Proveïdor Import € # Subtotal € 

Raspberry Pi 2B 1GB RAM Farnell 31,98  1 31,98  

Ethernet Cable (RJ45, CAT6) 1.5m Servei Estació 2,86 1 2,86 

SD Card (8 GB, Class 10) Amazon.es 5,71 1 5,71 

Sensor capacitiu FDC2214EVM Farnell 27,62 1 27,62 

Làmina de coure fina Servei Estació 18,19 2 18,19 

Total 104,55 

Taula 15: Cost sistema de detecció capacitiu 

5.3.4. Cost sistema de detecció làser 

Producte Proveïdor Import € # Subtotal € 

Raspberry Pi 2B 1GB RAM Farnell 31,98  1 31,98  

Ethernet Cable (RJ45, CAT6) 1.5m Servei Estació 2,86 1 2,86 

SD Card (8 GB, Class 10) Amazon.es 5,71 1 5,71 

Placa 53L0-SATEL-I1 (pack de 2) st.com 18,13 4 18,13 

Total 113,07 

Taula 16: Cost sistema de detecció làser 
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6. Impacte mediambiental 

Durant el procés de recollida habitual s’aixafa una bossa de brossa aquesta es pot 

trencar, deixant les deixalles al descobert. Si aquesta brossa és orgànica pot provocar 

l’aparició de petits animals, sobretot durant els mesos de més calor. Aquest projecte 

permet evitar que la brossa al voltant dels contenidors pugui ser aixafada per mitjà de la 

seva prèvia detecció i, per tant, pot evitar aquests casos d’escampament de deixalles.   



 

 40 

7. Conclusions 

L’objectiu principal que s’ha proposat en aquest projecte és el disseny d’un sistema que 

es pugui integrar en un contenidor i que sigui capaç de detectar la presència d’un objecte 

proper a aquest. 

Per assolir-ho, s’ha estudiat les diferents tecnologies que permetien dissenyar sistemes 

de detecció d’objectes. Aquestes sistemes han estat: els sistemes de detecció amb 

càmeres, els capacitius, els acústics i els làsers.  

Mitjançant proves al laboratori s’ha observat que els sistemes que donaven uns millors 

resultats ha estat, un cop millorat, el sistema de detecció per càmeres, tot i que el 

sistema acústic només ha fallat en les proves amb superfícies amb molta porositat, com 

pot ser l’espuma. El sistema làser ha tingut dificultats a l’hora de detectar objectes 

negres, que són un gran percentatge d’objectes que es podrien trobar a l’exterior de 

contenidors.  

Els majors inconvenients trobats en la resta han estat que, en el cas del sensor capacitiu, 

aquest ofereix la detecció de qualsevol objecte, fins i tot el cartró, però la curta distància 

a la que detecta objectes impedeix conèixer la presència d’objectes alts que quedin 

recolzats en el contenidor per damunt del sensor. 

Un cop realitzats els resultats, s’ha fet un estudi del nombre real de sensors i/o càmeres 

que es necessitarien per a dissenyar un sistema que pogués cobrir un contenidor, i del 

cost de cadascun d’ells. Cal destacar que el sistema més car arribava al 17% del cost 

d’un contenidor, sense contar el del sensor SRF08. El sistema més econòmic per a 

col·locar en un contenidor és el sistema de detecció acústic amb el sensor HC-SR04, 

degut a que els sensor que utilitza no tenen una despesa econòmica gens elevada en 

comparació amb el preu del contenidor. 

Com a possible solució que es troba a l’aplicació de sistemes amb dificultats alhora de 

detectar un tipus de material o sota certes condicions, es proposa la implementació de 

més d’un sistema en el contenidor. Durant aquest projecte s’ha pogut veure que cada 

tecnologia tenia una dificultat que no es veia present en cap altra. D’aquesta manera, si 

s’apliquen múltiples tecnologies aquestes dificultats es poden veure eliminades. A la 

següent taula es poden observar les dificultats i facilitats que presenta cada sistema 

alhora de detectar: 

