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  Resum del Treball  

 

Aquest treball de fi de grau descriu el disseny d’un sensor remot via ràdio de senyals 

analògics. El projecte, propi de l’enginyeria de telecomunicacions, es du a terme des 

de la seva fase inicial a la final, és a dir, des de la planificació i el disseny fins a la 

seva implementació real.  

El sensor remot permet llegir sensors que utilitzin senyals estàndard tipus tensió 0 – 

10 V o corrent 4 – 20 mA i envia els valors al seu receptor via ràdio mitjançant una 

modulació d’espectre eixamplat, anomenada LoRa, la qual permet un llarg abast en la 

comunicació. Els valors mesurats són mostrats en una pantalla per a la seva 

visualització.   

Per a dur a terme el projecte es realitza una planificació realista del temps la qual 

s’intenta seguir en tot moment. A continuació,  per una banda, es realitza el disseny 

electrònic del circuit utilitzant els components més adients i posteriorment es dissenya 

el circuit imprès. Aquest últim disseny s’envia a una empresa per a la seva fabricació 

real. Per l’altra banda, es desenvolupa el codi de programació del microcontrolador. 

Finalment, es realitza el muntatge dels equips i se’n verifica el seu funcionament real. 
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  Abstract  

 

 
This final project describes the design of a remote via radio sensor of analog signals. 

The project, which is typical of telecommunication engineering, is carried out from its 

initial to the final phase, that is, from planning and designs to its real implementation. 

The remote sensor reads sensors that use standard voltage 0-10 V or 4 -20 mA 

current signals and send the values to the receiver via radio using a spread-spectrum 

modulation, called LoRa, which allows a long range communication. The measured 

values are showed on a display. 

In order to carry out the project, a time planning is done which must be followed at all 

times. Next, on the one hand, the electronic design of the circuit is performed using 

the most appropriate components and the printed circuit is then designed. This latest 

design is sent to a company for its real manufacture. On the other hand, the 

programming code of the microcontroller is developed. Finally, the assembly of the 

equipment is done and its real operation is checked. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 CONTEXT I JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL 

 

L’electrònica és una rama de la física i especialització de l’enginyeria que resulta 

cabdal a dia d’avui. Els dispositius electrònics ofereixen una gran varietat de funcions 

que resulten totalment necessàries en la vida diària de les persones i també en l’ús 

industrial i de les empreses. En aquest sentit, les tecnologies que permeten a més 

comunicacions sense fils han esdevingut, sobretot, un requisit cada vegada més 

demandat per tothom. Protocols de comunicació com WiFi, Bluetooth o Zig-Bee estan 

àmpliament estesos en tots els àmbits i especialment en el món dels IoT (Internet of 

Things). 

 

Aquest projecte pretén detallar el disseny, des d’una fase totalment inicial fins a la 

final, d’un sensor remot – a distància- de senyals analògics. La utilitat d’aquest sensor 

es pot ubicar en multitud d’aplicacions, sobretot industrials. En l’àmbit de la indústria és 

habitual haver de monitoritzar senyals analògics normalment provinents de diferents 

sensors, típicament de tipus tensió 0-10 V o corrent 4-20 mA, i en base al valor 

d’aquests poder actuar en conseqüència. Per tant, el dispositiu que es pretén 

dissenyar ha de poder llegir aquests dos tipus de valors analògics i, a més, poder 

enviar el valor llegit a un equip receptor a través de la banda ISM (Industrial, Scientific 

and Medical) a una freqüència de 868 MHz. És a dir, que s’enviaran les dades a un 

receptor situat a distància a través d’una freqüència d’ús lliure dintre d’uns paràmetres 

regulats per la banda ISM.  

 

Així doncs, aquesta aplicació pot resultat molt rellevant ja que en entorns industrials no 

sempre es pot realitzar instal·lacions de cablejat o, a vegades, simplement pot ser més 

senzill i barat poder realitzar aquest tipus de comunicacions sense fils. 

 

Si bé existeixen multitud d’aplicacions que treballen mitjançant per exemple WiFi o 

Bluetooth, el tret diferencial d’aquest projecte és que es treballarà amb la modulació 

LoRa. Un dels seus trets rellevants és que es tracta d’una modulació d’espectre 

eixamplat, que la fa bastant immune a les interferències i soroll a més de resistent a 

l’atenuació multi-camí.  
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1.2 OBJECTIUS DEL TREBALL 

 

L’assignatura del Treball de Fi de Grau té com a objectius genèrics els següents punts: 

• Posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg de tota la titulació. 

• Realitzar un projecte en totes les seves fases, seleccionant els procediments 

més adequats per portar-ho a terme. Adquirir experiència per afrontar els 

reptes que suposa portar endavant un projecte complet. 

• Documentar i justificar el desenvolupament i el resultat del treball. Presentar el 

treball realitzat. 

 

1.3 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

Els objectius més específics de l’àrea de “Disseny de sistemes electrònics” i també els 

concrets del present projecte es detallen a continuació: 

• Aprendre a planificar totes les etapes que intervenen en un projecte 

d'enginyeria des de la concepció fins als resultats. 

• Aplicar l'autoaprenentatge mitjançant la cerca d'informació tant en format físic 

com a digital. 

• Comprendre textos científics i datasheets escrits en anglès. 

• Relacionar conceptes teòrics amb aplicacions pràctiques. 

• Aprendre a documentar els treballs pràctics realitzats de manera precisa i 

rigorosa. 

• Disseny de circuits electrònics analògics necessaris per a la lectura dels 

senyals 0-10 V i 4-20 mA i la posterior simulació mitjançant programari, així 

com de les fonts d’alimentació necessàries. 

• Programació de microcontroladors. 

• Programació de la UART del microcontrolador per a la comunicació amb un 

transceiver de RF 868 MHz, concretament un transceiver LoRa. 

• Disseny de circuits impresos o PCB (Printed Circuit Board). 

• Muntatge físic dels resultats per a la seva comprovació real. 

 

 

1.4 ENFOCAMENT I MÈTODE A SEGUIR 

 

Tal i com s’ha descrit anteriorment, l’objectiu final d’aquest projecte és el de dissenyar 

un equip electrònic capaç de llegir senyals analògics de 0-10 V i de 4-20 mA, 
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processar-los i enviar-los a través de banda ISM, mitjançant modulació LoRa. En base 

a aquests valors, s’hauran de programar una sèrie de controls per les dos sortides a 

220 V. Els valors mesurats es mostraran per una pantalla tant en l’emissor com en el 

receptor. 

Les parts que formen el sensor remot són les següents: 

 

Figura 1. Parts del sensor 

El mètode a seguir, resumit per punts, és el següent: 

 

• Estudi de la banda ISM 868 MHz i de la modulació LoRa 

• Disseny del circuit de mesura analògic. 

 El microcontrolador precisa de que els senyals analògics li siguin entregats 

dins d’uns certs valor. Es dissenya l’adaptació necessària per a que el 

microcontrolador pugui realitzar la lectura de manera correcta.  

• Disseny del circuit de control de les sortides. 

El receptor ha de poder controlar l’estat de dos elements que funcionen a 230 

Vac.  

• Elecció del processador i implementació del programa de control. 

Es selecciona el controlador més adequat, un transceiver LoRa, i s’implementa 

el programa de control. 

• Disseny de la font d’alimentació. 

Es dissenya la conversió de 230 Vac a 12 Vcc i a 3’3 Vcc. 

• Disseny del layout de la placa PCB. 

Es realitza el disseny esquemàtic del circuit i el posterior disseny de la placa 

PCB amb el programa DIPTRACE 

• Implementació real del circuit i proves 

Un cop realitzat el disseny de la PCB, s’envien els gerbers a una empresa per 

tal de que fabriqui les plaques. A continuació es munten i solden tots els 

components. Finalment es comprova el resultat. 
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1.5 PLANIFICACIÓ DEL TREBALL  

 

En aquest apartat, després de realitzar un estudi de tot el treball a fer, s’ha elaborat 

una taula amb les tasques a realitzar planificades per dates, una altra amb les fites 

més significatives i finalment el corresponent diagrama de Gantt del projecte, tot 

intentant que les previsions fossin el més realistes possible.  

 

Tasca Data inici Data fi 

1 Estudi i definició del TFG 23/02/2018 12/03/2018 

 1.1 Lectura de l’enunciat i adaptació  23/02/2018 28/02/2018 

 1.2 Pla de treball 01/03/2018 12/03/2018 

  1.2.1 Recopilació informació i estudi 01/03/2018 07/03/2018 

  1.2.2 Elaboració del pla de treball 08/03/2018 12/03/2018 

 1.3 Instal·lació programari 05/03/2018 12/03/2018 

Lliurament pla de treball (PAC 1)   12/03/2018 12/03/2018 

2 Elecció microcontrolador i transceiver  12/03/2018 18/03/2018 

 2.1 Documentació i especificacions banda ISM  12/03/2018 15/03/2018 

 2.2 Cerca del transceiver  12/03/2018 16/03/2018 

 2.3 Cerca de microcontrolador 12/03/2018 18/03/2018 

 2.4 Estudi dels components triats. 15/03/2018 18/03/2018 

 2.5 Comanda dels dos components 15/03/2018 15/03/2018 

3 Disseny entrades analògiques  19/03/2018 21/03/2018 

 3.1 Documentació especificacions 19/03/2018 19/03/2018 

 3.2 Disseny entrada 0 – 10 V i simulació 20/03/2018 20/03/2018 

 3.3 Disseny entrada 4 – 20 mA i simulació   21/03/2018 21/03/2018 

4 Disseny circuit control sortides 22/03/2018 24/03/2018 

 4.1 Documentació i especificacions 22/03/2018 22/03/2018 

 4.2 Disseny circuit  23/03/2018 23/03/2018 

 4.3 Simulació circuit i recopilar informació 24/03/2018 24/03/2018 

5 Disseny font d’alimentació 25/03/2018 01/04/2018 

 5.1 Estudi dels requisits necessaris 26/03/2018 27/03/2018 

 5.2 Dimensionament i càlculs 28/03/2018 30/03/2018 

 5.3 Simulació circuit i recopilar informació 31/03/2018 01/04/2018 

Redactar PAC2 i lliurar-la 02/04/2018 09/04/2018 

6 Disseny esquemàtic i PCB 10/04/2018 25/04/2018 

 6.1 Dissenyar esquema complet amb Diptrace 10/04/2018 16/04/2018 
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 6.2 Disseny layout amb Diptrace 17/04/2018 22/04/2018 

 6.3 Llistat de components 23/04/2018 23/04/2018 

 6.4 Enviar gerbers a fabricar 24/04/2018 25/04/2018 

7 Programació microcontrolador 26/04/2018 10/05/2018 

 7.1 Definir diagrama de flux  26/04/2018 27/04/2018 

 7.2 Proves i estudiar funcionament IDE  27/04/2018 30/04/2018 

 7.3 Programació microcontrolador   01/051028 10/05/2018 

Elaborar PAC3 i lliurar-la 11/05/2018 14/05/2018 

8 Implementació física dels equips 15/05/2018 31/05/2018 

 8.1 Cerca de tots els components necessaris 15/05/2018 20/05/2018 

 8.2 Muntatge dels components 21/05/2018 30/05/2018 

 8.3 Gravació microcontroladors 31/05/2018 31/05/2018 

9 Test de l’equip 01/06/2018 03/06/2018 

 9.1 Proves de funcionament i demostració 01/06/2018 02/06/2018 

 9.2 Avaluació final del resultat 03/06/2018 03/06/2018 

10 Recopilació documentació i redacció memòria 04/06/2018 12/06/2018 

11 Enviar memòria al tutor per possibles 

modificacions 

13/06/2018 13/06/2018 

 11.1 Correcció possibles errors 16/06/2018 17/06/2018 

Lliurament final (PAC 4) 18/06/2018 18/06/2018 

12 Preparar debat virtual 18/06/2018 26/06/2018 

Lliurar debat virtual (vídeo presentació) 27/06/2018 27/06/2018 

 

Taula 1. Tasques del projecte 

 

Les fites més significatives són les entregues de les PAC i de la presentació i es 

mostren en la següent taula: 

 

Fita Data 

Lliurament pla de treball (PAC 1) 12/03/2018 

Lliurament PAC 2 09/04/2018 

Lliurament PAC 3 14/05/2018 

Lliurament PAC 4 18/06/2018 

Debat virtual  27/06/2018 

 

Taula 2. Fites del projecte 
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A continuació es mostra el diagrama de Gantt del projecte: 
 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de Gantt del projecte 
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1.6 INCIDÈNCIES I RISCOS 
 
En la taula 4 es poden observar els diferents riscos i incidències que d’entrada s’han 

pogut detectar com a possibles, valorant la probabilitat de que puguin ocórrer així com 

el seu grau d’impacte. Just a continuació, en la taula 4, es mostra el pla de 

contingència que ha de permetre mitigar els possibles problemes generats pels riscos 

descrits. 

