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Resum del Treball  

En aquest projecte fusionarem el món del patinatge de velocitat amb 
l'electrònica, tot gràcies a plataformes com Adafruit i Arduino: mòduls 
electrònics equipats amb microcontroladors, amb un IDE per a programar i 
connectar amb aquests mòduls i un sense fi de codi lliure de suport per a dur a 
terme qualsevol projecte imaginable. 

En el nostre cas, pretenem obtenir, per mitjà de la construcció de 
dispositius específics programats adequadament, la lectura dels angles que 
les extremitats inferiors generen entre les seves parts (pelvis, cuixa i cama) 
quan estem fent patinatge de velocitat. 

Hi ha diversos mètodes per a obtenir aquests valors, nosaltres volem 
apropar-nos a la realitat del que està passant i com més a prop millor. Amb els 
dispositius que pretenem construir esperem aconseguir-ho. Si allò que ens diu 
el maquinari i que ens mostra el programari es correspon amb la realitat, 
tindrem un eina de treball per a entrenadors i usuaris que aportarà grans 
avenços a l’hora de detectar els errors que es generen mentre fem patinatge 
de velocitat. 

 SOM-HI !!!!!!!!!!!!! 

  Abstract: 

In this project we will merge the world of speed skating with electronics, all 
thanks to platforms such as Adafruit and Arduino: electronic modules equipped 
with microcontrollers, with an IDE to program and connect with these modules 
and an endless amount of free code to carry out any project imaginable. 

In our case, we intend to obtain, through the construction of properly 
programmed specific devices, the reading of the angles that the lower 
extremities generate between their parts (pelvis, thigh and leg) when we are 
speed skating. 

There are several methods to obtain these values, we want to get closer to 
the reality of what is happening and the closer the better. With the devices we 
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intend to build we hope to achieve this. If what the hardware tells us and what 
the software shows us corresponds to reality, we will have a working tool for 
coaches and users that will make great strides while detecting the errors that 
are generated while we do speed skating.  

HERE WE GO !!!!!!!!!!!!! 
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1. Descripció del projecte.  Δ 

Arduino [1] no és solament un producte, sinó que és un concepte, una manera de 
treballar i de fer coses. Altres com Adafruit  [2] funcionen sota el mateix paradigma i així ho 
veurem al llarg del projecte. 

En aquest projecte pretenem usar la plataforma Arduino o similar,  com  ara Adafruit,  
per a equipar un patinador amb una sèrie de dispositius (d’ara endavant, quan parlem de 
“patinador”, ens referirem indistintament a un patinador/patinadora equipat amb patins en 
línia -Patí en línia-), que permetin obtenir el valor dels angles de les diferents parts de 
l’Extremitat inferior  [3] mentre fa activitat esportiva, ja sigui en entrenament o en 
competició. Concretament volem capturar  valors cada 250 mil·lisegons. 

Per tal d’obtenir aquests valors, construirem com a mínim 3 dispositius, cada dispositiu 
estarà  equipat amb:  

 

 

Δ  Figura 1. Esquema funcional 

El comportament d’aquest dispositiu el volem veure recreat a la pantalla del PC. Farem 
servir Processing [5] per tal de representar-lo gràficament. 

Un cop verificat el correcte funcionament del dispositiu, realitzarem les proves de camp i  
representarem les dades obtingudes gràficament amb Processing per a la seva anàlisi i 
comprensió, amb la finalitat d’obtenir un detall real del moviment de l’extremitat i així poder 
extreure conclusions en base al que s’explica en la bibliografía consultada   [6]. 
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2. Objectius del projecte.  Δ 

1. Construir un dispositiu per mitjà de la interconnexió d’una sèrie d’elements 
electrònics de la plataforma Arduino o similar.  

2. Acoblar tres d’aquests dispositius a una de les extremitats inferiors del cos humà 
(pelvis, cuixa i cama) i obtenir una representació numèrica del comportament 
d’aquesta extremitat. 

3. Explicar com funciona el dispositiu construït i representar gràficament com és el seu 
funcionament.  

4. Representar gràficament els resultats obtinguts i efectuar les anàlisis i valoracions 
pertinents : 

a. Les dades són fiables? 

b. Les dades ens mostren allò que pretenem. 

c. El comportament del dispositiu és l’esperat. 

d. Si  és que hi són, podem resoldre els problemes  detectats?. 

5. Obtenir el valor dels següents angles: 
 

 

Δ  Figura 2. Representació gràfica dels paràmetres que volem obtenir. 

En el pla frontal: 

● 1f, rotació de l’eix frontal de la pelvis, rang òptim [-15º, 15º] 

● 2f, rotació de l’eix frontal  de la cuixa: 

o Cuixa Dreta, rang òptim [-15º,20º  10] 

o Cuixa Esquerra, rang òptim [-20º  10, 15º] 

● 3f, rotació de l’eix frontal  de la cama: 

o Cama Dreta, rang òptim [-20º, 20º  10] 

o Cama Esquerra, rang òptim [ -20º  10, 20º] 

En el pla Sagital:  

● 1s, angle entre la pelvis l’eix vertical, rang òptim [0º, 50º  10] 
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● 2s, angle entre la cuixa i l’eix vertical, rang òptim [-60º 10 , 0º] 

● 3s, angle entre la  cama i l’eix vertical, rang òptim [0º, 60 º  10] 

En el pla horitzontal: 

● 1h, variació del  Rumb de la pelvis. 1h < 2h 

● 2h, variació del  Rumb de la cuixa,  rang òptim [0º, 20º 10] 

● 3h, variació del  Rumb  de la cama, rang òptim [0º, 20º 10] 

 

3. Requeriments del projecte.  Δ  

1. Explicar com, en la disciplina esportiva del patinatge de velocitat, el fet de tenir 
coneixement de certes dades físiques en el moment de patinar pot ajudar al 
perfeccionament del gest i a la millora del Rendiment Esportiu [7]. 

2. El dispositiu ha de proporcionar valors corresponents a la seva orientació 3D i a 
l’acceleració soferta al llarg del temps que estigui funcionant. 

3. Representar gràficament les dades obtingudes del dispositiu. Les dades han de ser 
una representació de la realitat. Aquesta representació ha de permetre la interacció 
amb l’usuari. 

4. Ha de ser útil. La utilitat del projecte quedarà justificada si, per una banda, ens 
serveix com a element pedagògic, el fet de dur-lo a terme ens obliga a aprendre com 
són les plataformes Arduino, Processing i altres, haurem d’aprendre conceptes de 
Biomecànica i expressar-los fent ús de les plataformes mencionades. Per altra 
banda, esperem crear un producte que es pot fer servir en infinitat de situacions: 

● Podem acoblar el dispositiu a qualsevol part del cos humà per tal d’obtenir valors 
que ens parlaran del seu comportament. 

● Podem acoblar el dispositiu a qualsevol màquina i així analitzar com funciona i si 
es mou com esperem. 