Sistemes Càmera Acústic Capacitiu Làser 

Baixa il·luminació 

 
✔ ✔ ✔ 

Objectes de cartró ✔ ✔   ✔ 
Objectes de color negre ✔ ✔ ✔   

Materials porosos ✔  ✔ ✔ ✔ 
Objectes reflectants  ✔ 

 
✔ ✔ 

Taula 17: Capacitat dels sistemes de detectar sense dificultats sota diverses condicions 

Com a recomanacions cal destacar que, per a una bona detecció en un escenari real 

caldria extraure dades durant un interval de temps llarg, donat a que pot ser que els 

sistemes donin falsos positius al detectar a algú llençant la brossa, o quelcom semblant. 
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Si la detecció es fes durant un període relativament llarg aquests falsos positius 

quedarien descartats. 

Finalment, s’ha deduït una utilització, per a futurs estudis, del sistema capacitiu com a 

possible sensor de volum a l’interior del contenidor. Mitjançant diverses plaques 

metàl·liques distribuïdes a diferents alçades del contenidor, totes connectades a diversos 

canals de la placa capacitiva, es podria detectar quan un contenidor està ple.  
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Codis de cada sistema de detecció 

Raspi Cam 

snap.py 

 

import picamera 

 

camera = picamera.PiCamera() 

 

camera.capture('original.png') 

  

snap_ir.py 

import picamera 

 

camera = picamera.PiCamera() 

 

camera.capture('original_ir.png') 

 

ssimdetect.py 

from skimage.measure import structural_similarity as ssim 

from picamera.array import PiRGBArray 

import numpy as np 

import cv2 

import picamera 

import sys 

camera = picamera.PiCamera() 

res = res_ir = 1 

 

obj = sys.argv[1] 

Picture = PiRGBArray(camera) 

det = "detection_"+obj+".png" 

det_chop = "detection_"+obj+"_chop.png" 

camera.capture(det) 

INC  =   180 

contrast = cv2.imread(det) 

original = cv2.imread("original.png") 

original_ir = cv2.imread("original_ir.png") 

original = original[240:480 ,0:720] 

original_ir = original_ir[240:480 ,0:720] 

contrast = contrast[240:480 ,0:720] 

cv2.imwrite("original_chop.png",original) 

cv2.imwrite("original_ir_chop.png", original_ir) 

cv2.imwrite(det_chop, contrast) 

for window in np.arange(0, 720, INC): 

  ori_chop = original[0:240 , window:window+INC] 

  ori_ir_chop = original_ir[0:240 , window:window+INC] 

  contr_chop = contrast[0:240 , window:window+INC] 

    

  adj_original = cv2.cvtColor(ori_chop, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
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  adj_original_ir = cv2.cvtColor(ori_ir_chop, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

  cv2.imwrite('adj_original.png', adj_original) 

  cv2.imwrite('adj_original_ir.png', adj_original_ir) 

  img = "adj_contrast_"+obj+ str(window)+".png"  

  adj_contrast = cv2.cvtColor(contr_chop, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

  cv2.imwrite(img,adj_contrast)  

    

   

  s = ssim(adj_original, adj_contrast) 

  s_ir = ssim(adj_original_ir, adj_contrast) 

    

  print ("SSIM: %.2f" % ( s)) 

  if s < res: 

   res = s 

  print ("SSIM_ir: %.2f" % ( s_ir)) 

  if s_ir < res_ir: 

   res_ir = s_ir 

if (max(res, res_ir) < 0.94) : 

  print ("Alerta") 
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HCSR04 

functions.py 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

 

def initial(TRIGGER, ECHO): 

 

 GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

 GPIO.setup(TRIGGER,GPIO.OUT) 

 GPIO.setup(ECHO,GPIO.IN) 

 GPIO.output(TRIGGER, False) 

 

def measure(TRIGGER, ECHO): 

 

 initial(TRIGGER, ECHO) 

 GPIO.output(TRIGGER, True) 

 time.sleep(0.00001) 

 GPIO.output(TRIGGER, False) 

 

 while GPIO.input(ECHO)==False: 

  start = time.time() 

  

 while GPIO.input(ECHO)==True: 

  finish = time.time() 