 

CODI DESCRIPCIÓ CAUSA PROBABILITAT IMPACTE 

R01 
Dany als equips 

informàtics 
L’equip ja té un certs 

anys d’antiguitat 
Mitja Alt 

R02 
Pèrdua de les 

dades 
Fallada disc dur o de 

l’ordinador 
Mitja Alt 

R03 Malaltia Salut o accidental Baixa Alt 

R04 
Imprevist 
familiar 

Malaltia d’algun 
familiar, problemes 

habitatge.. 
Baixa Mitjà 

R05 
No connexió a 

internet 
Fallada de la xarxa 

telefònica 
Baixa Mitjà 

R06 

No trobar els 
components 
necessaris a 

temps 

Els proveïdors han 
deixat de 

fabricar/vendre el 
component 

Baixa Baix 

R07 PCB errònia 

Al rebre la PCB 
fabricada, aquesta 

conté algun error de 
disseny o fabricació 

Mitja Mitjà 

 
Taula 3. Incidències i riscos 

 
 

CODI ACCIÓ TIPUS RISC 
RESIDUAL 

A1R01 Disposar d’un equip informàtic alternatiu Mitigadora Baix 

A2R02 
Fer còpies de seguretat periòdiques al 

Cloud 
Mitigadora Baix 

A3R03 
Variar la planificació de tasques dins del 

possible 
Correctora Mitjà 

A4R04 
Variar la planificació de tasques dins del 

possible 
Correctora Baix 

A5R05 Connexió a través de dades mòbils 4G Correctora Baix 

A6R06 Buscar component alternatiu Correctora Mitjà 

A7R07 
Corregir els problemes i tornar a fabricar la 
PCB o bé corregir els problemes sobre la 

PCB (cablejat, talls de pista, etc.) 
Correctora Mitjà 

 
Taula 4. Pla de contingència 
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1.7 DESCRIPCIÓ DELS SEGÜENTS CAPÍTOLS 

 

En aquest primer capítol s’han introduït els principals objectius del treball. A la vegada,  

fent ús de tècniques pròpies de la gestió de projectes, se n’ha planificat el seu 

desenvolupament. A continuació es resumeix molt breument el contingut dels següents 

capítols. 

 

En el capítol segon, s’introdueix la banda ISM descrivint les seves principals 

característiques així com la normativa en quant a freqüències, potències i cicles de 

treball que cal seguir per complir-la. 

 

En el capítol tercer s’explica per què s’ha elegit la modulació LoRa així com les seves 

principals característiques. Es fa una introducció a les tècniques d’espectre eixamplat i 

es justifica l’elecció del transceiver. 

 

En el capítol quart es detalla informació més rellevant sobre el microcontrolador 

escollit. 

 

En els capítols cinquè, sisè, setè i vuitè es justifica i es mostra el disseny de les 

entrades analògiques (0 – 10 V, 4 – 20 mA i digital), del circuit de control de sortides, 

de la font d’alimentació així com el disseny de tota la part del microcontrolador i del 

transceiver. 

 

En el capítol novè s’explica el disseny realitzat de la placa PCB, mentre que en el 

capítol deu es mostra el seu muntatge físic real. 

 

En el capítol onzè es mostra tota la programació realitzada en el microcontrolador, des 

de la seva configuració general al detall de les diferents parts programables que 

integren l’equip (pantalla a través del bus I2C, lectures analògiques, control de temps, 

sortides, enviament i recepció ràdio, etc.) 

 

En el capítol dotzè es descriu el muntatge final dels equips així com les proves de 

verificació realitzades. 

 

Per acabar, en el capítol tretzè es mostren les conclusions finals del treball. 
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2.  INTRODUCCIÓ A LA BANDA ISM  

 

Avui dia multitud de dispositius electrònics fan ús de les comunicacions sense fils, des 

de la ràdio, la televisió o el telèfon, fins a tot tipus d’elements domèstics o dispositius 

industrials. Resulta per tant necessari dividir i regular l’espectre radioelèctric per tal de 

que totes aquestes comunicacions puguin funcionar a la vegada sense patir 

interferències greus entre elles.  

Dins de les diferents bandes i regulacions existents, existeix l’anomenada banda ISM 

(Industrial, Scientific and Medical), que són bandes regulades internacionalment per a 

l’ús no comercial de radiofreqüència electromagnètica en àrees industrial, científica i 

mèdica. L’ús d’aquestes bandes està obert a tothom sense necessitat de cap llicència 

ni legalització, sempre que es respectin les regulacions en quan a potència d’emissió i 

freqüència d’ús. Actualment aquestes bandes han sigut popularitzades per la seva 

utilització en comunicacions tipus Wi-Fi o Bluetooth.  

 

En aquest projecte, la comunicació es realitzarà dins de la banda ISM i a continuació 

s’estudien les regulacions i normatives que cal complir per aconseguir-ho. 

 

2.1 CARACTERÍSTIQUES DE LA BANDA ISM 

 

Per conèixer les característiques de la banda ISM a Europa i en concret a Espanya 

així com les regulacions a seguir en primer lloc cal dirigir-se a la ITU (International 

Telecommunication Union) [1]. La ITU és l’organisme especialitzat en 

telecomunicacions de la ONU (Organització de les Nacions Unides), encarregat de 

regular les telecomunicacions a nivell internacional entre les diferents administracions i 

empreses operadores. Encara que la seva normativa està composta de 

“recomanacions”, el seu contingut és considerat com obligatori per les diferents 

administracions i empreses operadores a nivell internacional. 

 

Així doncs, les bandes ISM estan definides per l’article 5 de la “ITU Radio 

Regulations”, en els peus de nota 5.138, 5.150 i 5.280 [2]. Bàsicament, en aquest 

article es divideix el mapamundi en diferents zones de la següent manera: 
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Figura 3. Assignació de freqüències segons ITU 

 

A cada zona li són assignades diferents freqüències dins de la banda ISM, resumint-se 

de la següent manera les més estàndards: 868 MHz a Europa, 915 MHz als EUA i 

Sud-Amèrica i 470 MHz a la Xina, a més de 434 MHz en alguns països i 2’4 GHz a tot 

el món. 

EU 868 MHz 

USA 915 MHz 

Korea 900 MHz 

Japan 920 MHz 

Malaysia 862 a 875 MHz 

Philippines 868 MHz 

Vietnam 920 a 925 MHz 

India 865 a 867 MHz 

Singapore  922 MHz 

Thailand  920 a 925 MHz 

Indonesia 922 MHz 

ANZ 915 a 928 MHz 

Taiwan 920 a 925 MHz 

China 470 a 510 MHz 

Taula 5. Assignació freqüències ISM a diferents països 

 

Per tant, una de les bandes ISM utilitzables a Europa i amb la que es treballa en 

aquest projecte és la banda 868 MHz.  

Per conèixer la normativa a seguir a Espanya (potència màxima a emetre, rang de 

freqüències disponible, cicle de treball), es pot consultar per exemple la UN-111 vigent 

disponible al BOE-A-2013-4845 [3]. Aquesta norma determina, a grans trets, el 

següent: 

• Banda de freqüències disponible de 862 a 868 MHz. 

• Podran funcionar-hi dispositius de curt abast no específics, amb potència 

màxima de fins a 25 mW p.r.a (14 dBm) 
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• Els dispositius hauran d’utilitzar tècniques d’accés i mitigació d’interferències o 

bé, alternativament, no sobrepassar el 0’1% del cicle de treball en la banda 

863-865 MHz o el 1% en la banda 865-868 MHz. 

 

3. MODULACIÓ  

 
Un cop analitzats els requeriments i especificacions de la banda ISM 868 MHz, el 

següent pas és elegir el tipus de modulació o protocol que s’utilitza en aquest projecte. 

L’objectiu és dissenyar un equip que llegeixi sensors analògics i enviï el valor via 

radiofreqüència cada 10 segons a un equip receptor. Així doncs, l’enviament es podria 

realitzar a través de qualsevol modulació sempre que es compleixin els requeriments 

de la banda ISM 868 MHz, per exemple, en FSK (Frequency Shift Keying).  

No obstant, es decideix optar per utilitzar una modulació d’un protocol dels que a dia 

d’avui estan més demandats per les empreses tecnològiques ja que són utilitzats 

àmpliament pels dispositius IoT (Internet of Things), cada vegada més presents. A tall 

d’exemple, alguns d’aquests protocols poden ser el Wi-Fi, el Bluetooth, el ZigBee o el 

LoRa/LoRaWan, entre molts d’altres. 

El Wi-Fi i el Bluetooth es descarten directament en aquest projecte ja que utilitzen la 

freqüència de 2’4 GHz. En canvi, tant el ZigBee com el LoRaWan poden treballar en la 

banda ISM 868 MHz. A continuació doncs es mostra una comparativa bàsica entre 

totes dues especificacions per tal de justificar l’elecció en aquest projecte [4]: 

 

 LoRa ZigBee 

Banda Freqüència 
863 a 870M Hz, 902 a 928 

MHz, 433 MHz 

868 MHz, 915 MHz, 2450 

MHz 

Cobertura màxima 
2-5 Km (entorns urbans),  

15 Km (camp obert) 
10 a 200 metres 

Potència consumida Molt baixa Baixa 

Tècniques modulació 
LoRa modulation (CSS 

modulation), FSK o GFSK 
BPSK, OQPSK 

Data rate 0’3 a 11 Kbps 

20 Kbps (868MHz), 40 Kbps 

(915 MHz), 250 Kbps (2450 

MHz) 

Standard 
IEEE 802.15.4g, LoRa 

Alliance 

IEEE 802.15.4 (defineix física 

i MAC), ZigBee Alliance 

(defineix xarxa, seguretat i 

capes d’aplicació) 

Taula 6. LoRa vs ZigBee 
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Així doncs, en termes de cobertura màxima, l’especificació LoRa permet molt més llarg 

abast tant en entorns urbans com en rurals que el ZigBee i amb menys consum. 

Aquest fet el fa molt atractiu i és el que justifica la seva elecció en aquest projecte. 

 

3.1 TECNOLOGIA LORA I LORAWAN 

 

En primer lloc s’ha de deixar clar que LoRa i LoRaWan no són el mateix. LoRa defineix 

una tecnologia de capa física propietat en aquests moments de l’empresa Semtech. 

En canvi, LoRaWan és una especificació de xarxa proposada per LoRa Alliance l’any 

2015 [5]. 

 

3.1.1 LORA 

 

LoRa és l’abreviatura de “Long Range” (llarg abast) i és una tècnica de modulació 

basada en tècniques d’espectre eixamplat i una variació de CSS (Chirp Spread 

Spectrum), que modula dades sobre diferents canals i velocitats, amb correcció 

d’errors tipus FEC (Forward Error Correction) [5]. 