● Podem interconnectar el dispositiu amb altres dispositius  i  activar una alarma 
quan, per exemple, una cadira de rodes pot bolcar, o va massa despresa, o si 
una pròtesi fa allò que ha de fer, o si una embarcació és conduïda dintre dels 
paràmetres adients, etc. 

 
 

4. Viabilitat.  Δ 

L’estudi de la viabilitat del projecte consisteix en l’anàlisi de totes les dades internes del 
projecte, així com de les característiques de l’entorn, amb la finalitat de valorar si el negoci 
pot tenir èxit o si, al contrari, no hi ha possibilitat d’iniciar-lo. Dels diferents àmbits d’estudi, 
justificarem la viabilitat tecnològica i l’econòmica . 

 

4.1 Viabilitat Tecnològica.  Δ 

 
Aquest projecte vol obtenir dades que, obtingudes amb altres mètodes, com pot ser 

l’anàlisi d’imatges o vídeos, poden tenir un resultat que no mostri la realitat del que passa, ja 
que volem capturar les dades en temps real mentre l’usuari està fent una activitat de 
patinatge de velocitat al llarg d’un determinat recorregut. 

Cal considerar que tindrem dades obtingudes en temps real. Si les dades obtingudes són 
properes a la realitat, vol dir que estem  -en el nostre cas-  donant un eina molt potent a 
l’entrenador i al propi usuari. Sabem que és molt important, quan estem fent  una disciplina 
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esportiva, tenir coneixement  d’allò que estem fent malament per tal de corregir els errors i 
així millorar molt el Rendiment Esportiu [7]. 

 

4.2 Viabilitat Econòmica.  Δ 

Farem el supòsit que som una empresa dedicada a comercialitzar muntatges de 
components electrònics amb la finalitat de donar resposta a les necessitats tècniques 
d’empreses, particulars, indústria, etc. El departament de R+D ha decidit desenvolupar 
aquest projecte, per tant, per a fer una estimació de costos partirem del moment en què hem 
d’adquirir el material  per a muntar-lo i provar-lo. 

 
En aquest enllaç  [8], trobarem el preu dels components que ens calen per a construir els 

dispositius. Farem una taula on especificarem les partides i els seus imports (impostos a 
banda): 

 

CONCEPTE 
PARTIDA 

DETALL UNITATS 
IMPORT 
UNITAT 

TOTAL 

 

COMPONENTS 

PER A 3 

DISPOSITIUS 

Mòdul amb controlador 3 24 72,00   

Targeta SD 3 8 24,00 

Mòdul  IMU 3 42 126,00   

Mòdul  RTC 3 20 60,00  

Mòdul  Bateria 3 10 30,00   

Mòdul  Suport 3 2,70 8,10  

Mòdul Subjeccions 3 1,50 5,50 

Material divers  10  10,00 

 TOTAL PARTIDA 335,60 

HORES 

MUNTATGE 

Connectar tots els components i 
adjuntar les subjeccions per a 
incorporar els dispositius  a 
l’extremitat 

3 15 45,00 

 TOTAL PARTIDA 45,00. 

HORES 

PROGRAMACIÓ 

Escriure el codi necessari per a 
comunicar els diferents 
components, obtenir  i visualitzar 
dades que mostrin el seu 
funcionament. 

40 15 600,00 

 TOTAL PARTIDA 600,00 

HORES 

PROVES DE 
CAMP 

Inclou el temps dedicat a fer 
proves reals dels dispositius i a 
generar els corresponents 
informes i millores si escau  

35 15 525,00 

 TOTAL PARTIDA 525,00 

 TOTAL R+D     1.505,60 

Δ  Taula 1.  Taula partides econòmiques R+D 

 
 

Estimem que per cada dispositiu volem tenir un benefici d’un 32% del cost del 

material, és a dir:  335,6 * 32% ≅ 107 Euros, també cal considerar que el cost de la 
programació i de les proves només afectarà el disseny inicial.  

 
La quantitat  de dispositius que hem de vendre per tal d’amortitzar la partida de  

l’R+D és de:  
 

1.505,6

107
≅ 14 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑢𝑠 ≅ 5 𝑝𝑎𝑐𝑠 = 15 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑢𝑠 
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El producte el comercialitzarem en pacs de 3 dispositius amb un preu de venda  PVP de: 

 335,60 + 45 + 321 = 701,6 Euros + IVA .  

 

El preu de venda quedarà afectat per altres factors: 

● El descompte que ens facin els nostres proveïdors; per exemple, si ens fan un 40% de 
descompte, el preu de venda serà  (335,6 – 40%) + 45 + 321 = 567,36 Euros + IVA. 

● Els costos de transport. 
● Els costos de promoció. 
● Altres. 

 

Els departaments de promoció i de màrqueting ens comuniquen la previsió de vendes que 
mostrem a la  taula següent. Per tant, el temps que trigarem en amortitzar la partida de R+D 
serà: 

 

Mes 
Previsió 

de vendes 
Amortització, Benefici 

ROI 

(Benefici- inversió)/ inversió 

1 3 3*321 – 1505,6  =  - 542,6 - 542,6/1505,6    ≅  -0.36 

2 5 5*321 - 542,6 =  1062,4 1062,4 / 542,6  ≅  1,96 

Δ  Taula 2.  Taula indicador ROI 
 
Com podem observar, el segon mes obtenim un ROI de 1,96 que indica que en un 

període de 2 mesos ja obtindrem beneficis i haurem recuperat la inversió inicial. 
 

 

5. Planificació.  Δ 

En la planificació inclourem els recursos que necessitarem i una cronologia de 
l’elaboració dels diferents apartats previstos. 

 

5.1 Recursos.  Δ 

Recursos físics usats: 
● Ordinador portàtil amb  sistema operatiu Windows 10. 
● Accés a internet (WWW). 
● Maquinari electrònic d’arquitectura oberta. 
● Eines per a treballar amb material electrònic. 
● Nivell làser i brúixola. 

 
Recursos de Programari : 

● Programari lliure, sketchs, similars. 
● Editor Arduino v1.8.13 [9]  
● Editor Processing 3 v3.5.4  [10]  
● Editor Fritzing  v0.8.7  [11]  
● Programa ganttproject v3.0.3000 [12]  
● Conjunt programari Microsoft Office, Word, Power Point, Excel. 
● Programa PlantUML  [13]  
● OBS Studio  v 26.1.1,  [14]    per a fer el vídeo de la presentació.  
● Audacity 3.0.2    [15]     per a gravar l’àudio de la presentació i vídeo. 
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5.2 Fites principals i distribució d’hores.  Δ  

La distribució d’hores invertides seguirà el següent patró: des del 24/02/21 al 13/06/21, 
invertim 2 hores cada dia; per cada dissabte afegim 2 hores; per cada diumenge restem 1 
hora,  per cada festiu que no sigui dissabte restarem 1 hora.  