 

 pulse_duration = finish - start 

 distance = pulse_duration * 17150 

 distance = round(distance, 2) 

 GPIO.cleanup() 

 

 return distance 

 

 

def offset(TRIGGER, ECHO): 

 sample_list = []  

 for sample in range (1,10): 

  data = measure(TRIGGER, ECHO) 

  sample_list.append(data) 

  time.sleep(0.1)  

 distance = sum(sample_list)/sample 

 file = 'ref' + str(TRIGGER) + str(ECHO) + '.txt' 

 with open( file ,'w') as f: 

         f.write( '%.2f' % distance) 

 print 'Ref %i%i: %.2f cm' %(TRIGGER,ECHO,distance)   

 

 

def detect(TRIGGER, ECHO): 

  

 sample_list = []  

 for sample in range (1,10): 

  data = measure(TRIGGER, ECHO) 

  sample_list.append(data) 
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  time.sleep(0.1)  

 distance = sum(sample_list)/sample 

 

 file = 'ref' + str(TRIGGER) + str(ECHO) + '.txt' 

 f = open(file, 'r') 

 offset = f.read() 

 print "%i%i : %.2f cm" %(TRIGGER, ECHO, distance) 

 if (float(offset) > (distance + 5)): 

         print "Objeto detectado en sensor %i%i" %(TRIGGER, 

ECHO) 

  

offset.py 

import functions as fct 

 

fct.offset(16,21) 

#fct.offset(19,26) 

#fct.offset(12,13) 

 

HC-SR04.py 

import functions as fct 

 

fct.detect(16,21) 

#fct.detect(19,26) 

#fct.detect(12,13) 
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SRF08 

functions.py 

import smbus 

import time 

 

bus = smbus.SMBus(1) 

 

def write(addr,value1,value2): 

        bus.write_byte_data(addr, value1, value2) 

 return 1 

 

def rng(addr): 

        write(addr,0,0x51) 

 time.sleep(0.1) 

        range1 = bus.read_byte_data(addr, 2) 

        range2 = bus.read_byte_data(addr, 3) 

        range = (range1 << 8) + range2 

        return range 

 

def offset(addr): 

 

        sample_list = [] 

        for sample in range (0,10): 

        distance = rng(addr) 

        sample_list.append(data) 

 

        distance = sum(sample_list)/sample 

 

        file = 'ref' + str(addr) + '.txt' 

        with open( file ,'w') as f: 

                f.write( '%.2f' % distance) 

 

        print 'Ref %i: %.2f cm' %(addr,distance) 

 

def detect(addr): 

  

        sample_list = [] 

        for sample in range (0,10): 

                data = rng(addr) 

                sample_list.append(data) 

   

 

        distance = sum(sample_list)/(sample) 

 

        file = 'ref' + str(addr) + '.txt' 

        f = open(file, 'r') 

        offset = f.read() 

        print "%i : %.2f cm" %(distance, addr) 

        if (float(offset) > (distance + 5)): 

                print "Objeto detectado en sensor %i" %(addr) 
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offset.py 

 

import functions as fct 

 

fct.offset(0x70) 

 

 

distance.py 

 import functions as fct 
 

fct.detect(0x70) 
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FDC2214 EVM 

offset.py 

import smbus 

import time 

bus = smbus.SMBus(1) 

FDC= 0x2A 

CH0MSB = 0x02 

CH0LSB = 0X03 

iterations = 50 

rng = 0 

 

def write(): 

 bus.write_i2c_block_data(FDC,0x01F,[0x8c,0x40]) 

 bus.write_i2c_block_data(FDC,0x011,[0x04,0x00]) 

  bus.write_i2c_block_data(FDC,0x009,[0xff,0xff]) 

  bus.write_i2c_block_data(FDC,0x019,[0x00,0x01]) 

  bus.write_i2c_block_data(FDC,0x01B,[0x02,0x0C]) 

  bus.write_i2c_block_data(FDC,0x01A,[0x5e,0x01]) 

 

def rang(): 

 MSB =0 

 LSB =0 

        MSB = bus.read_i2c_block_data(FDC, CH0MSB) 

