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• Projecte real. Detecció d’ocupació d’amarrament.

• Detecció del vaixell mitjançant un sensor d’ultrasons.

• Enviament via radio de l’estat de l’amarrament utilitzant la 
xarxa de comunicacions Ultra Narrow Band de SIGFOX.

• Baix consum. Alimentació per bateria. 

• Baix cost

El Projecte. Introducció
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• Identificar i seleccionar els elements que constituiran el 
dispositiu sensor: sensor d’ultrasons, mòdul SIGFOX, placa 
Arduino, caixa estanca i bateria.

• Dissenyar un programari per Arduino que reculli les dades del 
sensor d’ultrasons i les adeqüi per transmetre-les per la xarxa    
UNB de SIGFOX.

• Dissenyar un sistema mitjançant API’s per recollir les dades 
del cloud SIGFOX.

• Implementar un banc de proves i presentar els resultats.

• Detectar possibles millores i implementar-les.

• Fer un estudi econòmic presentant costos CAPEX i OPEX.

Objectius
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• Projectes similars amb altres tecnologies.Projectes similars amb altres tecnologies.Projectes similars amb altres tecnologies.Projectes similars amb altres tecnologies.
– Xarxes de sensors sense fils per tele-medicina.

– Beecons. Sistema de geolocalització per ruscs.

– Monitoratge d’aparcament lliure a Santander. 

– Disseny i implementació d’un prototip de sistema de pàrquing 
intel·ligent.

– Sistema d’aparcament intel·ligent SENSIT.

– Servei de pàrquing  intel·ligent basat en WSN.

– Prototip de pàrquing exterior intel·ligent utilitzant WSN.

• Projectes realitzats amb UNB ( Xarxa Projectes realitzats amb UNB ( Xarxa Projectes realitzats amb UNB ( Xarxa Projectes realitzats amb UNB ( Xarxa SIGFOXSIGFOXSIGFOXSIGFOX).).).).
– Pàrquing intel·ligent més gran del món.

– Desenvolupament d’un prototip de sensor IoT.

– SENS’IT, dispositiu multisensor.

Estat de l’Art
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Després d’estudiar les diferents tecnologies tant de sensors
utilitzats com de processament de les dades i transmissió
del senyal, es pren la següent decisió per cada un dels elements
que conformaran el prototip de dispositiu sensor:

• Sensor: Sensor d’ultrasons ( IP67).
• Processament de dades: Placa Arduino ( genuina o clònica).
• Programari: Programació amb IDE d’Arduino.
• Tecnologia de transmissió de dades: Xarxa UNB de SIGFOX.
• Aplicació de gestió i presentació de dades: CARRIOTS.

Proposta Tecnològica. Especificacions I
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Especificacions generals del sistema:

• Detecció mitjançant un sensor d’ultrasons (norma IP67).

• Transmissió del senyal via la xarxa UNB de SIGFOX.

• Missatges enviats: màxim 140 missatges/dia (límit SIGFOX).

• Modes d’operació:
– Detecció continua: transmet cada moviment de vaixell.

– Detecció cada 10,3 minuts per no sobrepassar els 140 missatges.

• Alimentació: 
– Bateria de 3,7 volts amb capacitat suficient.

– Alimentació de 5 o 12 volts subministrada des de el pantalà.

• Receptacle de plàstic o inox estanc. Norma IP67.

• Ubicació: Fixat al punt mitjà de la plaça d’amarrament.

Proposta Tecnològica. Especificacions II
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• Elecció de components:
– Sensor d’ultrasons: MB-72067 LX-MaxSonar.

– Placa Arduino: Moteino R-4. Clònica d’Arduino.

– Programari: Programació amb IDE d’Arduino.

– Mòdul SIGFOX: TELIT LE51-868S.

– Antena: Gainflex de ½ ona. Freqüència de 800-895 MHz.

– Bateria: Bateria LiPo de 3,7 volts i 1500 mAh.

– Caixa estanca: Valleman G308.

• Determinació del mode d’operació:
– Detecció cada 10,3 minuts. El mode continu té un consum elevat.

Disseny i Implementació del Sistema
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• Proves en laboratori. Resultats i conclusió:
– Detecció i nivell de senyal: Detecció correcte. Qualitat de l’enllaç

excel·lent i nivell de senyal > -140dBm. Recepció de l’e-mail de 
Carriots correcte. A causa de que l’interval de temps és inferior a 
10,3 minuts, s’ha hagut de modificar el programari passant a 10,63 
minuts. 

– Mesures de consum en l’interval de 0 a 10,6 minuts:
• De 0 s - 1 s: 24 mA. Canvi d’estat del mòdul Sigfox de sleep a operatiu.

• De 1s - 3 s: 17,5 mA. Els 3 dispositius estan actius. Detecció.

• De 3 s - 6 s: 60,9 mA. El mòdul Sigfox transmet les dades.

• De 6 s - 6,5 s: 35 mA. Transició del mòdul de transmissió a operatiu.

• De 6,5 s - 9 s: 7,25 mA. El mòdul passa a sleep i es desactiva el sensor.

• De 9 s - 10,6 m: 16µA. Tots els dispositius estan en estalvi d’energia.

Proves i Resultats I
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• Proves en laboratori. Resultats i conclusió:
– Estimació de la durada de la bateria: El consum mitjà per dia és 

de 0,194 mA. Segons això s’ha fet un càlcul per diverses 
capacitats de bateria:

– Mesura del pols proporcional a la distància a l’objecte que 
proporciona el sensor d’ultrasons. Es fa dins l’interval de 20 a 
250 cm.:

Proves i Resultats II
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• Proves en escenari real. Resultats i conclusió:
– S’instal·la el dispositiu al amarrament i es fan 3 proves de 

detecció sense vaixell i tres proves amb vaixell. El resultat es 
satisfactori tan a nivell de detecció com a nivell de senyal.

Proves i Resultats III
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Valoració Econòmica. CAPEX
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Valoració Econòmica. OPEX
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• S’han complert els objectius i la planificació establerta.
• S’ha decidit desestimar el mode de detecció continua.
• El disseny del dispositiu i la interconnexió dels components no 

ha presentat cap problema.
• La detecció, el nivell de senyal i el consum de bateria ha estat 

en tot moment satisfactori.
• S’ha hagut de modificar el programari per ajustar l’interval de 

temps a causa que era inferior al previst.
• El cost CAPEX es de 93.096,57 € i el OPEX de 15.123,60 €. El 

projecte és viable però té un CAPEX elevat a causa del cost del 
sensor.

• Línies de treball futur:
– Reduir el cost global del dispositiu. Principalment el sensor
– Eliminar la placa Moteino i que el mòdul Sigfox processi les dades.
– Reduir les dimensions, buscar un sistema de protecció per evitar 

danys i incorporar una antena interna.
– Dissenyar un sistema de càrrega de bateria mitjançant un panell 

solar per poder utilitzar el dispositiu en mode detecció continua.

Conclusions