Fites a considerar: 

 

Id_Fita Fita Data clau 
Dies i hores projectades 

entre fites 

P1_in  Planificació del treball. 24/02/21 

Total dies: 7 

Total dissabtes: 2 

Total diumenges: 2 

Total festius: 0 

Total hores: 

14 

+4 

-2 

0 

16 
P1_fi Lliurament PAC1 02/03/21 

P2_in  
Inici tasques primer 
lliurament del projecte. 

03/03/21 
Total dies: 35 

Total dissabtes: 5 

Total diumenges: 5 

Total festius: 2 

Total hores: 

70 

+10 

-5 

-2 

73 
P2_fi Lliurament PAC2 06/04/21 

P3_in  
Inici tasques segon 
lliurament del projecte. 

07/04/21 
Total dies: 42 

Total dissabtes: 6 

Total diumenges: 6 

Total festius: 0 

Total hores: 

84 

+12 

-6 

0 

90 
P3_fi Lliurament PAC3 18/05/19 

P4_in  
Últimes tasques per a 
finalitzar la memòria. 

19/05/21 
Total dies: 19 

Total dissabtes: 3 

Total diumenges: 3 

Total festius: 0 

Total hores: 

38 

+6 

-3 

0 

41 
P4_fi 

Lliurament de la memòria 
final. 

06/06/21 

P5_in  
Tasques presentació 
memòria i vídeo. 

07/06/21 
Total dies: 7 

Total dissabtes: 1 

Total diumenges: 1 

Total festius: 0 

Total hores: 

14 

+2 

-1 

0 

15 

P5_fi 
Entrega de la presentació i 
del codi. 

13/06/21 

Total hores projectades per a dur a terme el projecte: 235 

Δ  Taula 3.  Taula planificació fites. 

 

5.3 Tasques principals. Δ  

Seguidament presentem les tasques previstes en cada període fitat: 
 

Tasques planificades entre  P1_in i P1_fi 

Des de 24/02/21 a  02/03/21  

Fita principal: 

Planificació del treball.  

P1_1. Iniciar la lectura dels recursos d’aprenentatge:  

1. “Redacció de textos cientificotècnics”. 

2. “Presentació de documents i elaboració de presentacions” 

3. “Exposició de continguts en vídeo” 

4. Consultar repositori UOC O2.  [16]  
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P1_2. Redacció del contingut dels següents apartats: 

1. Títol del projecte. 

2. Descripció del projecte. 

3. Objectius del projecte. 

4. Viabilitat. 

5. Índex provisional 

6. Planificació del treball (diagrama de Gantt). 

7. Glossari. 

8. Bibliografia. 

Hores projectades  16 Hores invertides 25 

Δ  Taula 4.  Taula tasques fita P1_in 

 
 

Tasques planificades  entre  P2_in i P2_fi 

Des de 03/03/21 a  06/04/21  

Fita principal: 

Primer lliurament del projecte 

P2_1. Continuar amb la lectura dels recursos d’aprenentatge. 

P2_2.  Enllestir tasques pendents i fer les millores o correccions proposades pel 
consultor.  

P2_3.  Desenvolupament del contingut dels següents apartats: 

1. Consideracions sobre Biomecànica i el model tècnic en el 
Patinatge de Velocitat. 

a. Plans i eixos anatòmics. Moviments  de les articulacions. 

b. L’extremitat inferior, parts i moviments. 

c. Biomecànica del Patinatge de Velocitat. 

d. Paràmetres. Angles de Tait-Bryan. Cosinus de direcció . 

2. Plataforma Arduino. 

a. Arduino IDE. 

b. Productes Arduino. 

c. Alternatives a Arduino. 

3. Disseny del dispositiu. 

a. Unitat de control. PCA. 

b. Unitat de Mesurament Inercial. IMU . 

c. Unitat de mesurament del temps. RTC 

d. Font d’alimentació. 

e. Connexions. I²C . 

f. Subjeccions i suports. 

4. Processing. 

a. Processing IDE.  

b. Connexió entre Arduino i Processing 

c. Representació Gràfica. 

i. Objectius. 

ii. Requeriments funcionals.  

iii. Prototipat. 

Hores projectades  73 Hores invertides 103 

Δ  Taula 5.  Taula tasques fita P2_in 
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Tasques  planificades  entre  P3_in i P3_fi 
Des de 07/04/21 a 18/05/19   

Fita principal: 

Segon lliurament del projecte 

P3_1. Continuar amb la lectura dels recursos d’aprenentatge. 

P3_2.  Enllestir tasques pendents i fer les millores o correccions proposades pel 
consultor. 

P3_3.  Desenvolupament del contingut dels punts: 

1. Construcció del dispositiu. 

a. Acoblament dels components. 

b. Resultats. 

2. Anàlisi del funcionament del dispositiu amb IDE Arduino. 

a. Implementació de codi funcional. 

i. Detalls de la implementació. 

b. Resultats. 

3. Anàlisi del funcionament del dispositiu amb IDE Processing. 

a. Implementació de codi gràfic 3D. 

i. Diagrama de classes. 

ii. Detalls de la implementació. 

b. Resultats. 

4. Proves de camp. 

a. Implementació. 

b. Anàlisi de resultats. 

c. Anàlisi de problemes. 

Hores projectades  90 Hores invertides 185 

Δ  Taula 6.  Taula tasques fita P3_in 

 
 

Tasques planificades  entre  P4_in i P4_fi 
Des de 19/05/21 a  06/06/21 

Fita principal: 
Lliurament de la memòria final 

P4_1. Continuar amb la lectura dels recursos d’aprenentatge. 

P4_2.  Enllestir tasques pendents i fer les millores o correccions proposades pel 
consultor. 

P4_3. Enllestir memòria final. 

P4_4. Iniciar Presentació diapositives. 

Hores projectades  41 Hores invertides 47 

Δ  Taula 7.  Taula tasques fita P4_in 
 

 

Tasques planificades  entre  P5_in i P5_fi 
Des de 07/06/21 a 13/06/21 

Fita principal: 
Entrega de la presentació i del 
codi 

P5_1. Repassar el mòdul:  

      “Exposició de continguts en vídeo”  

P5_2. Fer Presentació diapositives. 

P5_3. Fer Presentació Virtual (vídeo).  

P5_4. Fer informe final d’autoavaluació del TFG.  
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Hores projectades  15 Hores invertides 15 

Δ  Taula 8.  Taula tasques fita P5_in 

 

5.4 Diagrama de Gantt. Δ 

El diagrama no mostra el detall de les tasques principals, aquestes  s’han detallat 
en les taules anteriors, la intenció és evitar tenir un diagrama massa extens que no 
permeti visualitzar  d’un cop d’ull la visió general que es pretén mostrar amb aquest 
diagrama. 