        LSB = bus.read_i2c_block_data(FDC, CH0LSB) 

 resarray = [MSB[0], MSB[1], LSB[0], LSB[1]] 

 res = (MSB[0] << 24)+(MSB[1]<<16)+(LSB[0]<<8)+LSB[1] 

        return res 

  

def rang2(): 

 MSB =0 

 LSB =0 

        MSB = bus.read_word_data(FDC, CH0MSB) 

        LSB = bus.read_word_data(FDC, CH0LSB) 

        capacity = (MSB << 15) + LSB 

        return hex(capacity) 

 

for i in range(0,iterations): 

 write() 

 time.sleep(0.1) 

        rng = rng + rang() 

 

mitjana = rng/iterations 

with open('ref.txt', 'w') as f: 

        f.write( '%i' % mitjana) 

 

print 'Ref: %i' % mitjana 
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distance.py 

import smbus 

import time 

 

bus = smbus.SMBus(1) 

FDC= 0x2A 

CH0MSB = 0x02 

CH0LSB = 0X03 

tolerance = 3000 

iterations = 50 

rng = 0 

 

def write(): 

 bus.write_i2c_block_data(FDC,0x01F,[0x8c,0x40]) 

 bus.write_i2c_block_data(FDC,0x011,[0x04,0x00]) 

  bus.write_i2c_block_data(FDC,0x009,[0xff,0xff]) 

  bus.write_i2c_block_data(FDC,0x019,[0x00,0x01]) 

  bus.write_i2c_block_data(FDC,0x01B,[0x02,0x0C]) 

  bus.write_i2c_block_data(FDC,0x01A,[0x5e,0x01]) 

 

def rang(): 

 

        MSB = bus.read_i2c_block_data(FDC, CH0MSB) 

        LSB = bus.read_i2c_block_data(FDC, CH0LSB) 

 resarray = [MSB[0], MSB[1], LSB[0], LSB[1]] 

 res = (MSB[0] << 24)+(MSB[1]<<16)+(LSB[0]<<8)+LSB[1] 

        return res 

  

def rang2(): 

        MSB = bus.read_word_data(FDC, CH0MSB) 

        LSB = bus.read_word_data(FDC, CH0LSB) 

        capacity = (MSB << 15) + LSB 

        return hex(capacity) 

 

for i in range(0,iterations): 

 write() 

 time.sleep(0.1) 

        rng = rng + rang() 

 

res = rng/iterations 

print res 

f = open('ref.txt', 'r') 

ref = f.read() 

if (int(ref) > (res + tolerance)): 

        print "Objeto detectado en sensor FDC2214" 
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VL53L0X 

offset.py 

import sys 

import smbus 

import struct 

import time 

 

def bswap(val): 

    return struct.unpack('<H', struct.pack('>H', val))[0] 

def mread_word_data(adr, reg): 

    return bswap(bus.read_word_data(adr, reg)) 

def mwrite_word_data(adr, reg, data): 

    return bus.write_word_data(adr, reg, bswap(data)) 

def makeuint16(lsb, msb): 

    return ((msb & 0xFF) << 8)  | (lsb & 0xFF) 

def VL53L0X_decode_vcsel_period(vcsel_period_reg): 

    vcsel_period_pclks = (vcsel_period_reg + 1) << 1; 

    return vcsel_period_pclks; 

 

 

VL53L0X_REG_I2C_SLAVE_DEVICE_ADDRESS            = 0x008a 

 

VL53L0X_REG_IDENTIFICATION_MODEL_ID   = 0x00c0 

VL53L0X_REG_IDENTIFICATION_REVISION_ID  = 0x00c2 

VL53L0X_REG_PRE_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD  = 0x0050 

VL53L0X_REG_FINAL_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD = 0x0070 

VL53L0X_REG_SYSRANGE_START     = 0x000 

 