L’efecte d’eixamplament espectral en un senyal es pot observar en la figura 4 [6]. En 

aquest exemple, l’espectre del senyal d’informació està eixamplat al multiplicar-se per 

una seqüència pseudoaleatòria s(t)=d(t)·p(t). Com que la seqüència p(t) només pren 

valors ‘+1’, ‘-1’, la potència de la seqüència d’informació i la del senyal modulat són 

idèntiques. 

 

Figura 4. Il·lustració de l’efecte de l’eixamplament espectral en un modulador de 

seqüència directa 
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Si bé no és una modulació tan eficient en termes d’ample de banda, sí que ho és en 

termes de ser molt més immune a l’afectació d’interferències o a l’efecte multi-camí. 

Aquest fet la converteix en una modulació més robusta i que permet per tant 

comunicacions a més distància tot i no tenir en ocasions visió directa entre emissor i 

receptor, com és el cas de la modulació LoRa. 

 

En la figura 3 [6] es pot observar l’efecte de l’eixamplament espectral en una 

interferència. Quan el senyal espectral eixamplat rebut es desmodula, es torna a 

multiplicar per la mateixa seqüència pseudoaleatòria p(t), de manera que com que 

aquesta és del tipus ‘+1’ i ‘-1’ es té que p2(t)=1 i llavors d(t)·p2(t)=d(t). En el cas de la 

figura 3, la interferència original està multiplicada també per la seqüència p(t) i per tant 

pateix un eixamplament espectral de la mateixa manera que li passava al senyal 

d’informació en el transmissor. Per tant, al receptor a la vegada que es recupera el 

senyal desitjat hi ha també una protecció contra interferències alienes en provocar 

sobre aquestes un eixamplament espectral. Tal i com es pot observar en la figura 5, el 

resultat és que només una petita fracció de la potència interferent acaba afectant el 

senyal. 

 

 

Figura 5. Il·lustració de l’efecte de l’eixamplament espectral en una interferència amb 

un desmodulador de seqüència directa 

 

Només a tall d’exemple per a visualitzar-ho, una seqüència pseudoaleatòria es sol 

conèixer com a SF (Spread Factor), i solen ser codis ortogonals de valor ‘+1’, i ‘-1’ com 

els que es mostren en la següent figura [7]: 
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Figura 6. OVSF (Ortogonal Variable Spread Factor) 

 

LoRa doncs, basant-se en una modulació d’espectre eixamplat, manté les 

característiques de baixa potència que pot tenir per exemple una modulació FSK però 

augmentant de manera molt significativa l’abast de la comunicació.  

 

És capaç d’aconseguir velocitats de transmissió entre 0’3 Kbps fins a 11 Kbps, fet que 

la fa adequada per comunicacions entre nodes en les quals es necessiti poca velocitat 

de transmissió (dispositius IoT, domòtics, etc.) i es requereixi de força distància i 

robustesa.  

 

3.1.2 LORAWAN 

 

El que s’ha explicat en l’anterior apartat té a veure amb la modulació LoRa, és a dir, 

amb la funcionalitat de capa física. Tanmateix, LoRaWAN és un protocol MAC per una 

xarxa en estrella, amb molta gran capacitat estandarditzat per la LoRa Alliance [8]. 

LoRaWAN defineix el protocol MAC i l’arquitectura del sistema mentre que LoRa 

permet l’enllaç de comunicació de llarg abast a nivell físic.  

 

La comunicació entre nodes finals i coordinadors (gateways) es realitza utilitzant 

diferents canals de freqüència i velocitats de dades. Fent ús de les tècniques 

d’espectre eixamplat com les explicades en l’anterior punt, les comunicacions amb 

diferents velocitats de dades no interfereixen entre si, creant un conjunt de canals 

virtuals. 

Els canals possibles a utilitzar en els dispositius LoRa i LoRaWAN, en 868 MHz, són 

els següents [5]: 
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Canal Paràmetres 868 MHz 

0 

Freqüència 868100 KHz 

Cicle de treball 0’33% 

Data rate 0 - 5 

Estat On 

1 

Freqüència 868300 KHz 

Cicle de treball 0’33% 

Data rate 0 - 5 

Estat On 

2 

Freqüència 868500 KHz 

Cicle de treball 0’33% 

Data rate 0 - 5 

Estat On 

3-15 

Freqüència * 

Cicle de treball * 

Data rate 0-6 

Estat * 

Taula 7. Canals LoRaWAN 

* Els primers tres canals tenen freqüències assignades. La resta de canals és possible 

configurar-los dins del rang 868325 kHz – 869750 kHz amb un ample de banda de 125 

kHz.  

 

Els Data Rates possibles en LoRa i LoRaWAN [9] són els que es mostren en la taula 

8. Amb un SF més elevat serà possible la comunicació a més llarg abast, encara que 

llavors el Bit Rate serà molt baix. I al revés, amb un SF més baix, l’abast es reduirà 

però serà possible transmetre amb un Bit Rate més elevat. 

Data Rate Configuració Bit Rate Bytes màxims 

0 LoRa: SF12 / 125 kHz 250 bps 51 

1 LoRa: SF11 / 125 kHz 440 bps 51 

2 LoRa: SF10 / 125 kHz 980 bps 51 

3 LoRa: SF9 / 125 kHz 1760 bps 115 

4 LoRa: SF8 / 125 kHz 3125 bps 222 

5 LoRa: SF7 / 125 kHz 5470 bps 222 

6 LoRa: SF7 / 250 kHz 10937 bps 222 

Taula 8. Bit Rates LoRaWAN 

 
L’objectiu d’aquest projecte és el d’enviar tant sols el valor analògic llegit al receptor, 

és a dir, realitzant només una comunicació punt a punt. Per tant, excedeix dels 

objectius d’aquest treball el d’implementar o explicar una estructura de xarxa 
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LoRaWAN en la seva totalitat. A més, els dispositius LoRaWAN permeten una 

funcionalitat anomenada P2P. El mode P2P permet la comunicació directa utilitzant 

modulació LoRa (capa física) entre nodes desactivant el protocol LoRaWAN mentre es 

realitzi la comunicació P2P, utilitzant la configuració de LoRaWAN en quant a canals i 

bit rates. Aquesta funcionalitat doncs és la que es treballarà en aquest projecte. 

 

En l’enviament P2P per tant, caldrà tenir en compte d’adequar-se en tot moment en la 

normativa dins de la banda ISM 868 presentada en l’apartat 1. Així doncs, s’ha vist que 

el cicle de treball màxim ha de ser de l’1% en alguns canals. Això significa que per 

exemple durant 1 minut, només es pot emetre 0’6 segons en total. Seleccionant per 

exemple el Data Rate 5, significa que cada segon es podran transmetre 5470 bits. En 

aquest projecte es transmetran uns 38 bytes en cada comunicació cada 10 segons, 

(aquesta tramada de 38 bytes s’explicarà en el capítol X de programació). Per tant: 

38 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑥 8 = 304 𝑏𝑖𝑡𝑠 

304 𝑏𝑖𝑡𝑠

5470 𝑏𝑝𝑠
= 0′056

𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖ó
 

6 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 ·  0′056𝑠 = 0′336𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 

Es pot observar que el sistema estarà dins de la limitació de 0’6s d’emissió cada minut 

i que per tant es complirà la normativa ISM a Espanya. Si per exemple s’elegeix un SF 

més baix amb l’objectiu d’aconseguir una comunicació de més llarg abast (per 

exemple el Data Rate 4, amb un SF de 8), llavors: 

304 𝑏𝑖𝑡𝑠

3125 𝑏𝑝𝑠
= 0′097

𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖ó
 

6 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 ·  0′097𝑠 = 0′58𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 

Encara que, al límit, com que les dades que cal transmetre en aquest projecte són 

relativament poques també s’estaria complint la normativa ISM. Per tant, el sistema 

dissenyat ha de permetre una comunicació a molt llarg abast complint la normativa 

vigent. 

Pel que fa a les potències, cal analitzar el dispositiu LoRa concret que s’utilitzarà. 

 

3.1.3 TRANSCEIVER LORA 

 

El transceiver LoRa que s’utilitzarà és el de la coneguda empresa MICROCHIP, el 

RN2483, el datasheet del qual es pot consultar en [10]. 

 

Figura 7. RN2483, vista TOP 
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Aquest transceiver presenta les següents característiques [10]: 

• Banda freqüencial: 863.000 MHz a 870.000 MHz, 433.050 MHz a 434.790 MHz 

• Modulació: FSK, GFSK i LoRa 

• Data Rate màxim: 300 Kbps amb FSK i 10937 bps amb LoRa 

• Interfície de comunicació: UART 

•  Abast d’operació: Sobre els 15 Km en entorns suburbans, 5 Km en àrees 

urbanes. 

• Sensibilitat del receptor: -146 dBm 

• Potència RF Tx: Ajustable. 10 dBm a 433 MHz, 14 dBm a 868 MHz. 

• Temperatura d’operació: -40ºC a 85 º C 

 

Cal destacar el nivell de recepció de -146 dBm. Un nivell de sensibilitat en el receptor 

més elevat que en sistemes tipus Wi-Fi o ZigBee, que acostuma a ser de -110 dBm i 

que ajuda a permetre, per tant, aconseguir la comunicació de llarg abast que prometen 

les especificacions. 

La potència màxima en banda 868 MHz que permet aquest  transceiver és 14 dBm. En 

mW: 

𝑃𝑜𝑡 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎: 10
14𝑑𝐵𝑚

10 = 25𝑚𝑊 

Per tant, es compleix la normativa ISM 868 que regula una potència màxima d’emissió 

de 25 mW. En aquest projecte es configurarà doncs el dispositiu per treballar en la 

seva màxima potència. 

El consum del dispositiu a 3’3 V en funció de la potència es pot observar en la taula 9, 

extreta del datasheet [10]. En la seva potència màxima, 14 dBm, el consum serà de 

gairebé 40 mA: 

 

Taula 9. Potència Tx 
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La comunicació mitjançant la UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), 

es realitza mitjançant comandes ASCII. 

 

4. MICROCONTROLADOR 

 

L’elecció del microcontrolador es realitza en base al conjunt d’especificacions que es 

necessiten per a la realització d’aquest projecte. Cal deixar clar que al mercat 

existeixen multitud de solucions, que és gairebé impossible analitzar-les totes i que, 

per tant, cal decantar-se per una tenint en compte que probablement no serà òptima 

en tots els paràmetres de disseny. No obstant, el dispositiu elegit ha de permetre 

aconseguir els objectius proposats en aquest projecte de la manera més eficient 

possible. 

 

D’entrada, per aquest projecte es necessita que el microcontrolador disposi de 

interfície de comunicació UART per la comunicació amb el transceiver RN2483. Es 

necessita comunicació I2C per la comunicació amb la pantalla. Ha de tenir diverses 

entrades analògiques i convertidor ADC (Analog Digital Converter) amb una resolució 

mínima de 10 bits, a més d’entrades i sortides digitals. En l’elecció, a més de tenir en 

compte totes aquestes necessitats, també es té en compte que el dispositiu sigui 

d’última generació, que les funcionalitats es puguin ampliar en un futur si és necessari, 

que tingui una bona relació qualitat-preu i, també, que existeixi suport suficient a la 

xarxa que ajudin a la seva programació i desenvolupament. 

 

Per tot l’explicat anteriorment, l’elecció del microcontrolador en aquest projecte ha 

estat un de la família STM32, amb nucli ARM cortex, de l’empresa ST [11]. Dins de la 

família STM32, s’ha elegit la subfamília STM32L4, que permet treballar en 32 bits a 

molt baix consum i en un format d’encapsulament molt reduït, fet que facilita la seva 

integració en la PCB. 