Si fem una lectura horitzontal, obtenim el detall d’una determinada tasca. Si ens 
desplacem verticalment al llarg de tota l’alçada del diagrama observarem les tasques 
que se solapen en el temps. 

La llista vertical que mostra el diagrama primerament mostra les fites a tenir en 
compte, continua amb les tasques repetitives al llarg del projecte i seguidament 
mostra les tasques programades en cada període de temps. 

 Alguns dels detalls del diagrama són: 

● Les columnes de color cian indiquen dies festius. 

● Un rombe ◊  de color verd indica el dia d’inici inici de la PAC, i les columnes  de 

color verd serveixen per a projectar verticalment l’inici de la PAC. 

● Un rombe ◊  en color vermell indica el dia d’entrega de la PAC, i les columnes de 

color groc serveixen per a projectar verticalment el dia d’entrega de la PAC. 

● Per a cada Fita és detalla: el seu identificador, la data d’execució i el seu nom. 

● Per a cada tasca és detalla: el seu identificador, la data d’inici, les hores 
programades en dur-la a terme i el seu nom. Cal comentar que la majoria de 
tasques es realitzaran al llarg de diferents dies i també se solaparan amb d’altres 
per tal de realitzar un desenvolupament  iteratiu. 

● L’amplada del rectangle           blau representa la duració  de la tasca en dies. 

● La fletxa   entre tasques indica un ordre d’execució lineal.
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Δ  Figura 3. Diagrama de Gantt 
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6. Consideracions sobre Biomecànica i el model tècnic en el 
Patinatge de Velocitat.  Δ 

 
En aquest apartat especificarem les mesures físiques que volem mesurar per a usar-les 

en la millora del rendiment esportiu i la tècnica a l’hora de fer la disciplina esportiva del 
patinatge de velocitat. 

 
Començarem descrivint,  per mitjà de la Geometria descriptiva,  com es defineix i 

s’ubica la posició del cos humà  i els moviments de les seves articulacions, seguidament 
definirem les parts que constitueixen l’extremitat inferior i especificarem els paràmetres que 
volem obtenir  i com els representarem.  
 

6.1 Plans i eixos anatòmics. Moviments de les articulacions.  Δ 

Els plans anatòmics són plans imaginaris que passen pel cos en Posició anatòmica. 
Distingim els següents: 

 

1. Plans relatius al cos: 

● Pla frontal: Qualsevol pla vertical, paral·lel a l'eix major del cos, perpendicular al pla 
sagital i que divideix el cos en una part ventral i una dorsal. 

● Pla horitzontal: Qualsevol pla transvers perpendicular a l'eix longitudinal del cos. 
● Pla sagital: qualsevol dels plans verticals que passen pel cos o per un membre o 

òrgan, paral·lels al pla medià, i el divideixen en una part esquerra i una part dreta. 
 

2. Plans relatius a un membre o òrgan: 

● Pla axial: el que és paral·lel a l'eix longitudinal d'una estructura. 
● Pla transvers: pla horitzontal que estableix angles rectes amb l'eix longitudinal d'una 

estructura. 
 

 
 

Δ  Figura 4. Plans i eixos del cos humà. Font  [17]  
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3. Eixos:  

Els eixos  [18] són els eixos de rotació dels diferents plans. La relació existent entre 
eixos i plans es basa en el fet que, quan un moviment es produeix en un determinat pla, 
l'articulació es mou o gira sobre un eix que es troba a 90° respecte de l'esmentat pla. 
Distingim tres eixos: 

● Anteroposterior o Sagital: es dirigeix de davant (cara ventral) cap enrere (cara 
dorsal) i és perpendicular al pla frontal. 

● Vertical o longitudinal: es dirigeix de dalt a baix i és perpendicular al pla 
horitzontal. 

● Transversal o Frontal: es dirigeix de costat a costat, uneix la dreta amb l’esquerra i 
és perpendicular al pla sagital. 

Respecte als moviments articulars en els diferents plans, distingim: 

 

 

Δ  Figura 5. Moviments de les articulacions. Font (16) 

 

4. Moviments Paral·lels al Pla Sagital i al voltant de l’eix Frontal-Horitzontal: 

● Flexió: disminució en l'angle de l'articulació. 
● Extensió: augment en l'angle de l'articulació. 
● Dorsiflexió: moviment del dors del peu (empeny la part superior del peu) cap a la 

cara anterior de la tíbia. 
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● Flexió plantar: extensió de la planta del peu cap avall (sòl). 

5. Moviments Paral·lels al Pla Frontal i al voltant de l’eix Sagital-Horitzontal: 

● Adducció: moviment lateral fora de la línia mitjana del cos. 
● Abducció: moviment lateral cap a la línia mitjana del cos. 
● Flexió lateral: acció de doblegar lateralment el cap o el tronc (en les articulacions 

intervertebrals de la columna vertebral). 
● Inversió i adducció (supinació): moviment de la planta del peu cap a la línia mitjana 

(endins), en el nivell de l'articulació del turmell. 
● Eversió i abducció (pronació): moviment de la planta del peu cap a fora de la línia 

mitjana, al nivell de l'articulació del turmell. 
 

6. Moviments Paral·lels al Pla Horitzontal i al voltant de l’eix Vertical: 

● Rotació d'esquerra a dreta: rotació del cap o coll, de tal manera que l'aspecte 
anterior giri cap a l'esquerra o a la dreta respectivament. 

● Rotació lateral o externa: L'aspecte anterior d'un os o segment (cuixa, braç 
superior, extremitat superior o inferior com una unitat sencera) gira fora de la línia 
mitjana del cos. 

● Rotació medial o interna: L'aspecte anterior d'un os o segment gira cap a la línia 
mitjana del cos. 
 

6.2 L’extremitat inferior, parts i moviments.  Δ 

Col·loquialment, els membres inferiors són les cames. En anatomia el terme cama té un 
significat més precís i es correspon amb el panxell, és a dir, la porció del membre inferior 
situada entre el genoll i el turmell. Les parts principals de l’extremitat inferior són: 

 

 

● Cintura pelviana o pelvis: formada per dos 
ossos coxals ossos ilíacs que s’uneixen al sacre 
(per l’articulació sacroilíaca) i als dos fèmurs 
(articulació dels malucs), a través d’un espai 
d’inserció, l’acetàbul.  Cada coxal es projecta 
anteriorment (per donar lloc al pubis amb el punt 
articular de la símfisi púbica) i posteriorment per 
conformar l’isqui. Longitudinalment, s’eixampla a 
la part més apical i forma l’ili amb una curvatura 
típica que rep el nom de cresta ilíaca i limita la 
fossa ilíaca (la part més ampla de l’ili).  

● El maluc: és la regió osteoarticular constituïda 
per la part inferoexterna de l'os coxal i la superior 
del fèmur. 

● Cuixa: al seu interior hi ha un únic i gran os: el 
fèmur. 