VL53L0X_REG_RESULT_INTERRUPT_STATUS    = 0x0013 

VL53L0X_REG_RESULT_RANGE_STATUS     = 0x0014 

 

address = int(sys.argv[1],16) 

b = "" 

i=0 

distance = 0 

iteration = 20 

bus = smbus.SMBus(1) 

while True: 

 val1 = bus.write_byte_data(address, 

VL53L0X_REG_SYSRANGE_START, 0x01) 

 cnt = 0 

 while (cnt < 100): # 1 second waiting time max 

  time.sleep(0.010) 

  val = bus.read_byte_data(address, 

VL53L0X_REG_RESULT_RANGE_STATUS) 

  if (val & 0x01): 

   break 

  cnt += 1 

   

 if (val & 0x01): 

  sys.stdout.write(b) 

  print "Device %s : Ready" %address 
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  b = "\033[F" 

 else: 

  print "Device %s : Not Ready" %address 

 

 

 data = bus.read_i2c_block_data(address, 0x14, 12) 

 DevRngStatusInternal = ((data[0] & 0x78) >> 3)  

 if (DevRngStatusInternal == 11): 

  i= i+1 

  distance =  distance + float(makeuint16(data[11], 

data[10]))/10 

  if i == iteration: 

   mitjana = distance/iteration 

 

   print "            %.1f cm" %mitjana 

 

   break 

file = 'ref' + str(address) + '.txt' 

with open( file ,'w') as f: 

 f.write( '%.2f' % mitjana) 

 

change_address.py 

import sys 

import smbus 

 

 

VL53L0X_REG_I2C_SLAVE_DEVICE_ADDRESS            = 0x008a 

address = 0x29 

newaddr = int(sys.argv[1],16) 

bus = smbus.SMBus(1) 

chadd = bus.write_byte_data(address, 

VL53L0X_REG_I2C_SLAVE_DEVICE_ADDRESS , newaddr) 

 

with open('addrlist.txt', 'w') as f: 

        f.write( '%f\n' % newaddr) 

 f.close() 

 

print "Address of the device set to %s" %sys.argv(1) 
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distance.py 

import sys 

import smbus 

import struct 

import time 

 

def bswap(val): 

    return struct.unpack('<H', struct.pack('>H', val))[0] 

def mread_word_data(adr, reg): 

    return bswap(bus.read_word_data(adr, reg)) 

def mwrite_word_data(adr, reg, data): 

    return bus.write_word_data(adr, reg, bswap(data)) 

def makeuint16(lsb, msb): 

    return ((msb & 0xFF) << 8)  | (lsb & 0xFF) 

def VL53L0X_decode_vcsel_period(vcsel_period_reg): 

    vcsel_period_pclks = (vcsel_period_reg + 1) << 1; 

    return vcsel_period_pclks; 

 

 

VL53L0X_REG_I2C_SLAVE_DEVICE_ADDRESS       = 0x008a 

 

VL53L0X_REG_IDENTIFICATION_MODEL_ID   = 0x00c0 

VL53L0X_REG_IDENTIFICATION_REVISION_ID  = 0x00c2 

VL53L0X_REG_PRE_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD = 0x0050 

VL53L0X_REG_FINAL_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD = 0x0070 

VL53L0X_REG_SYSRANGE_START     = 0x000 

 

VL53L0X_REG_RESULT_INTERRUPT_STATUS   = 0x0013 

VL53L0X_REG_RESULT_RANGE_STATUS    = 0x0014 

 

address = int(sys.argv[1],16) 

b = "" 

i=0 

distance = 0 

iteration = 20 

bus = smbus.SMBus(1) 

while True: 

 val1 = bus.write_byte_data(address, 

VL53L0X_REG_SYSRANGE_START, 0x01) 

 cnt = 0 

 while (cnt < 100):  

  time.sleep(0.010) 

  val = bus.read_byte_data(address, 

VL53L0X_REG_RESULT_RANGE_STATUS) 

  if (val & 0x01): 

   break 

  cnt += 1 

   

 if (val & 0x01): 

  sys.stdout.write(b) 

  print "Device %s : Ready" %address 

  b = "\033[F" 

 else: 
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  print "Device %s : Not Ready" %address 

 

 

 data = bus.read_i2c_block_data(address, 0x14, 12) 