Concretament, el microcontrolador seleccionat és el STM32L475RE, de 64 pins, el 

datasheet del qual es pot consultar en [12]. 

 

Les seves principals característiques, que tenen a veure directament amb les 

especificacions d’aquest projecte, són les següents: 

• Alimentació de 1’71 V a 3’6 V 

• Consum: 100 uA/MHz en actiu 

• Consum: 420 nA en repòs 
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• Core: ARM de 32-bit, 80 MHz, 512 Kbytes Flash, USB OTG 

• Oscil·lador de 4 a 48 MHz 

• 16 timers 

• 2 x 12 bits ADC 

• 3 ports A,B,C, de I/O configurables 

• Comunicacions: USB, 3xI2C, 6xUSARTS, 3xSPI... 

 

Una de les característiques d’aquest tipus de microcontrolador és que es pot gravar a 

través d’un port USB, tant sols amb un PC, sense necessitat d’haver d’adquirir un 

aparell gravador, fet que facilita per tant la fase d’implementació del projecte i resulta 

un motiu més per justificar l’elecció. 

 

Figura 8. Pinout del microcontrolador STM32L475RE en el format de 64 pins 

 

El microcontrolador es pot programar amb el IDE i compilador KEIL, i l’empresa ST 

posa a disposició l’eina CUBE [11] per a la configuració en format gràfic dels ports, fet 

que facilita enormement la fase inicial de disseny. Les dues eines estan disponibles en 

la seva versió lliure i resultaran suficients per aquest projecte. 

 

5. DISSENY ENTRADES ANALÒGIQUES 

 

El dispositiu ha de poder llegir entrades analògiques de tipus 0-10 V i de 4-20 mA, que 

són dos formats estàndards que ofereixen la majoria de sensors de tipus domòtic o 

industrial. A continuació, es mostra el disseny realitzat per a cada entrada analògica. 

Totes les resistències proposades en aquest disseny són en base l’estàndard E192 

(tolerància 1%) de l’IEC (Comissió elèctrica internacional) [13], prenent per tant valors 

comercials. 
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5.1 ENTRADA DE 0-10v 

 

El valor de voltatge màxim que permès a l’entrada analògica del microcontrolador per 

a ésser efectivament mesurada és de 3’3 V. Per tant, és necessari adequar el senyal 

per tal de que quan s’entri el valor màxim, 10 V, aquest correspongui a 3’3 V 

linealment. Aquesta condició es pot aconseguir fent ús d’un divisor de tensió.  

 

A banda del divisor de tensió, a fi d’evitar que alguna sobretensió provinent de 

l’exterior pugui danyar l’entrada del microcontrolador, es situarà un varistor de 3 V 

entre l’entrada i massa, just després del divisor. Si hi ha un pic de tensió superior a 3 

V, el varistor l’absorbirà. Cal deixar clar que el varistor és efectiu per pics de tensió 

transitoris. Si fos el cas que una tensió permanent molt alta entrés, s’acabaria cremant.  

A mode de filtratge, s’inclourà un condensador ceràmic de 10 nF entre l’entrada i 

massa. El condensador, farà de filtre de les possible freqüències molt altes que puguin 

haver-hi, les quals podrien arribar a destorbar el microcontrolador, al ser la seva 

expressió del tipus: 𝑍𝑐 =
1

2𝜋𝑓𝐶
 

Amb freqüències altes, la seva impedància serà molt baixa i les injectarà a massa. Al 

contrari, amb freqüències baixes la seva impedància serà molt alta i per tant el senyal 

circularà cap a l’entrada del microcontrolador. 

A la vegada, actua també juntament amb les resistències del divisor com a filtre RC, a 

raó de 𝐹 =
1

2𝜋𝑅𝐶
. El valor del condensador és petit, 10 nF (és el que recomana el 

datasheet del microcontrolador [12]), perquè interessa que tardi molt poc a carregar-se 

per tal de que no afecti a la lectura analògica. 

Pel que fa a les resistències del divisor, es calculen tenint en compte que el valor 

màxim ve marcat pel varistor, que és 3 V. Per tal de que aquest no actuï, el voltatge 

màxim haurà de ser inferior, d’uns 2 V. Es pren el valor de dues resistències 

comercials d’un valor relativament gran, per tal de que el corrent que circuli no sigui 

molt elevat i es tingui una alta impedància a l’entrada. Es pren R12: 10K, R11: 3K09. 

 

Figura 9. Entrada analògica 0 – 10 V 
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Amb aquests valors, quan l’entrada valgui 10 V, es tindrà: 

10𝑣 ·
3𝐾09

10𝐾 + 3𝐾09
= 2′31𝑣 

 

Posteriorment a través de software en el microcontrolador, caldrà reconvertir aquest 

valor al seu real. 

Mitjançant el programari PSpice de ORCAD, s’ha realitzat un anàlisis tipus DC Sweep 

a fi de validar el disseny. En aquest es pot comprovar com es rebrà la tensió a 

l’entrada del microcontrolador amb el divisor proposat. S’observa que quan l’entrada 

valdrà 10 V, després del divisor hi haurà 2’31 V: 

 

Figura 10. Anàlisi DC Sweep Pspice, entrada 0 – 10 V 

 

5.2 ENTRADA DE 4 – 20 mA 

 

En aquest cas, com que l’entrada és de corrent, cal convertir el valor rebut a voltatge 

per tal de que el microcontrolador pugui mesurar-lo. Es farà ús doncs de la llei d’Ohm, 

V=I·R, per tal de que el corrent aplicat sobre una resistència, es converteixi en 

voltatge. A l’igual que l’entrada de 0 -10 V, el limitant és el varistor de 3 V per tant la 

tensió generada ha de ser menor. Es proposa doncs una resistència de 100 Ω, de 

manera que quan el corrent sigui el màxim es tindrà que 𝑉 = 𝐼 · 𝑅 = 20 𝑚𝐴 · 100 = 2 𝑉 

En aquest cas, a més, es situa una resistència de 10 Ω en sèrie a l’entrada per tal 

d’evitar que petits pics transitoris afectin a la lectura. A més, com que seguidament es 

situa el varistor de protecció de 3 V, en el cas que aquest actués realitzaria la caiguda 

de tensió sobre la resistència. Al ser d’un valor tant petit, no tindrà pràcticament cap 

efecte sobre la lectura. 

A la vegada, es situa també un condensador de 10 nF en paral·lel entre l’entrada i 

massa, a fi de filtrar i injectar a massa les freqüències molt elevades, basant-se en el 

mateix principi explicat a l’apartat anterior. 
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Figura 11. Entrada analògica 4 – 20 mA 

 

Mitjançant el programari PSpice de ORCAD, s’ha realitzat un anàlisis tipus DC Sweep 

a fi de validar el disseny. En aquest es pot comprovar com es rebrà la tensió a 

l’entrada del microcontrolador a partir del disseny proposat. S’observa que quan 

l’entrada serà 4 mA es rebrà 0’4 V, i que quan valdrà 20 mA es rebran 2 V. 

 

Figura 12. Anàlisi DC Sweep Pspice, entrada 4 – 20 mA 

 

5.3 ENTRADA DIGITAL  

 

Encara que en les especificacions inicials del projecte no estava previst, s’ha inclòs en 

el disseny una entrada digital per tal de que si en un futur es volen ampliar algunes 

característiques en l’equip, es pugui fer. Una entrada digital ha de permetre controlar 

possibles sensors digitals, com ara una alarma d’intrusió, una boia de nivell, un 

pressòstat, etc. 

 

Figura 13. Entrada digital 
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S’ha dissenyat l’entrada digital a partir d’una resistència de pull-up de valor 3K3. S’ha 

elegit aquest valor, relativament gran, per tal de que el corrent que hi circuli no sigui 

massa elevat: 𝐼 =
𝑉

𝑅
=

3′3

3300
= 1 𝑚𝐴. S’ha inclòs una resistència sèrie a l’entrada que fa 

la funció de filtre per possibles pics transitoris i que actua a més com a filtre RC amb el 

condensador paral·lel de 10nF. Concretament, aquest conjunt és un filtre per a 

freqüències majors de 𝐹 =
1

2𝜋𝑅𝐶
=

1

2𝜋·200·10𝑛𝐹
= 79′6 𝑘𝐻𝑧. A diferència de les entrades 

analògiques, el qual el valor de la resistència no podia ser gaire elevat per tal de que 

no afectés a la lectura, en aquesta entrada digital no hi ha problema. S’inclou també un 

varistor de 3 V que actuarà de protecció davant de pics de tensió superiors a aquesta 

tensió. 

El seu funcionament es basa en que el programador llegirà un valor alt, i quan aquesta  

entrada es curtcircuiti amb massa, llegirà llavors un valor baix (quan es tanqui un 

contacte). El circuit es proveirà d’una borna amb contacte directa a massa per tal de 

que sigui possible realitzar aquest contacte. 

 

6. DISSENY CIRCUIT CONTROL SORTIDES 

 

El disseny de les sortides contempla que es puguin controlar elements de 230vac, com 

ara una bombeta o una alarma sonora. Per tant, s’ha optat per utilitzar relés capaços 

de suportar aquesta tensió a més d’una certa càrrega. Concretament, s’ha elegit per 

aquest disseny un relé de la marca OMRON [14], el qual permet controlar tensions de 

fins a 250 Vac amb una càrrega màxima de 5 A, a partir de per exemple 12 Vcc, amb 

un consum aproximat de només 10 mA. 

 

Figura14. Relé OMRON 250 Vac 

 

Com que l’activació o desactivació d’aquest relé es realitzarà mitjançant 12 Vcc, cal 

tenir en compte que el microcontrolador no pot generar per si sol aquesta tensió. Per 

tant, serà necessari un altre element que funcioni a mode d’interruptor per alimentar el 

relé amb els 12 Vcc els quals serà necessari tenir generats al circuit a partir d’una font 

d’alimentació. Aquest element serà un transistor tipus MOSFET, concretament un tipus 

N doble, de la marca ST [15]. 
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Figura 15. MOSFET Dual-N 

 

La particularitat d’aquest transistor MOSFET N, és que amb una petita tensió generada 

a G (gate), a partir d’1 V segons datasheet, en té prou per conduir entre S (source) i D 

(drenador), és a dir, per treballar en mode saturació.  

El funcionament concret serà el següent: quan el microcontrolador doni l’ordre a G 

(valor alt), el MOSFET entrarà en saturació i conduirà entre S i D . En aquest cas a S 

hi haurà massa, de manera que es situarà massa a un dels dos pols del relé. A l’altre 

pol ja hi haurà 12 V, per tant es crearà una diferència de potencial i s’activarà el relé.  

A més, es té en compte de situar uns díodes tipus BAS16 entre els pols dels relés per 

tal d’evitar que el corrent invers de la bobina pugui afectar el circuit. Com a elements 

de protecció a més s’inclouen uns varistors de 275 V a les dues sortides, entre fase i 

neutre, per tal de que en cas de sobretensió aquesta sigui absorbida pel varistor i el 

circuit no es vegi afectat. 

Pel que fa al MOSFET, entre la G i massa es situa una resistència molt gran , d’1M, 

per tal de no deixar-la a l’aire i evitar que puguin haver-hi rebots o fallades en 

l’activació des del microcontrolador. 

El disseny queda de la següent manera: 

 

Figura 16. Disseny sortides control 230 Vac 
 

Es pot observar com els relés tallaran la fase dels 230 Vac, que provindran 

directament des del connector d’alimentació general de l’equip. 
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7. DISSENY FONTS D’ALIMENTACIÓ 

 

Pel disseny de les fonts d’alimentació es tenen en compte les següents premisses: 

• L’alimentació general és a 230 Vca. Cal convertir aquesta tensió a 12 Vcc. 