● Genoll: és la zona d'unió entre la cuixa i la cama. 

● Cama: formada per dos ossos, la tíbia i la fíbula. 
La cama té dues regions: l'anterior anomenada 
canyella i la posterior anomenada panxell. 

● Turmell: regió d'unió entre la cama i el peu. 

● Peu, format per tres segments: tars,  metatars, 
falanges. 

Δ  Figura 6. Parts constituents de l’extremitat inferior. Font  [19]  
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1. Moviments de l’extremitat inferior: 

El maluc disposa de tres graus de llibertat, permetent la realització de moviments de 
flexió, extensió, rotació interna, rotació externa, abducció i adducció.  

 
El genoll posseeix dos graus de llibertat. El primer permet  realitzar moviments de flexió 

i extensió, mentre que el segon permet realitzar moviments de rotació, només si aquesta 
es troba flexionada: 

● La flexió es defineix com el moviment que apropa la cara posterior de la cama a la 
cara posterior de la cuixa. Aquests moviments es realitzen en el pla sagital, 
condicionat per l'eix horitzontal del genoll. 

● L'amplitud de la flexió dependrà en gran mesura de la posició del maluc. La flexió 
activa arriba als 140 graus si el maluc es troba prèviament flexionat i únicament 
arriba als 120 graus si el maluc està en extensió. 

● L'amplitud de flexió més gran es donarà mitjançant una flexió passiva, podent 
aconseguir fins a 160 graus de flexió, permetent un contacte de taló amb la natja. 

● L'extensió es defineix com el moviment que allunya la cara posterior de la cama de 
la cara posterior de la cuixa. 

● La rotació del genoll té lloc sobre l'eix vertical d’ell mateix i només és possible si el 
genoll es troba flexionat. Els moviments rotacionals són interns i externs. 

● La rotació interna es dona quan la punta del peu es dirigeix cap a dins. 
● La rotació externa es dona quan la punta del peu es dirigeix cap a fora. 

● Els graus de rotació externa són de 40 graus enfront dels 30 graus de rotació 
interna. Aquests són els graus de rotació externa activa; si mesurem de forma 
passiva els graus de rotació interna i externa d'un individu ens trobarem com aquests 
graus de rotació són lleugerament més amplis que els graus de rotació activa. 

 

6.3 Biomecànica del Patinatge de Velocitat.  Δ 

 
Per aconseguir desplaçar-nos amb els patins amb acceleració constant, cal gronxar el 

centre de gravetat (CdG) del cos a esquerra i a dreta mentre que, sincronitzadament, amb 
els peus: un empenta lateralment i l’altre llisca pel paviment descrivint una trajectòria 
sinusoïdal. Quan empentem amb el pati esquerre anirem a la dreta fins que tornem a 
gronxar el CdG  i si empentem amb el  patí dret anirem cap a l’esquerra fins que tornem a 
gronxar el CdG, d’aquí la trajectòria sinusoïdal del peu de lliscament. Mentre estem lliscant, 
l’extremitat que ha empès es recupera al costat de l’altra amb el genoll flexionat a l’espera 
d’iniciar un nou cicle. 

 
Quan arribem a la corba, la tècnica canvia. Cal inclinar-se com si anéssim amb bicicleta 

i, ara, els dos peus empenten de manera alterna, perpendicularment  als radis de la corba i 
en direcció cap a fora de la corba. 

 
Perquè la tècnica descrita sigui eficaç, mentre patinem, cal que el cos mantingui una 

posició en la qual el CdG estigui el més avall possible  i les extremitats estiguin flexionades 
adequadament. 

Definicions : 

● Fase d’empenta: l’activitat principal d’aquesta fase és l’abducció i l’extensió de 
l’extremitat fent força contra el paviment. 

● Fase de lliscament: període en què el pati efectua una trajectòria sinusoïdal, a l’inici 
inclou l’adducció i la flexió de l’extremitat que ha fet l’empenta.  

● Fase de recolzament: l’activitat principal d’aquesta fase és l’extensió de l’extremitat (la 
que havia fet l’empenta) en el pla Sagital  fins recolzar el pati en el paviment. 



TFG- Arduino                                         Memòria                             Josep Maria Buyó Llunart 

22 
 

● Distància d’empenta: és la distància horitzontal que hi ha entre el patí que empeny (part 
davantera) fins a la vertical del CdG. 

● Distància de recolzament: és la distància horitzontal que hi ha entre la vertical del CdG i 
el patí de recolzament (part davantera). 
 
En aquest treball  [6] de Carlos Lugea, entrenador de la selecció Espanyola el 2007 i 

actualment entrenador de la selecció Argentina, trobem un estudi d’aquesta posició 
analitzant-la des de la vessant Biomecànica. En les diferents taules tenim referència de les 
característiques biomecàniques que cal controlar mentre patinem en una trajectòria recta o 
curvilínia : 
 
Una trajectòria en línia recta: 

1. A la taula n.5 (pàg.36 del treball) tenim les de la fase d’empenta, la finalitat és la de 
produir la major força possible amb la intenció d’accelerar el CdG: 

● Alçada del CdG en el moment de fer l’empenta: volem que sigui mínima. Com més 
curta sigui l’alçada major serà el recorregut originat per l’empenta. 

● Angle entre la cama i la pista:  volem que sigui molt tancat. Com més petit és 
l’angle més acceleració aconseguirem. 

● Translació CdG; com més gran sigui la distància entre el punt d’empenta i la vertical 
del centre de Gravetat, més acceleració aconseguirem. 

2. A la taula n.6 (pàg.36 del treball)   tenim les de la fase de lliscament. La finalitat és la de 
recuperar ràpidament l’extremitat que ha fet l’empenta sense modificar el  CdG mentre el  
patí de recolzament descriu una trajectòria sinusoïdal: 

● Alçada del CdG: volem que sigui mínima mentre recuperem el patí. Com més avall, 
més eficiència aerodinàmica. 

● Valor de la translació lateral del CdG: com més gran sigui més gran és la 
component tangencial de la gravetat. 

● Pre-estirament de l’extremitat de recolzament: com més gran sigui la força 
aplicada, més valor tindrà la força de reacció. 

3. A la taula n,7 (pàg.37 del treball)   tenim la  fase de recolzament (quan el patí que havia 
empentat torna a tocar el paviment). La finalitat és la de mantenir l’equilibri damunt del 
patí amb angles òptims del genoll i l’esquena. 

● Alçada del CdG: volem que sigui mínima. Com més petit és l’angle del genoll, més 
gran serà la longitud del pas. 

● Valor de la inclinació de l’esquena: com menys variï aquest valor, millor trajectòria 
durà el CdG. 

● Recolzament òptim del pati: com més precís sigui el recolzament més bona serà la 
direcció. 