 DevRngStatusInternal = ((data[0] & 0x78) >> 3)  

 if (DevRngStatusInternal == 11): 

  i= i+1 

  distance =  distance + float(makeuint16(data[11], 

data[10]))/10 

  if i == iteration: 

   mitjana = distance/iteration 

   print "            %.1f cm" %mitjana 

 

   break 

file = 'ref' + str(address) + '.txt' 

f = open(file, 'r') 

offset = f.read() 

if (float(offset) > (mitjana + 5)): 

 print "Objeto detectado en sensor %s" %(address) 
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Informe de technologies 

 

VL6180X     

The VL6180X is based on Flightsense technology, which allows us to 

measure the absolute distance to an object independently of target 

reflectance. Instead of estimating the distance by measuring the 

amount of light reflected back from the object (which is significantly 

influenced by color and surface), the VL6180X precisely measures the time the light 

takes to travel to the nearest object and reflect back to the sensor (Time-of-Flight). This 

way, it’s capable of measure absolute ranges from 0 to above 10 cm, although it can 

overcome these range with certain target reflectances and ambient conditions, but not 

guaranteed. 

The VL6180 combines an IR emitter, a range sensor and an ambient light sensor, which 

makes it easy to integrate and saves the end-product maker long and costly optical and 

mechanical design optimizations.   

In the next table we can see some of the technical specifications of the VL6180X:  

Feature Detail 

Size 4.8 x 2.8 x 1.0 mm 

Ranging 0 to 100 mm (guaranteed) 

Ambient light sensor (ALS) < 1 Lux up to 100 kLux 

16-bit output 

8 manual gain settings 

Operating voltage:  

• Functional range  

• Optimum range 

 

2.6 to 3.0 V 

2.7 to 2.9 V 

Operating temperature:  

• Functional range  

• Optimum range 

 

-20 to 70 ºC 

-10 to 60 ºC 

 

Typical power consumption 

Hardware standby (GPIO0 = 0): < 1 μA Software standby: 

< 1 μA  

ALS: 300 μA  

Ranging: 1.7 mA (typical average) 

IR emitter 850 nm 

Price $24.95 1+ units 

 
$23.70 10+ units 

 
$22.46 25+ units 

 
$21.21 100+ units 
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VL53L0X     

VL53L0X is a new generation Time-of-Flight laser-ranging module 

housed in the smallest package on the market today setting a new 

benchmark in ranging performance levels. VL53L0X can measure 

absolute distances independent of target reflectance in less than 30ms.  

The VL53L0X is based on Time-of-Flight principle, based on measuring distances 

measuring the time the lights travels to the reflective object and returns back to the 

sensor, coupled with a leading-edge SPAD (Single Photon Avalanche Diodes) array and 

implementing ST’s second generation FlightSense patented technology. The VL53L0X’s 

VCSEL emitter (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser), is totally invisible to the human 

eye and when coupled with physical Infrared filters enables longer ranging distance, 

higher immunity to ambient light and better robustness to cover-glass optical cross-talk. 

In the next table we can see some of the technical specifications of the VL53L0X: 

  

Feature Detail 

Size 4.4 x 2.4 x 1.0mm 

Ranging 0 up to 2m 

Operating temperature:  -20 to 70 ºC 

IR emitter 940nm 

Price 2.3 (US$) / unit  
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APDS-9960 

The APDS-9960 device features advanced gesture detection, proximity 

detection, digital ambient light sense (ALS) and color sense (RGBC).  

The Proximity detection feature provides distance measurement by 

photodiode detection of reflected IR energy (sourced by the integrated 

LED). Detect/release events are interrupt driven, and occur whenever proximity result 

crosses upper and/ or lower threshold settings. The proximity engine features offset 

adjustment registers to compensate for system offset caused by unwanted IR energy 

reflections appearing at the sensor. The IR LED intensity is factory trimmed to eliminate 

the need for end-equipment calibration due to component variations. Proximity results are 

further improved by automatic ambient light subtraction. 