• Es necessiten 12 Vcc regulats per a l’activació dels relés, i també per a una 

possible sortida d’alimentació dels sensors analògics. 

• El microcontrolador i el transceiver LoRa han de funcionar a una tensió 

regulada de 3’3 V. 

• Cal tenir en compte els consums dels diferents elements del circuit. 

 

Per la conversió es disposa en aquest projecte d’un transformador per a PCB, de la 

marca HR Diemen [16], que converteix de 230 Vca a 12 Vca amb una carga màxima 

de 166 mA a la sortida. Cal tenir en compte que la tensió a la sortida serà alterna i que 

cal passar-la a tensió contínua. Al realitzar la conversió, aquesta tensió sol augmentar 

aproximadament en 12𝑣𝑐𝑎 · √2 = 16′97 𝑉 i que per tant, caldrà regular-la. 

A continuació del transformador es situarà un pont de díodes, el qual deixarà passar 

només la part positiva del corrent, obtenint un voltatge rectificat. 

 

Figura 17. Pont de díodes 

Després del pont de díodes, serà necessari situar un condensador el qual farà la 

funció de filtre i a més convertirà les formes d’ona positives, el voltatge rectificat, en 

finalment una tensió contínua. 

El valor d’aquest condensador s’aproxima a partir de la següent expressió: 

𝐶 =
𝑄

𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑚𝑖𝑛
=

𝐼𝑚𝑎𝑥·𝑇

𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑚𝑖𝑛
 on Imax és el corrent màxim que entrega el transformador 

(0’166 mA), T és el període del senyal 
1

50𝐻𝑧
= 20 𝑚𝑠, Vmax és la tensió màxima de 

sortida del transformador, 12𝑣𝑐𝑎 · √2 = 16′97 (cal tenir en compte la caiguda de tensió 

del pont de díodes, aproximadament 1’4 V segons datasheet) 16′97𝑣 − 1′4𝑣 = 15′5𝑣,  

i Vmin la tensió mínima necessària al regulador. En aquest cas, segons el datasheet 

del regulador, la tensió mínima que es necessita per que funcioni són 5 V (però es té 

en compte per exemple 9 V, per seguretat). Per tant: 

𝐶 =
𝐼𝑚𝑎𝑥 · 𝑇

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
=

0′166 · 20 · 10−3

15′5 − 9
= 511 𝜇𝐹 
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Es pren el valor comercial superior més proper, per exemple 1000 𝜇𝐹/50𝑣 

 

Figura 18. Conversió 230 Vac a 12 Vcc 

 

Tenir la tensió de 230 Vac i un transformador a la PCB tant a prop d’elements 

sensibles a les interferències com el microcontrolador o el transceiver ràdio, pot ser 

font de problemes. Per tant a la sortida del condensador, un cop obtingut ja el voltatge 

de corrent contínua, s’ha optat per situar un filtre passa – baixes, de la marca 

MURATA [17] , el qual a partir d’una sèrie d’inductàncies sèrie i condensadors paral·lel 

realitza un filtratge amb molt bones prestacions dels 15 kHz a 1 GHz: 

 

Figura 19. Filtre Murata 15 kHz-1 GHz 

 

Després del filtre, es regulen els 12 Vcc mitjançant un regulador lineal, NCV8674 [18] 

tipus LDP (low-dropout). Els reguladors LDP són capaços de regular fins hi tot quan la 

tensió d’entrada és molt propera a la de sortida. La sortida seran 12 Vcc fixos regulats, 

amb un corrent màxim de fins a 350 mA. A l’entrada i a la sortida s’inclouen els 

condensadors de desacoblament i filtratge que es recomanen al datasheet, ceràmic de 

100 nF a l’entrada i tàntal de 22 uF a la sortida: 

 

Figura 20. Regulador lineal NCV8674 

 

L’entrada del circuit, abans del transformador, es protegirà amb un fusible en sèrie. Es 

selecciona un valor baix comercial de fusible, de 100 mA. Aquest valor resulta ja molt 
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elevat pel consum total que es treballarà en aquest projecte. S’ha de tenir en compte 

que el limitant és el transformador que entrega 0’166 A·12 V = 2 W. Els 100 mA com a 

fusible d’entrada en els 230 Vca suposa 230·0’1=23 W. Així doncs, el fusible protegirà 

i es fondrà en el cas de que hi hagi realment algun curtcircuit important. 

A més, entre els pols fase i neutre es situa un varistor de 275 V que protegirà davant 

d’una pujada puntual de la tensió. El circuit queda de la següent manera: 

 

Figura 21. Alimentació circuit, 230 Vca a 12 Vcc 

 

A partir dels 12 Vcc regulats, es generen els 3’3 V necessaris per alimentar el 

microcontrolador. Es farà ús també d’un regulador lineal tipus low-dropout, en aquest 

cas el MIC2937, el datasheet del qual es pot consultar en [19]. Aquest regulador pot 

oferir 3’3 V fixos a la sortida i és capaç de suportar un corrent de 750 mA. El datasheet 

recomana un condensador de desacoblament de 10 uF a la sortida. A més, s’inclouen 

també condensadors ceràmics de 100 nF tant a l’entrada com a la sortida a fi de filtrar 

el possible rissat generat. 

 

Figura 22. Alimentació 3’3 Vcc 

 

En aquest disseny s’ha contemplat també l’alimentació dels possibles sensors de 0-10 

V i de 4-20 mA que es connectin a l’equip, generalment a 12 Vcc. Com que el consum 

d’aquests sensors sol variar per cada model de sensor, s’ha contemplat un consum 

sobredimensionat de màxim 100 mA per cada sensor. Per tal de que un consum 

superior no pugui causar problemes a l’equip, s’han inclòs unes PTC (Positive 

Temperature Coefficient) en sèrie, de 100 mA, de protecció. Quan el corrent augmenti 

de 100 mA, la PTC augmenta la seva resistència dificultant totalment el pas del corrent 
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i dissipant-lo en forma de calor. Quan el corrent disminueix la PTC torna al seu estat 

normal. Està considerat com un fusible auto rearmable: 

 

Figura 23. Alimentació sensors 

 

En l’elecció dels diferents reguladors s’ha tingut en compte els consums existents en 

l’equip. A continuació es mostren aquests consums. En primer lloc, degut a que cada 

transformador o regulador mostra el consum en funció del seu voltatge a la sortida, 

s’han igualat els consums a Watts per tal de que es visualitzi de manera més senzilla: 

 

Component 
Consum permès 

output (A) 
Tensió (V) 

Potència 
max (W) 

Transformador 220vca/12vca 0,167 12 2,004 

Regulador DC/DC 12v Low dropout 0,35 12 4,2 

Regulador 12vcc a 3'3vcc Low dropout 0,75 3,3 2,475 

Taula 10. Potències màximes 

 

Tal i com es pot observar, el consum màxim ve limitat pel transformar 230 Vac/12 Vac, 

que és 2 W. Per tant, el consum total no podrà superar els 2 W. 

A continuació es mostren en general els consums més elevats de l’equip. 

Taula 11. Consums generals de l’equip 

 

Consums Consum (A) Tensió (V) 
Potència 

(W) 
Total Potència 

(W) 

microcontrolador 100 uA/MHz *80 MHz 0,008 3,3 0,0264 
 

transceiver 868MHz (màxima potència) 0,04 3,3 0,132 
 

LEDS x 2 0,02 3,3 0,066 
 

Pantalla 1’’ OLED 0’024 3’3 0,08 0,30 

Relés x 2 0,02 12 0,24 
 

Alimentació sensors 0,1 12 1,2 
 

Regulador 12 V* 0,001 12 0,012 
 

Regulador 3,3 V* 0,001 12 0,012 1,46 
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* Els consums dels reguladors s’han extret dels seus datasheet. Pel consum total que 

han de suportar segons la taula 11, el seu propi no hauria de superar el de 1 mA. 

 

Per tant, el consum total resulta: 

• Si s’ha d’alimentar els dos sensors, de manera contínua i en el màxim consum 

permès: 0’30+1’46=1’76 W. Estaria per tant dins de la limitació màxima de 2 W. 

• Sense alimentar els dos sensors: 0’3+0’24+0,024=0’564 W. Estaria molt per 

sota del consum total màxim.  

 

8. DISSENY MICROCONTROLADOR 

 

En el disseny de tota la part del microcontrolador, s’han seguit les recomanacions del 

datasheet [12] en quant als condensadors de desacoblament i també amb el cristall. 

Concretament, s’han situat condensadors de 4’7 𝜇F i de 100 nF a totes les 

alimentacions. L’objectiu d’aquests condensadors és el de, per una banda, mantenir un 

nivell fix d’alimentació en tot moment i, per l’altra, filtrar el rissat i les interferències amb 

freqüències altes injectant-les a massa. En Vdda (alimentació part ADC) a més, s’ha 

situat una inductància sèrie de 10 𝜇H. La impedància d’una inductància és directament 

proporcional a la freqüència segons 𝑍 = 2𝜋𝑓𝐿, de manera que a freqüències molt altes 

la seva impedància és també molt alta i dificulta el pas d’aquestes. 

 

S’ha inclòs l’interruptor H1, que és el que permet gravar el microcontrolador quan es 

commuta. S’han inclòs dos LEDS lluminosos per tal de mostrar algun comportament 

(per exemple, cada vegada que envia o rep via ràdio) i també s’ha muntat el bus I2c 

per comunicar amb la pantalla, amb les dos resistències de pull-up de 4750 Ω segons 

especificació. 
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Figura 24. Microcontrolador 

 

En la figura 25 es mostra la part de disseny del transceiver LoRa. S’han inclòs també 

condensadors de filtratge a les alimentacions. Per unir-lo amb la UART del 

microcontrolador s’han utilitzat els pins de Rx, Tx, CTS, RTS. En la sortida de 

freqüència, s’haurà de tenir en compte en el disseny de la PCB que segons datasheet 

la línia de transmissió ha de ser de 50 Ω. El connector H4 és un connector tipus micro-

RF coaxial [20], que ha de permetre en el posterior muntatge real connectar-hi una 

antena externa. 

 

Figura 25. RN2483 LoRa 
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El microcontrolador es gravarà mitjançant una connexió USB. S’ha dissenyat aquest 

port amb un connector mini-usb. Degut a que les connexions USB amb els PC solen 

ser font d’interferències, s’ha inclòs un filtre EMI. Aquest element fa la funció de filtre a 

més de terminació del port USB segons especificacions [21]. A la carcassa del 

connector mini-usb també s’incorporen una resistència d’1M Ω a massa i un 

condensador de 2’2 nF, segons especificacions. 

 

Figura 26. Connector USB i filtre EMI 

Finalment, també s’ha incorporat una mini-pantalla de 1’’ amb tecnologia OLED [22] 

(Organic Light-Emitting Diode), que servirà per mostrar el valor analògic mesurat, a 

través del port I2C implementat: 

 

Figura 27. Pantalla OLED I2C 

 
 

9. DISSENY DE LA PCB 
 

L’esquema electrònic complet del disseny que s’ha vist en els anteriors apartats es pot 

consultar en els Annexos d’aquest treball. El disseny de la PCB s’ha realitzat a partir 

d’aquest esquema fent ús del programari DIP TRACE [23], en la seva versió free 

(màxim 300 pins). 

 

Pel disseny de la PCB, s’han tingut en compte en primer lloc les recomanacions de 

l’estàndard genèric IPC 2221-B [24], la qual defineix els requisits generals pel disseny 

de PCB. En qualsevol cas, també s’han seguit en tot moment les regles concretes de 

l’empresa que ha fabricat la PCB, que per aquest projecte ha estat CIPSA CIRCUITS 

[25]. S’han seguit les regles de Clase IV, les quals indiquen per exemple que l’amplada 
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mínima de pista no ha de ser menor de 0’20 mm (8 mils) o que el diàmetre del drills ha 

de ser major de 0’50 mm (20 mils). Com més alta és la classe, més s’incrementa el 

preu de fabricació. 