Una trajectòria en línia corba: 

1. A la taula n.8 tenim les relacionades amb trajectòries corbes: 

● Valor de la inclinació i de la rotació interna de l’esquena: volem que sigui màxima. 
Com més gran sigui la inclinació, acompanyada d’una rotació de l’esquena, més 
s’allunyarà el CdG del Centre de massa del cos, aconseguint més acceleració  i menor 
radi de corba. 

● Recolzament òptim del patí: en la fase d’empenta volem transmetre la força a totes les 
rodes per igual, volem evitar grans deformacions de les rodes. 
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6.4  Paràmetres. Angles de Tait-Bryan. Cosinus de direcció  Δ 

Ja tenim el model cinemàtic que volem investigar, ara caldrà establir com ho farem per  
a obtenir una anàlisi quantitativa d’aquests paràmetres. 

Una forma estàndard per a especificar l’orientació d’un objecte és per mitjà dels  tres 
angles de Tait-Bryan, també anomenats angles de navegació. Són un tipus d'Angles 
d'Euler usats per descriure l'orientació d'un objecte en tres dimensions  [20]. En el nostre 
cas, situarem tres sistemes de referència de l’extremitat:  

● Un a la cintura pelviana. 
● Un a la cuixa.  
● Un a la cama. 

Els tres angles són el de direcció (heading o Yaw), el d'elevació (pitch) i l'angle de 
guinyada (roll). En aquesta pàgina web [21] podem introduir el valor dels angles  i obtenir la 
matriu de rotació així com l’equivalent a altres formes de representar la posició en tres 
dimensions com són els quaternions. 

En la següent taula, establim la relació entre aquests angles i el nostre model. “L’eix de 
referència”  és l’origen del sector circular corresponent a l’angle. 

 
Nom 
angle 

Costat Moviments i rang Pla 
Eix de 
rotació 

Eix de 
referencia 

Angle 
ROLL   

  (phi) 

Dreta Abducció – Adducció [0, -90) 
Frontal  

Eix 
Sagital 

Eix Frontal 

Esquerra Abducció – Adducció [0, 90) 

Angle 
PITCH   

 (theta) 

Dorsal Flexió – Extensió [0, -180) 
Sagital 

Eix 
Frontal 

Eix Vertical 
Ventral Flexió – Extensió [0, 180) 

Angle 
YAW   

 (psi) 

Tots Rotació [0, 360] Horitzontal  
Eix 

Vertical 
Eix Sagital 

Δ  Taula 9.  Relació entre els angles de navegació i la posició anatòmica. 

 

    Angle ROLL        (phi)       0, 90 

  - 

  Angle PITCH      (theta)    0, 180 
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Δ  Figura 7. Origen i valors dels angles de navegació. 

 

En aquesta pàgina web  [22]  trobarem una explicació més detallada del funcionament 
dels angles de  navegació. 

També ens interessa obtenir el valor dels cosinus de direcció  [23]  de l’acceleració, per 
tal de subministrar-los com un valor complementari als angles de direcció. 

 

 

7. Arduino .  Δ 

En aquest apartat, donarem  indicacions per a descobrir què és i què representa 
Arduino, parlarem del seu IDE i determinarem si els seus productes satisfan les nostres 
expectatives o si cal valorar altres plataformes. 

La història d’Arduino la trobem a  [24] . Si volem descobrir Wiring anirem a [25]. 
L’actualitat i els detalls dels seus productes els  trobarem a  [1]. 

Arduino és una plataforma electrònica de codi obert basada en maquinari i programari. 
Les plaques Arduino són una Interface entre els usuaris i les màquines, entre màquina i 
màquina i entre mòduls electrònics. 

 

7.1 Arduino IDE.  Δ 

Una de les funcionalitats més fascinants de l’eina Arduino IDE és la funcionalitat de 
poder fer la programació del microcontrolador de les seves PCB o d’altres com Adafruit..... 
Tessel i la comunicació amb altres mòduls per mitjà de protocols de comunicació estàndard 
(I2C, UART). En l’apartat software  [1] podem descarregar aquest IDE. La versió estable 
actual és la v1.8.14. 

Angle YAW      (psi)    0, 360 Sistema de referencia fix. 
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Δ  Figura 8. Arduino IDE. 
 

En el nostre cas, procedirem a estudiar les llibreries de codi obert que el fabricant 
subministra amb els diferents components que formen el dispositiu i implementarem un 
sketch que permeti l’obtenció de les dades que pretenem. 

 

 

 

 

 

7.2 Productes Arduino.  Δ 

El detall de tota la gama de productes  Arduino el trobarem a  [26]. Des de les plaques 
dedicades a IoT passant per la famosa Arduino UNO, les seves germanes, la col·lecció de 
les Nano, la col·lecció de shields i  tots els productes descatalogats. 

Totes les plaques disposen de documentació relativa a com comunicar-les amb l’IDE,  
i a la instal·lació dels drivers i llibreries necessàries, i a més, totes tenen una pàgina 
dedicada a les característiques tècniques, a la documentació, als detalls del producte, etc. 

En el nostre projecte, estem interessats en plaques petites, ja que han d’anar 
muntades en el cos i connectar-se amb altres mòduls. Dintre de l’oferta de plaques Arduino, 
tenim la família  Nano : 

● Nano. 
● NANO 33 IoT. 
● NANO 33 BLE. 
● NANO 33 BLE Sense. 
● NANO Every. 

Totes tenen unes mesures de 18mm x 45mm, pesen entre 5gr i 7gr i funcionen a 3,3v o 
5v. Les característiques que valorarem són: 

 

 

Sketch  mòdul SD 
Sketch  mòdul RTC  
Sketch  .... 
 
 

 
Sketch  dispositiu 
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NOM 
Preu 

Euros 

 

 

CPU 
Flash 

Memory 

Bateria 
connector 

Micro 
USB 

SRAM EEPROM I2C Sensor 

Arduino 
Nano 33 

IoT 
16  

256 KB 
NO NO 32 KB NO SI LSM6DS3 

Arduino 
Nano 

20 

32 KB 
2 per a 

bootloader 
NO NO 2 KB 1 KB NO NO 

Arduino 
Nano 
Every 

9 

 
48 kb NO SI 6KB 256 byte SI NO 

Arduino 
Nano33 

Ble 
17,5 

 
1 MB NO SI 256kB NO SI NO 

Arduino 
Nano33 

Ble sense 
27 

 
1 MB NO SI 256kB NO SI 

LSM9DS1 i 
altres 

  Δ  Figura 9. Comparativa família Nano. 

D’aquesta llista ens interessa les que tenen connector USB, comunicació I²C  [27]  i les 
que no tenen cap sensor incorporat; també volem que tingui connector per a bateria i, si pot 
ser, que dugui incorporat un sòcol per incorporar una tarja MicroSD. Com podem observar, 
cap de les plaques compleix la totalitat dels requisits buscats. 