In the next table we can see some of the technical specifications of the APDS-9960: 

 

Feature Detail 

Size 3.94 x 2.36 x 1.35 mm 

Ranging 10 to 20 cm 

Recommended Operating Conditions: 

•Operating ambient temperature (TA) 

•Power supply voltage (VDD) 

•LED supply voltage 

 

-30 to 85 ºC 

2.4 to 3.6 V (3.0 ideal) 

3.0 to 4.5 V 

Operating Characteristics(VDD= 3V, TA= 

25ºC): 

• IDD supply current  

• LED drive current  

 

 

200 – 250 μA 

100 mA 

IR emitter 950 nm 

Price $14.95 1+ units 
 

$14.20 10+ units 
 

$13.46 25+ units 
 

$12.71 100+ units 
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Sharp GP2Y0A02YK0F 

This distance measuring sensor is composed of an integrated 
combination of position sensitive detector , IR emitting diode and a 
signal processing circuit.  

The variety of the reflectivity of the object, the environmental temperature and the 
operating duration are not influenced easily to the distance detection because of adopting 
the triangulation method, which calculates the distance measuring the angle of the IR that 
comes back of the reflecting object. The sensor will output the voltage corresponding to 
the detection distance.  

When the detector is exposed to the direct light from the sun, there are cases that it can 

not measure the distance exactly. 

In the next table we can see some of the technical specifications of the GP2Y0A02YK0F: 

 

 

 

Feature Detail 

Size 29.5 x 13 x 21.6 mm 

Ranging 20 to 150 cm 

Recommended Operating Conditions: 

• Supply Voltage (Vcc) 

• Operaqting Temperature (TA) 

 

4.5 to 5.5 V 

-10 to 60 ºC 

Electro-optical Characteristics (Vcc= 5V, TA= 

25ºC): 

• Average supply current 

 

33 – 50 mA 

IR emitter 850 ( ± 70) nm 

Price $12.55 per 
unit 

5 to 25 units 
 

$11.15 per 
unit 

25 to 100 
units  

$9.75per unit 100+ units 
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Sharp GP2Y0A21YK0F  

GP2Y0A21YK0F is a distance measuring sensor unit, composed of an 

integrated combination of PSD (position sensitive detector), IRED 

(infrared emitting diode) and signal processing circuit. The variety of the 

reflectivity of the object, the environmental temperature and the 

operating duration are not influenced easily to the distance detection 

because of adopting the triangulation method. This device outputs the voltage 

corresponding to the detection distance.  

In the next table we can see some of the technical specifications of the GP2Y0A21YK0F: 

 

 

Feature Detail 

Size 29.5 × 13 × 13.5 mm 

Ranging 10 to 80 cm 

Recommended Operating Conditions: 

• Supply Voltage 

• Operaqting Temperature (TA) 

 

4.5 to 5.5 V 

-10 to 60 ºC 

Electro-optical Characteristics (Vcc= 5V, TA= 

25ºC): 

• Average supply current  

 

30 – 40 mA 

IR emitter 870 ( ± 70) nm 

Price $8.95 per unit 5 to 25 units 
 

$7.95 per unit 
25 to 100 
units  

$6.95 per unit 100+ units 
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Raspberri Pi Camera  

This is a high definition camera module compatible with the Raspberry 
Pi. It provides high sensitivity, low crosstalk and low noise image 
capture in an ultra-small and lightweight design. The camera module 
connects to the Raspberry Pi board via the CSI connector designed 
specifically for interfacing to cameras. The CSI bus is capable of 
extremely high data rates, and it exclusively carries pixel data to the 
BCM2835 processor.  

The purpose of using the camera is accurate object detection  by image processing of the 
data received from the camera. 