 
Figura 28. Regles fabricació PCB empresa CIPSA 

 

També s’han tingut en compte les recomanacions de tamany de pista pel que fa a 

corrent, les quals diuen el següent: 

4 mm – 10 A, 2 mm – 5 A, 1’5 mm – 4 A, 1 mm – 3 A, 0’5 mm – 2 A, 0’2 mm – 2 A. 

Com que en el disseny d’aquest circuit no hi ha de passar gran corrent, n’hi haurà prou 

amb que les pistes tinguin un tamany mínim de 0’2 mm. Tanmateix, per a la part de 

230 Vac les pistes seran de 2 mm així com també per les alimentacions de 3’3 Vcc i de 

12 Vcc. A més, com que la càrrega màxima que poden suportar els 2 relés és de 5 A, 

el tamany de pista de 2 mm és també l’adequat. 

Abans d’iniciar el disseny de la PCB, s’han hagut de crear els patterns d’una part dels 

components utilitzats i que no són massa habituals, com ara el transformador de 230 

Vac /12 Vac utilitzat, el porta fusibles o bé la pantalla OLED 1’’: 

 

Figura 29. Creació pattern pantalla OLED 1’’ 
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La PCB s’ha dissenyat en una placa quadrada de 122 mm x 122 mm. En la part 

inferior de la placa s’ha inclòs tota la part de 230 Vac mentre que en la part superior 

s’ha inclòs la part del microcontrolador, entrades analògiques i transceiver ràdio. Així 

doncs, s’ha intentat separar físicament al màxim el transformador de 230 Vac de les 

parts més sensibles del circuit a fi d’intentar evitar el màxim la possible l’afectació per 

interferents. 

 

En la següent figura es mostra la vista TOP de la PCB. La connexió de totes les pistes 

amb els seus components s’ha realitzat de manera manual. Posteriorment, s’ha 

realitzat un DRC (Design Rule Check) per verificar que no hi ha hagut errors en les 

connexions. En taronja es pot apreciar les línies d’alimentació de 3’3 Vcc, i en verd les 

de 12 Vcc. Es pot destacar per exemple que s’ha intentat que els condensadors 

ceràmics de filtratge estiguin el més a prop possible dels components tal i com 

indiquen els datasheets. El cristall de quars de 8 MHz s’ha situat a prop del 

microcontrolador, així com el port de gravació USB.  

A la part superior esquerra es pot observar la borna en la qual hi ha les sortides 

d’alimentació dels sensors de 12 Vcc, un punt de massa  GND i les entrades digital, 

analògica 0-10 V i analògica 4-20 mA. 

 

Figura 30. Vista TOP de la PCB 

 

En la següent figura es mostra la vista bottom de la PCB. 
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Figura 31. Vista bottom de la PCB 

 

A la vegada, per les dues cares, s’hi ha inclòs un pla de massa, que ha de servir per 

reforçar la massa de cada punt, i com a aïllant entre pistes. Per reforçar el nivell de 

massa s’han creat vies entre capes a diversos punts. Pel que fa a la part de 230 Vac, 

s’ha deixat sense pla de massa per evitar que hi pugui haver cap tipus de curtcircuit: 

 
 

 
 

Figura 32. Vista Top i Bottom amb el pla de massa, en marró. 
 

Es pot observar com al costat del cristall de quars de 8 MHz s’ha deixat un anell sense 

massa amb l’objectiu de, segons recomanacions del fabricant del microcontrolador, 

millorar el senyal de freqüència evitant interferències. S’han creat també uns forats als 

laterals de la placa, de 5 mm, que han de servir per a la subjecció de la placa en una 

caixa. 
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Pel que fa a la línia de transmissió de RF 868 MHz, s’han seguit les recomanacions de 

l’estàndard genèric IPC 2221-B [24], per a la creació d’una línia microstrip de 50 Ω, 

necessària segons indicacions del datasheet del transceiver RN2483.  

Per al càlcul de les dimensions de la línia de transmissió, s’ha utilitzat l’ajuda d’una 

calculadora on-line [26]: 

 

 
 

Figura 33. Càlcul línia microstrip 
 

Es pot observar com, per un gruix de pista de 35 um, una alçada del substrat de 1’6 

mm entre capes i un valor Er de 4’4 (valors servits pel fabricant de la PCB), la línia 

hauria de tenir una amplada de 3’01 mm per aconseguir una impedància característica 

Z0 de 50 Ω. Així doncs, s’ha dissenyat una línia de transmissió amb aquestes 

característiques a fi de que les perdudes d’inserció en la transmissió siguin les 

mínimes possibles i la transferència de potència pugui ser màxima. En la següent 

figura es pot apreciar aquesta línia de transmissió, que connecta amb el connector 

d’antena H4: 

 

Figura 34. Línia de transmissió de 50 Ω  
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10. MUNTATGE DE LA PCB 

 

Amb el disseny finalitzat, s’han generat tots els fitxers gerbers amb el format estàndard 

RS-274X, i s’han enviat a l’empresa CIPSA CIRCUITS per a la fabricació de la PCB. El 

resultat ha estat el següent: 

 

Figura 35. Placa PCB real en dos panells, vista TOP i BOTTOM 

 

Un cop adquirits tots els components necessaris, s’ha procedit al seu muntatge en la 

placa PCB. Aquests s’han muntat tots manualment fent ús d’un soldador amb punta 

fina. Cal tenir en compte que el microcontrolador STM32L475RE té unes pistes de 

tamany 0’3 mm, fet que ha dificultat el muntatge manual. No obstant, s’ha inclòs les 

marques fiducials a la placa en previsió per si fos necessari un muntatge més 

automatitzat. 

 

Figura 36. Muntatge manual dels components en la PCB 
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El resultat final ha estat el que es mostra en la següent figura. S’han muntat dos 

plaques iguals, les quals una farà la funció d’emissor i l’altra de receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Muntatge final de la PCB 

 

Mitjançant l’ús d’un oscil·loscopi s’ha verificat el correcte funcionament de les fonts 

d’alimentació. En la següent figura es mostra la tensió a la sortida del regulador de 12 

Vcc. Es pot observar com aquesta resulta de 12’2 Vcc: 

 

Figura 38. Sortida regulador 12 Vcc 
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En la següent figura es mostra la tensió a la sortida del regulador de 3’3 Vcc. Es pot 

observar com aquesta resulta de 3’32 Vcc: 

 

Figura 39. Sortida regulador 3’3 Vcc 

 

A la vegada, també s’ha comprovat que no existeix rissat en la sortida dels senyals 

dels reguladors i que, per tant, la part de filtratge del senyal s’ha dissenyat de manera 

adequada. En la següent figura es mostra el rissat generat a la sortida del regulador de 

3’3 Vcc. Per visualitzar-ho, s’ha configurat el canal de l’oscil·loscopi en alterna. Es pot 

observar com tant sols hi ha un rissat de 16 mV (Vpp) aproximadament. 

 

 

Figura 40. Mesura del rissat a la sortida del regulador de 3’3 Vcc  
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11. PROGRAMACIÓ MICROCONTROLADOR 

 
En aquest apartat es mostra gran part de la programació en llenguatge C realitzada. 

La funcionalitat bàsica de l’equip és la següent: 

Emissor: 

• Contínuament monitoritza els senyals analògics (entrada 0-10 V, 4-20 mA i 

entrada digital) i cada 10 segons envia al receptor, via ràdio a través del 

transceiver LoRa, la informació. A més, mostra els valors llegits per pantalla. 

• Si durant 10 segons seguits els dos sensors superen un llindar definit, entra en 

un estat d’alarma en el qual: activa una sortida contínuament, encén i apaga la 

segona sortida cada segon, un segon encesa un segon apagada. 

• Un cop ha entrat en alarma, només en surt si durant 10 segons seguits no es 

compleix la condició d’activació. En aquest moment les dues sortides queden 

apagades. 

Receptor: 

• Contínuament manté el transceiver LoRa en recepció. Quan rep la trama de 

dades, les interpreta i mostra per pantalla els valors de les analògiques i de 

l’entrada digital.  

 

Per tant, per aconseguir l’anterior funcionalitat, s’ha dividit la programació del 

microcontrolador en els següents blocs, els quals s’expliquen en els posteriors 

apartats: 

 

1) Configuració general microcontrolador. 

2) Programació pantalla. Implementació protocol I2C per poder comunicar amb la 

pantalla i mostrar-hi dades. 

3) Programació lectura entrades analògiques. 

4) Programació timer pel control de segons. 

5) Programació control sortides.  

6) Programació UART per poder comunicar amb el transceiver LoRa. 

7) Programació configuració transceiver LoRa. 

8) Programació enviament de dades en l’emissor a través del transceiver LoRa. 

9) Programació recepció de dades en el receptor a través del transceiver LoRa. 
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11.1 CONFIGURACIÓ GENERAL MICROCONTROLADOR 

 

Per a realitzar la configuració inicial del microcontrolador (assignació de ports entrada i 

sortida en cada pin, UART, I2C, rellotge), s’ha utilitzat l’eina de programari CUBE: 

 

 

Figura 41. Configuració inicial mitjançant CUBE 

 

La distribució dels pins utilitzats en el microcontrolador queda per tant de la següent 

manera: 

 

Cristall 8MHz PH0 (5), PH1 (6) Sortides Relé PB0(26), PB1(27) 

Entrades ADC PC3 (11), PA4(20) LEDS indicadors PB8(61), PB9(62) 

UART 
TX-PA2(16),  

RX-PA3(17) 
USB gravació PA11(44),PA12(45) 

Entrada digital PC4 (24) Bus I2C 
SCL-PB6(58), 

SDA-PB7(59) 

VDD 13,19,32,48,64 VSS 12, 18, 31, 47, 63 

Taula 12. Distribució de pins en el microcontrolador 

 

11.2 PROGRAMACIÓ PANTALLA.  

 

La pantalla utilitzada funciona a través del bus I2C. S’ha hagut d’implementar per tant 

aquest protocol. S’ha realitzat la inicialització del bus a una velocitat de 400kHz: 
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La pantalla incorpora un controlador intern tipus SSD1306.h, el qual compta amb 

multitud de llibreries disponibles per a poder-la utilitzar mitjançant comandes senzilles 

(Exemple: GOTO x,y, per situar el cursor en unes coordenades a la  pantalla, o PUTS 

per mostrar un string). Se n’afegeix una que permet treballar-hi amb un 

microcontrolador de la família STM32. 

 

Cada vegada que es crida la instrucció ssd1306_I2C_Write al final el que s’acaba 

utilitzant és l’ordre de la llibreria HAL (HAL_I2C_Master_Transmit) per tal d’enviar les 

dades a través del bus I2C. 

 

A l’inici del programa, s’inicialitza la pantalla i el bus I2C: 

 

 

En les següents instruccions,  s’imprimeix ja per pantalla en la posició indicada el text 

“A1V:” per mostrar el contingut de la variable “vol” és a dir, el valor que es llegirà de 

l’entrada analògica de 0-10 V, i el text “A2A:” per mostrar per el contingut de la variable 

“ma”, el valor que es llegirà de l’entrada analògica de 4-20 mA. En aquest cas es crida  

a la funció display_data passant-li el valor.  
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La funció display_data s’ha creat per mostrar per pantalla un valor tipus float. La funció 

display_data_uint s’ha creat per mostrar un valor tipus uint8_t. 