 

7.3 Alternatives a Arduino.  Δ 

En el mercat existeixen molts altres productes que implementen el paradigma d’Arduino, 
amb l’avantatge que els seus microcontroladors poden ser programats amb Arduino IDE o 
amb un altre programari obert o de pagament. 

Des del gestor de Targetes, en les opcions que acompanyen l’editor de cada targeta, 
podem clicar les opcions: “Online help” i “More Info”, això ens obrirà la pàgina web del 
producte o bé el repositori de les llibreries i podrem accedir al detall de les característiques 
tècniques. Entre moltes tenim: 

⮚ .NET?    https://dotnet.microsoft.com/learn/dotnet/what-is-dotnet 

⮚ AZ-Delivery https://www.az-delivery.de/es/collections/mikrocontroller 

⮚ Digistump http://digistump.com/ 

llegir https://www.luisllamas.es/digispark-placa-con-attiny85-compatible-con-arduino/  

⮚ Energia  https://energia.nu/download/  

⮚ Adafruit https://io.adafruit.com/ 

⮚ Imagination https://www.imaginationtech.com/products/  

⮚ Make  https://makeprojects.com/home 

⮚ Mbed  https://os.mbed.com/platforms/ 

llegir https://hackaday.com/2019/08/30/arduino-on-mbed/ 

⮚ Mediatek https://i.mediatek.com/about-mediatek-es 

⮚ NXP  https://www.nxp.com/design/development-boards/freedom-
development-boards/mcu-boards:MCU-BOARDS-FREEDOM-DEVELOPMENT-
BOARDS 

https://dotnet.microsoft.com/learn/dotnet/what-is-dotnet
https://www.az-delivery.de/es/collections/mikrocontroller
http://digistump.com/
https://www.luisllamas.es/digispark-placa-con-attiny85-compatible-con-arduino/
https://energia.nu/download/
https://io.adafruit.com/
https://www.imaginationtech.com/products/
https://makeprojects.com/home
https://os.mbed.com/platforms/
https://hackaday.com/2019/08/30/arduino-on-mbed/
https://i.mediatek.com/about-mediatek-es
https://www.nxp.com/design/development-boards/freedom-development-boards/mcu-boards:MCU-BOARDS-FREEDOM-DEVELOPMENT-BOARDS
https://www.nxp.com/design/development-boards/freedom-development-boards/mcu-boards:MCU-BOARDS-FREEDOM-DEVELOPMENT-BOARDS
https://www.nxp.com/design/development-boards/freedom-development-boards/mcu-boards:MCU-BOARDS-FREEDOM-DEVELOPMENT-BOARDS
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⮚ Phidgets https://www.phidgets.com/ 

⮚ Texas Instruments https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-
processors/overview.html 

⮚ Thingspeak https://thingspeak.com/  

⮚ Twilio  https://www.electricimp.com/platform/devices/ 

⮚ WEIO  http://we-io.net/hardware/blog/ 

D’aquesta petita llista, triarem els productes d’Adafruit  [28]. Adafruit Feather és una 
plataforma compatible amb Arduino creada per Adafruit, és petita, lleugera, adequada per a 
projectes que funcionin amb bateries, a més, documenten molt bé els seus muntatges i 
subministren  llibreries de suport i codi per a fer proves.  

Si fem una comparació, observem que en l’espai que ocupa un Ardiuno UNO 
col·loquem quasi tres adafruit Feather i  només ocupa 5mm més per cada costat que un 
model  Ardiuno Nano . 

 

8. Disseny tècnic del Dispositiu.  Δ 

En aquest apartat definirem i justificarem els components que utilitzarem en la 
construcció  del dispositiu. 

 

8.1 Mòdul de control. PCA Δ 

Tal com hem comentat, la placa que hem triat per al nostre projecte és l’Adafruit 
Feather 32u4 Adalogger   [28].  Aquesta placa té unes propietats adients per a dur a terme 
el projecte: és petita, pesa molt poc, permet la connexió d’una bateria, és equipada amb un 
sòcol per a connectar una targeta MicroSD, i les prestacions de memòria i velocitat de 
processament són mínimes, però suficients per a la tasca que haurà de realitzar. 

 

 

● Mesures:  (51 mm x 23 mm x 8 mm)  
● Pes: 5,1 grams 
● Controlador:  ATmega32u4 @ 8MHz  a 3.3V  Amb  

32KB de flash i 2KB de RAM. 
● Regulador de 3,3 V amb sortida de corrent màxima 

de 500 mA 
● MicroUSB, amb USB integrat preprogramat amb el 

bootloader d'Arduino. 
● 20 pins GPIO , 7 pins PWM , 10 entrades 

analògiques. 
● Comunicació: suport maquinari Serial, I²C, SPI. 
● Carregador per a bateries LiPo integrat de 100 mA 

amb indicador LED taronja  d'estat de càrrega. 
● Port JST per a la bateria. 
● Pin 13 LED vermell  i Pin 8 LED verd. 
● Suport per a targetes MicroSD. 
● Botó de reinici. 
● Documentació  [28] 

Δ  Figura 10. Placa  Adafruit Feather 32u4 Adalogger 

 
 

https://www.phidgets.com/
https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/overview.html
https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/overview.html
https://thingspeak.com/
https://www.electricimp.com/platform/devices/
http://we-io.net/hardware/blog/
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8.2 Mòdul de Mesurament Inercial. IMU  Δ 

En el nostre cas, necessitem un sensor que ens proporcioni valors referents a l’orientació 
i a les acceleracions.  Estem parlant d’una IMU. 

Quan parlem d’una IMU, fem referència a la quantitat de graus de llibertat de  què 
disposa. Els graus de llibertat d'un sensor representen la quantitat de magnituds 
independents que és capaç de mesurar; un acceleròmetre,  o un giroscopi  de tres eixos 
ortogonals és un sensor amb tres graus de llibertat. Algunes de les IMU que trobem en el 
mercat són: 

● IMU de 6  graus de llibertat, combinant un acceleròmetre de 3 eixos i un giroscopi 
de 3 eixos. 

● IMU de 9 graus de llibertat, afegint una brúixola magnètica de 3 eixos. 
● IMU de 10 graus de llibertat, que afegeix un baròmetre per a l'estimació de l'altura 

del sensor. 

Hi ha molts fabricants d’IMU. En aquesta adreça  [29]  podem obtenir un llistat de 
fabricants i els seus productes. Podem ordenar  els productes per  fabricant, per tal 
d’agilitzar el filtratge i  a més, al costat de  la foto del producte, tenim l’enllaç al document 
que ens proporciona la informació tècnica del sensor. 

En aquestes pàgines de Luis Llamas,  [30]   [31] [32]  trobarem unes magnífiques 
explicacions de què és una IMU i dels elements que la composen, com funcionen i dels 
problemes que podem tenir.  