In the next table we can see some of the technical specifications of the Raspberri Pi 
Camera: 

 

Feature Detail 

Size 20 x 25 x 10mm 

Power supply: 

• Core 

• Analog 

• I/O 

 

1.5 V ± 5% (with embedded 1.5V 

regulator) 

2.6 to 3.0 V (2.8 V typical) 

1.7 to 3.0 V 

Temperature Range: 

• Operating 

• Stable image: 

 

-30 to 70 ºC 

0 to 50 ºC 

Lens size: 

Lens Chief ray angle: 

1/4” (6.35 mm) 

24 º 

Maximum image transfer rate: 

• QSXGA(2592 x 1944) 

• 1080p 

• 960p 

• 720p 

• VGA (640 x 480) 

• QVGA (320 x 240) 

 

15 fps 

30 fps 

45 fps 

60 fps 

90 fps 

120 fps 

Price $34.95 1+ units 
 

$33.20 10+ units 
 

$29.71 100+ units 
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HC-SR04  

The HC-SR04 Ultrasonic Range Finder provide non-contact 
measurement function, the ranging accuracy can reach to 3mm.  The 
module includes ultrasonic transmitters, receiver and control circuit. 

This sensor measures the time from launch to reflection when it 
encounters an obstacle, and then calculates the distance between the 
transmitter and the obstacle according to the time and the velocity 
(ultrasonic distance measurement principle).  

In the next table we can see some of the technical specifications of the HC-SR04: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feature Detail 

Size 2.0 x 4.3 x 1.5cm 

Ranging 2 to 500 cm 

Recommended Operating Conditions: 

• Supply Voltage 

• Quiescent Current 

 

5V DC 

<2 mA 

Ranging Accuracy 3 mm 

Effectual angle 15 º 

Ultrasonic emitter 40 KHz 

Price   $2.38 per unit 10 to 25 units 
 

$2.26 per unit 25+ units 
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LV-ProxSonar-EZ Series  

The LV-ProxSonar-EZ is a high performance proximity sensor designed for 

people and object detection based on ultrasonic distance measurement. 

The LV-ProxSonar-EZ allows users to integrate several sensors into one system and 

experience little to no effect from the sensor interference than can occur with other 

ultrasonic sensor solutions. Depending on sensor model and mounting, up to 20 sensors 

can be used in the same environment simultaneously. 

In the next table we can see some of the technical specifications of the ProxSonar-Ez 

Series: 

 

Here we can see the differences between the models: 

Feature Detail 

Size 19.9 x 22.1 x 15.5 mm 

Ranging 1 to 152 mm (6 inches) depending on the 

model 

Recommended Operating 

Conditions: 

• Supply Voltage 

• Quiescent Current 

 

2.5 to 5.5V  

2 mA 

Ultrasonic emitter 42 KHz 

Price   $29.95  

$124.75 

$219.50 

$943.50 

$1,756.00 

1 unit 

5 units 

10 units 

50 units 

100 units 

 

 

Part # Set Distance Number of Sensors that can run in the same space 

MB1004 ~7 feet (213.5 cm) 6 + Sensors Simultaneously 

MB1014 ~5 feet (152.5 cm) 8 + Sensors Simultaneously 

MB1024 ~3 feet(91.5 cm) 10 + Sensors Simultaneously 

MB1034 ~2 feet (70 cm) 13 + Sensors Simultaneously 

MB1043 ~1 feet (30.5 cm) 15 + Sensors Simultaneously 
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PING))) Ultrasonic Distance Sensor 

The PING))) sensor works by transmitting an ultrasonic (well above 

human hearing range) burst and providing an output pulse that 

corresponds to the time required for the burst echo to return to the 

sensor. By measuring the echo pulse width, the distance to target can 

easily be calculated. 

The PING))) sensor detects objects by emitting a short ultrasonic burst and then 

"listening" for the echo, like radar. Under control of a host microcontroller, the sensor 

emits a ultrasonic burst. This burst travels through the air, hits an object and then 

bounces back to the sensor. The PING))) sensor provides an output pulse to the host that 

will terminate when the echo is detected, therefore the width of this pulse corresponds to 

the distance to the target.  

In the next table we can see some of the technical specifications of the PING)) sensor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feature Detail 

Size 22 x 46 x 16 mm 

Ranging 2 cm to 3 meters  

Recommended Operating 

Conditions: 

• Operating Temperature 

• Supply Voltage 

• Quiescent Current 

 

0 – 70° C 

+5 VDC 

30 mA (typ) - 35 mA (max.) 

Ultrasonic emitter 40 KHz 

Price   $29.99 

$24.99 

1 - 4 units 

5+ units  
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