 

 

11.3 PROGRAMACIÓ LECTURA ENTRADES ANALÒGIQUES 

 

Es configura el ADC (Analog to Digital Converter) per tal de que pugui realitzar lectures 

amb una resolució de 12 bits. Aquesta resolució significa que es realitzarà un mostreig 

de fins a 212-1=4095. Aquest valor és una representació binària de la lectura 

obtinguda. En aquest sentit si VDDA és 3’3 V, significa que es llegirà un valor de 4095. 

Per tant, la resolució resulta de 
3′3𝑣

4095
= 0′81 𝑚𝑉, és a dir, amb 12 bits s’aconseguirà un 

nivell d’exactitud en la lectura molt acurada. 

En primer lloc, es realitza un calibrat de l’ADC, a l’arrencar el programa: 

 

 

A continuació, s’inicialitza la configuració de l’ADC. Es configura que treballi amb 12 

bits de resolució, i s’habilita el mode SCAN. Aquest mode permetrà fer diverses 

lectures cada vegada que es cridi la instrucció. Concretament haurà de fer cada 

vegada 3 lectures, una en l’entrada analògica 0-10 V, una altra en l’entrada 4-20 mA i 

una darrera de la tensió d’alimentació VDDA. Mesurar cada vegada la tensió VDDA 

permetrà posteriorment realitzar una conversió molt més acurada. 
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En la lectura 1 (rank 1), es configura el ADC_CHANNEL 9, entrada de 0-10 V. En la 

lectura 2 (rank 2) es configura en ADC_CHANNEL 4, entrada de 4-20 mA. En la 

darrera (rank 3) es configura el ADC_CHANNEL_VREFINT per tal d’obtenir el valor de 

mostres de la tensió VDDA. 

 

 
Tot seguit, s’inicialitza el ADC cridant HAL_ADC_Start. S’obtenen les lectures de cada 

canal mitjançant el mètode “Poll for Conversion” de les llibres HALL. S’assigna a cada 

variable el valor de mostres obtingut en cada lectura, cridant HAL_ADC_GetValue. 

Posteriorment, es realitza la conversió d’aquestes mostres a tensió o corrent real, 

segons pertoqui. 

Per realitzar la conversió en primer lloc es calcula VDDA, a partir de les instruccions 

que es donen en el datasheet del microcontrolador.  S’obté a partir de l’expressió: 3′0 ·
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(𝑉𝑅𝐸𝐹𝐼𝑁𝑇_𝐶𝐴𝐿_𝐴𝐷𝐷𝑅)/𝑎𝑑𝑐3  on “VREFINT_CAL_ADDR” és un valor de calibrat 

guardat en una posició de memòria en el moment de manufacturar el microcontrolador 

a una temperatura concreta i “adc3” és el valor mesurat. 

En segon lloc, un cop obtingut el valor VDDA real, s’escala el valor mesurat sobre 

4095 i, en el cas de l’entrada de 0-10 V, es multiplica pel factor del divisor de tensió. 

Com que les resistències del divisor són de 10K  i 3K09 , es realitza la inversa del 

divisor per obtenir el factor:  
10000+3090

3090
= 4′236 . Llavors, el valor de voltatge real serà: 

𝑣𝑜𝑙 = (
𝑎𝑑𝑐1

4095
) · 𝑉𝐷𝐷𝐴 · 4′236 

En el cas de l’entrada de 4-20 mA, es té en compte que la resistència a l’entrada és de 

100Ω i s’aplica la llei d’Ohm, I=V/R. Per tant: 

𝑚𝑎 =
(𝑎𝑑𝑐2/4095) · 𝑉𝐷𝐷𝐴

100
· 1000 

 

 
 
La funció llegirADC() s’anirà cridant de manera contínua des del bucle infinit de la 

funció main() per tal d’estar constantment monitoritzant el valor de les dues entrades 

analògiques i mostrant-lo a la vegada per la pantalla. 

 

11.4 PROGRAMACIÓ TIMER PEL CONTROL DE TEMPS 

 

És necessari implementar un timer per tal de controlar el temps ja que cal enviar les 

dades ràdio cada 10 segons, o bé controlar quant de temps es supera un cert valor 

llindar en les entrades analògiques per activar o no els relés de sortida. En aquest 

sentit, es fa ús d’un dels diferents timers (TIMx) dels quals disposa el microcontrolador. 

 

En primer lloc es realitza la configuració inicial, en la qual es selecciona una pre-escala 

de 39999 i un període de 1999. Tenint en compte que s’ha configurat el 
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microcontrolador per funcionar a una freqüència interna de 80 MHz (generats a partir 

del cristall extern de 8 MHz), amb aquests valors s’aconsegueix: 

80𝑀𝐻𝑧

(39999 + 1) · (1999 + 1)
= 1 𝐻𝑧 = 1𝑠 

És a dir, es genera una base de temps en la qual el timer s’activarà cada 1 segon: 

 

Abans d’utilitzar el timer, cal inicialitzar-lo. S’inicialitza a més de manera que generi 

una interrupció cada segon. 

 

 

 

Es configura la funció d’interrupció del timer per tal de que hi entri cada 1 segon. Dins 

d’aquesta funció s’incrementaran les variables counter i timer cada vegada. La variable 

counter comptarà fins a 10 i després es reiniciarà. Servirà per controlar l’enviament 

ràdio. La variable timer servirà per controlar les sortides. Dins d'aquesta funció si entra 

via timer cada 1s. 

 

Per controlar que es superi un cert valor llindar durant més de 10 segons, en el 

programa s1 i s2 funcionen a mode de semàfor. A dins de cada condició només si 

entra una vegada i només si podrà entrar quan s'hagi passat per l'altra. Quan es 

supera o es perd un valor llindar definit, i el semàfor ho permet, entra dins la condició 

en la qual es reinicia el timer. Després, quan el timer>10segons, mira si ha d'obrir les 

sortides o tancar-les. D'aquesta manera, cada condició s'ha d'haver estat complint 

durant més de 10 segons seguits. Exemple: els valors de les analògiques són més 

grans de 5 V i 12 mA respectivament. Entrarà a la primera condició, reiniciarà el timer i 

posarà el flag de gran=1. Llavors quan timer=10 s, obrirà sortides. En el moment en 
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que algun dels dos valors disminueixi de 5 V o 12 mA, entrarà a la segona condició, 

tornarà a reiniciar el timer i posarà el flag de petit=1. Quan timer=10 s tancarà sortides. 

 

 

11.5 PROGRAMACIÓ CONTROL SORTIDES 

 

S’inicialitzen els ports. PB0, PB1, PB8 i PB9 com a sortides (LED1, LED2, R1, R2). El 

port PC4 es configura com a entrada (entrada digital). 

 

Quan el control les sortides a través del timer ho indica, tal i com s’ha explicat, es posa 

el flag ActivaSortides a 1. Llavors, La R1 s’obrirà fixament i la R2 estarà 1 segon 

encesa 1 apagada mitjançant la funció TogglePin de la llibreria HAL (com que aquest 

control es realitza dins de la funció d’interrupció, el seu estat es revisa cada 1 segon). 
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Es realitza també el control de l’entrada digital, de manera que si aquesta està a valor 

alt (per defecte) no es fa res, mentre que si passa a valor baix (s’ha tancat el contacte 

posant l’entrada a massa) es posa el flag digital=1 per tal de mostrar-lo posteriorment 

per pantalla. 

 

11.6 PROGRAMACIÓ UART PER COMUNICAR AMB TRANSCEIVER LoRa 

 

S’inicialitza la UART per tal de poder comunicar (a través dels pins Tx, Rx) amb el 

transceiver LoRa. Tal i com indica el datasheet del RN2483: 57600 bps, 8 bits, 1 bit 

stop, sense paritat, sense control de flux. 

 

Un cop el buffer a enviar estigui ple amb les dades que pertoqui, s’enviaran a la UART 

mitjançant la instrucció HAL_UART_Transmit_IT. Aquesta instrucció genera una 

interrupció quan ha acabat d’enviar l’últim Byte. 

 

 

En la següent funció, s’habilita la recepció la qual s’inicia cridant la instrucció 

HAL_UART_Receive_IT. Aquesta instrucció serveix per rebre els bytes d’un en un, i 

s’anirà cridant fins que s’hagin rebut tots. Després de rebre cada byte, es genera una 

interrupció: 
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En la següent funció, es va omplint el buffer de recepció fins que el byte rebut sigui 

diferent a 13 en decimal, és a dir, 0D en HEX o ‘\r’ en ascii, ja que el transceiver LoRa 

acaba totes les seves respostes amb aquesta comanda. Amb el flag final, es controla 

aquells casos en que el transceiver torna dues respostes enlloc d’una (inicialitzant-lo a 

0 o a 1 segons convingui). 

 

 

11.7 PROGRAMACIÓ CONFIGURACIÓ TRANSCEIVER LoRa 

 

En primer lloc es crida una funció per detectar el transceiver LoRa ja que en alguna 

ocasió havia donat algun error entrant a configurar-lo directament. Un cop detectat, es 

procedeix a configurar-lo. 

 

 

En la funció detectaLora doncs, s’envia la comanda “sys get ver” per obtenir la versió 

del transceiver. Un cop obtinguda la resposta i guardada al buffer de recepció, es 

comprova si dins d’aquesta resposta hi ha la paraula “RN2483”. Si hi és, és que 

efectivament el transceiver s’ha detectat i està funcionant correctament. 



Josep Mª Ribera                      Disseny i implementació d’un sensor remot via LoRa de senyals analògics 

 

 49   

 

Un cop el transceiver s’ha detectat correctament, es passa a configurar-lo. Mitjançant 

la funcionalitat “switch” “case”, es van controlant les diferents opcions. Quan n’ha 

realitzat una, es passa a l’altra. Un cop s’han realitzat totes, es canvia el flag de 

configurat i es mostra l’estat per pantalla. Un cop configurat, es permetrà l’enviament. 

Per no fer massa extens el codi, aquí només s’ha inclòs el primer “case”. En aquest 

s’envia la comanda “radio set mod lora\r\n” per indicar que es treballa amb modulació 

LoRa i no amb FSK. Es comproven les respostes rebudes. 

 

Els següents “case”, es configura el següent:  

(2):strcpy((char*)Buf,"radio set freq 868100000\r\n") //Es selecciona freq 868.1 MHz 

(3):strcpy((char*)Buf,"radio set pwr 14\r\n"); //Es selecciona potència màxima permesa, 

13.5 dBm 

(4): strcpy((char*)Buf,"radio set sf sf8\r\n"); //Es selecciona Spreading factor de 8 

(5):strcpy((char*)Buf,"radio set bw 125\r\n");//Es selecciona ample de banda de 125kHz 
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(6):strcpy((char*)Buf,"radio set cr 4/5\r\n");//Es selecciona Coding Rate de 4/5 

(7):strcpy((char*)Buf,"radio set prlen 8\r\n");//Es selecciona preamble de 8 

(8):strcpy((char*)Buf,"radio set sync 12\r\n");//Es selecciona sync-word de 12 

(9):strcpy((char*)Buf,"radio set wdt 0\r\n");//Es desactiva watchDog  

 

11.8 PROGRAMACIÓ ENVIAMENT DE DADES EN L’EMISOR A TRAVÉS DEL 

TRANSCEIVER LoRa 

 

Quan està configurat i el comptador marca 10 segons, s’envien les dades via ràdio: 

 

En la funció enviaLora es gestiona l’enviament ràdio. En primer lloc s’encenen els dos 

LEDS per visualitzar que s’està enviant. S’atura l’stack LoRaWAN per fer un enviament 

simplement amb modulació LoRa mitjançant la comanda “mac pause”. Es comprova la 

resposta:  

 

Un cop aturat, es crida la funció “Prepara dades enviament” la qual retorna la llarga de 

en bytes de tota la trama a enviar i omple el buffer d’enviament. Seguidament s’envia 

via UART al transceiver totes les dades. 

 

Un cop enviades totes les dades, s’apaguen els LEDS. 

 

En la funció “Prepara dades enviament” s’omple el buffer convenientment:  
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Segons requeriments del transceiver RN2483, les dades que s’envien via ràdio han de 

ser en format ascii hexadecimal. Per aquest motiu s’ha creat la funció 

“to_2Char_Hex_Values” per convertir-les: 

 

Finalment, a l’aire s’acaba enviant 38 bytes en una trama d’aquest tipus: 

8 bytes voltatge 8 bytes corrent 1 byte e. digital 2 bytes final 

19bytes x 2HEX = 38 Bytes 



Josep Mª Ribera                      Disseny i implementació d’un sensor remot via LoRa de senyals analògics 

 

 52   

S'ha de tenir en compte que al passar-ho a HEX cada byte es converteix en 2 per fer 

l'enviament ràdio. 

 

11.9 PROGRAMACIÓ RECEPCIÓ DE DADES EN EL RECEPTOR A TRAVÉS DEL 

TRANSCEIVER LoRa 

 

Es controla que s’entri a la funció rebreLora() un cop s’ha acabat de rebre una trama. 

A continuació, si s’ha rebut correctament, es passa a tractar les dades per poder 

mostrar-les per pantalla. 

 

En la funció rebreLora(), després de pausar l’stack LoraWAN tal i com s’ha mostrat en 

l’enviament, es configura el transceiver per tal de que es posi en recepció de manera 

contínua mitjançant la comanda “radio rx 0\r\n”. Es mantindrà en aquest punt fins que 

s’hagi rebut correctament una trama. 

 

A continuació, quan s’ha rebut una trama correctament. Es passa a tractar les dades. 

Es calcula el tamany del buffer de recepció, i es criden dues funcions on es passa els 

bytes rebuts de HEX a CHAR en dos caràcters. 
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Un cop s’obté un buffer amb les dades tractades, es recorre per poder mostrar el seu 

valor per pantalla. De la posició 0 a la 7 hi haurà els caràcters que corresponen al valor 

rebut de voltatge, de la posició 8 a la 15 el valor de corrent, i en la posició 16 l’estat de 

l’entrada digital 

 

 

 

 

La següent funció es crida per detectar l’inici de les dades útils en el buffer de 

recepció. Com que es rep ‘r’ ‘a’ ‘d’ ‘i’ ‘o’ ‘r’ ‘x’ ‘0x20’ ‘<23502521>’ ’\r’ ‘\n’, es busca la 

primera posició del 0x20 (espai). A vegades hi pot haver més d’un espai 

 

S’adeqüen les dades rebudes ja que cada dos caràcters cal fer-ne un. Per exemple, si 

es rep ‘2’, ‘3’ significa 0x23 
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Es passa de valor HEX a Char en dos caràcters 

 

 

12. MUNTATGE FINAL I PROVES DE VERIFICACIÓ 

 

Es realitza el muntatge final de les plaques, emissor i receptor, dins d’unes caixes a 

partir dels forats previstos en les plaques. Aquestes caixes presenten una protecció 

IP67 segons la norma internacional CEI 60529 [27]. Aquesta protecció significa que – 

6: protecció contra la pols. Aquesta no ha d’entrar sota cap circumstància. – 7: 

Immersió completa a l’aigua. L’objecte ha de suportar sense cap tipus de filtració la 

immersió completa a l’aigua a 1 metre de profunditat almenys 30 minuts. – Per tant, 

l’equip pot instal·lar-se sense cap tipus de problema a la intempèrie o bé per exemple 

en entorns industrials amb condicions dures de pols i humitats, sense necessitat de 

proteccions externes. Els cables entren a l’equip a través d’uns premsaestopes també 

amb IP67. Les caixes duen unes potes metàl·liques que permeten subjectar l’equip a 

una superfície mural amb facilitat, només emprant quatre cargols.  
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Figura 42. Equips muntats en caixes IP67 

 

Mitjançant el connector d’antena H4 (tipus IPEX) inclòs a la placa, s’ha connectat una 

antena adhesiva 868 MHz de 1’5 dBi de guany, la qual s’enganxa a la paret de la caixa 

per la part interior. L’antena és com la que es mostra amb més detall en la següent 

figura: 

 

Figura 43. Antena adhesiva 868 1’5 dBi 

 

En la següent imatge es mostra el diagrama de radiació d’aquesta antena, tipus 

omnidireccional: 

 

Figura 44. Diagrama radiació 3D 
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En la següent figura, es mostra el resultat d’introduir un voltatge provinent d’un 

generador de tensió per l’entrada 0-10 V. Per validar el funcionament amb total 

precisió es fa ús d’un multímetre amb tres decimals. Tal i com es pot observar, el valor 

mesurat en l’entrada de 0-10 V es mostra per pantalla, al costat del text A1V, i el valor 

llegit és exactament el mateix que el mesurat pel voltímetre, 8’43 V, fet que valida tant 

el disseny de la part electrònica com de la part de programari. 

 

Figura 45. Mesura entrada voltatge 0-10 V. 

 

En la següent figura, es mostra el valor d’introduir un corrent provinent d’un dispositiu 

generador de 4-20 mA. Tal i com es pot observar, amb el multímetre es mesura 

exactament 17’34 mA. En la pantalla, al costat del text A2A, es mostra 17’32mA, el 

que significa que també s’obté un gran precisió en la lectura de corrent. 

 

Figura 46. Mesura entrada corrent 4 – 20 mA 
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Cada 10 segons l’emissor pren el valor de les lectures que té en aquell instant i l’envia 

al receptor. Per la seva banda aquest últim està contínuament en recepció (llums LED 

encesos), quan rep una trama la interpreta i, seguidament, mostra els valors a la 

posició corresponent en la seva pantalla. A continuació es torna a posar en mode 

recepció. En la següent figura s’intenta visualitzar aquesta situació, en que l’emissor 

ha enviat els valors que tenia en cadascuna de les entrades. Es pot observar com el 

receptor mostra per pantalla els valors rebuts, 0 V, 17’31 mA i l’entrada digital a 0. 

 

 

Figura 47. Enviament ràdio cada 10 segons. 

 

Per tal de provar l’enviament ràdio en unes condicions reals, s’ha muntat l’emissor a la 

finestra d’un habitatge a uns 3 metres d’alçada. El receptor s’ha situat a distància, a 

1’5 metres d’alçada, provant a diversos punts si es rebien els valors correctament. Per 

realitzar aquestes proves s’ha canviat l’antena de l’emissor per una de guany 5’5 dBi. 

El resultat ha estat que, en un entorn rural amb vegetació, sense cap tipus de visió 

directa entre les antenes, s’ha aconseguit una distància de comunicació efectiva de 

més de 4 km, fet que certifica les bones prestacions de l’equip en quant a transmissió i 

recepció i de la modulació LoRa utilitzada. 
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En la següent figura es mostra la situació real de l’equip emissor (A) i la posició de 

l’equip receptor (B). Les diferències entre les cotes del terreny i la vegetació existent 

feien que la visió directa entre antenes no existís. No obstant, en aquests 4 km, la 

comunicació ha estat correcta: 

 

Figura 48. Prova de comunicació real 
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13. CONCLUSIONS 

 

El present Treball de Fi de Grau s’ha desenvolupat seguint totes les etapes pròpies 

d’un projecte de l’enginyeria de telecomunicacions. Per tant, per poder-lo completar 

amb èxit, s’han hagut de prendre diferents rols que van des de la planificació, al 

disseny, la programació o el muntatge. En cadascun d’aquests rols, s’han pogut 

apreciar les seves particularitats i dificultats fet que posa de manifest la complexitat de 

dur a terme un projecte real d’aquestes característiques. Sobretot, cal destacar la 

dificultat de poder complir totes les etapes dins dels terminis de temps previstos. Així 

doncs, una planificació del temps i una definició de l’abast del projecte realistes en 

l’inici han estat cabdals. 

 

Tant en la part de disseny electrònic, en la qual s’han hagut de realitzar tots els càlculs 

pertinents, com en la part de programació, s’han aplicat tècniques i coneixements 

apresos durant el transcurs del Grau. Per tant, es pot concloure que la realització 

d’aquest treball ha estat satisfactòria per posar en pràctica els coneixements adquirits. 

D’altra banda, el fet d’implementar els dissenys de manera real, realitzant la fabricació 

i muntatge de les plaques electròniques, ha servit per comprovar la dificultat de dur a 

terme tot el que s’havia previst en fase de disseny, a més de posar en pràctica 

habilitats i tècniques manuals. A més, d’aquesta manera s’ha pogut verificar el correcte 

funcionament mitjançant proves reals de funcionament, les quals han resultat del tot 

satisfactòries. 

 

Amb el dispositiu dissenyat en aquest projecte s’ha comprovat com es poden mesurar 

senyals analògics de tipus tensió 0 – 10 V o corrent 4 – 20 mA amb una molt bona 

resolució. Pel que fa a l’enviament ràdio, aquest es realitza de manera efectiva dins de 

la banda ISM i compleix per tant les normatives i requeriments de la norma. El fet 

d’utilitzar la modulació d’espectre eixamplat LoRa, ha suposat que amb una baixa 

potència d’emissió, només 14 dBm (25mW), s’hagin aconseguit distàncies de 

comunicació reals de més de 4 km en entorns sense visió directa. 

 

Per acabar, es fa esment d’algunes línies futures aplicables en aquest projecte i que 

han quedat pendents, com podrien ser per exemple la conversió dels valors analògics 

mesurats en formats coneguts dels sensors (temperatura, pressió, etc.) o fins i tot 

dotar el receptor de comunicació sèrie amb un ordinador per passar-hi les dades 

rebudes per tal de que puguin ser tractades. 
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14.GLOSSARI 

 

• ADC: Analog to Digital Converter. Dispositiu que converteix la lectura d’un 

senyal analògic en un valor digital. 

• ASCII: American Standard Code for Information Interchange. Codi de caràcters 

bassat en l’alfabet llatí 

• FSK: Frecuency Shift Keying. Tècnica de modulació per la transmissió digital 

d’informació utilitzant dos o més freqüències diferents per cada símbol. 

• I2C: Inter-Integrated Circuit. Bus sèrie de dades utilitzat per comunicar diferents 

parts d’un circuit. 

• ISM: Industrial, Scientific and Medical. Bandes reservades internacionalment 

per l’ús no comercial de radiofreqüència. 

• LED: Light-emitting díode. Font de llum constituïda per un material 

semiconductor dotat de dos terminals. 

• LoRa: Long Range. Modulació d’espectre eixamplat. Capa física 

• LoRaWAN: Conjunt d’especificacions i protocols que utilitza la modulació 

LoRa. Capes superiors. 

• Microcontrolador: Circuit integrat programable, capaç d’executar ordres 

gravades en la seva memòria. En aquest projecte és el STM32L475RE. 

• MOSFET: Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor. És un transistor 

utilitzat per amplificar o commutar senyals electròniques. 

• OLED: Organic light-emitting diode. És un tipus de díode que es basa en una 

capa electroluminescent formada per una pel·lícula de components orgànics 

que, a partir d’una estimulació elèctrica, generen llum per si mateixos. 

• PCB: Printed Circuit Board. Placa de circuit imprès. 

• SMD: SMT Technology, surface-mount technology. Es basa en components 

electrònics tant actius com passius que són muntats directament sobre la 

superfície del circuit imprès. 

• Transceiver: Dispositiu que conté a la vegada un transmissor i un receptor i 

compateix part del circuit o estan muntats dins del mateix encapsulament, 

• UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. És el dispositiu que 

controla els ports i dispositius sèrie. Pren bytes de dades i transmet els bits 

individuals de forma seqüencial.  
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16. ANNEXOS 



GND

GND