En aquest treball de Luis Llamas  [33]  tenim un exemple del que volem implementar. Fa 
servir la llibreria  RTIMULib-Arduino  [34]   , que és compatible amb moltes IMU (MPU-6050, 
MPU-9150, MPU-9250, L3GD20H + LSM303D i BNO055), aquesta llibreria implementa un 
versió simplificada del Filtre de Kalman i permet obtenir uns resultats òptims de les 
mesures dels angles Yaw, Pitch, i Roll.  

Després d’una implementació amb aquesta llibreria i del codi que ens caldrà, s’ha 
comprovat que el codi se’n va, un cop compilat, a prop dels 32 kB. Això no  interessa ja que 
és el màxim de memòria de què disposem en la targeta adafruit Feather. 

Seguint amb la investigació dels productes, hem vist que el fabricant Bosch Sensortec  
[35]  té un producte que ens pot anar bé. Estem parlant del sensor BNO055  [36] . La 
funcionalitat que més ens atrau és que el BNO055, a més de proporcionar dades individuals 
dels tres tipus de sensors (acceleròmetre, giroscopi i brúixola),  té un Microcontrolador on 
un programa intern les processa i les subministra fusionades, com ara quaternions i els 
angles Pitch, Yaw i Roll. També té una programació que ens diu si el calibratge del sensor 
és òptim i, per tant, el valor de les dades ha d’estar dintre dels marges d’errors detallats a la 
fitxa de dades (datasheet). 

Per tant, triarem un producte que dugui incorporada aquesta IMU. Entre altres, tenim: 

Fabricant Nom del producte 

Arduino Arduino 9 Axes Motion Shield  [37]_ 

Adafruit Absolute Orientation IMU Fusion Breakout - BNO055  ref 2472   [38] 

Dimensions: 20 mm x 27 mm  

DFROBOT 
SEN0253 Gravity BNO055 + BMP280 intelligent 10DOF AHRS  [39]  

Dimensions: 27 mm x 32 mm 
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Nosaltres optarem per la placa d’Adafruit: Absolute Orientation IMU Fusion Breakout- 
BNO055   [38], a banda de ser la que ocupa menys, la documentació web és àmplia i les 
llibreries que l’acompanyen tenen moltes funcionalitats. 

 

  
El sensor BNO055 pot emetre les dades  següents: 

● Orientació absoluta (vector d'Euler, 100Hz) Dades d'orientació 
de tres eixos basades en una esfera de 360 ° 

● Orientació absoluta (Quaterion, 100Hz) Sortida de quaternió de 
quatre punts per a una manipulació de dades més precisa. 

● Vector de velocitat angular (100Hz) Tres eixos de "velocitat de 
rotació" en rad / s 

● Vector d’acceleració (100Hz) Tres eixos d’acceleració (gravetat 
+ moviment lineal) en m / s ^ 2 

● Vector de força de camp magnètic (20Hz) Tres eixos de 
detecció de camp magnètic en micro Tesla (uT) 

● Vector d'acceleració lineal (100Hz) Tres eixos de dades 
d'acceleració lineal (acceleració menys gravetat) en m / s ^ 2 

● Vector de gravetat (100Hz) Tres eixos d’acceleració gravitatòria 
(menys qualsevol moviment) en m / s ^ 2 

● Temperatura (1Hz) Temperatura ambiental en graus centígrads 
● Fitxa de dades  [40]   

   Δ  Figura 11. Absolute Orientation IMU Fusion Breakout- BNO055   

 
 

8.3 Mòdul per al  mesurament del temps. RTC.  Δ 

En el nostre projecte, volem que el temps real formi part de cada registre de dades que 
el dispositiu vagi acumulant. 

Ho podem fer via programari, incloent en el nostre codi les llibreries Time.h i TimeLib.h, 
per tal d’obtenir el detall de l’hora, minut i segon i prèviament haver iniciat el rellotge amb la 
funció setTime(.....). El problema sorgeix quan fem un reinici de la placa o ens quedem 
sense bateria, en aquests casos cal tornar  a connectar la placa al PC i executar la funció 
setTime(...) per tal de tornar a posar l’hora actual. 

També ho podem fer via maquinari, utilitzant un RTC. La majoria dels RTC  fan servir un 
cristall de temporització extern de 32 kHz que s’utilitza per mantenir el temps amb un 
consum de corrent baix. Aquests cristalls tenen una lleugera deriva, sobretot quan la 
temperatura canvia. La temperatura modifica la freqüència d’oscil·lació molt lleugerament i 
acaba afegint-se al còmput 

  Per tal de solucionar aquest aspecte, hi ha un RTC, el model DS3231, que  incorpora 
un sensor de temperatura que s’utilitza per a compensar aquesta deriva i així obtenir una 
marca de temps real correcte.  

En les pàgines del fabricant Maxim integrated  [41]  trobarem una comparativa dels 
models DS i una col·lecció de preguntes i respostes. 

Nosaltres utilitzarem un RTC model DS3231. Donat que estem treballant amb material 
d’Adafruit, usarem el seu producte Adafruit DS3231 Precision RTC Breakout ref-30313.  
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● RTC  capaç d’executar totes les funcions 
temporals. 

● 2 alarmes programables. 
● Senyal de sortida d'ona quadrada programable. 
● Sensor de Temperatura Digital (Precisió: ± 3 ° C) 
● I2C Interface (direcció 104, fins 400kHz) 
● Pila a 3.3V per a funcionament continuat 
● Precisió: ± 2ppm  des de 0 ° C  fins + 40 ° C 
● Rang de temperatura: 0 ° C  fins  + 70 ° C 
● Voltatge: 2.3 a 5.5V  
● Dimensions: 23mm x 17.6mm  
● pes: 2.1g 
● Fitxa de dades  [42]  

 

     Δ  Figura 12. Adafruit DS3231 Precision RTC    

 

8.4 Mòdul font d’alimentació.   Δ 

Una possible solució seria usar una font d’alimentació  central, per exemple subjecta a la 
cintura i des d’allí fer el corresponent cablejat cap a cadascun dels dispositius. Aquesta 
solució seria idònia  si estiguéssim en un laboratori amb una cinta rodant  [43]  i poguéssim 
fer les proves pertinents. 

En el nostre cas usarem bateries del tipus  Li-Pol de 3.7V i 1100 mAh, tenim poc 
consum, tenim poques  necessitats d’autonomia i la placa Adafruit incorpora un carregador 
per aquest tipus de bateria. Són més fràgils que les del tipus Li-Ion, però també pesen 
menys i són més econòmiques. En Adafruit  [44] trobem informació i consells importants a 
tenir en compte en el moment de treballar amb aquests productes. 

 

 

Lithium Ion Battery Pack - 3.7V 6600mAh 

Les cèl·lules de ions de liti solen ser rectangulars o cilíndriques. 
Estan protegides per una carcassa forta.  Pesen una mica més i 
tenen una capacitat més gran. 

 

Lithium Ion Polymer Battery - 3.7V 2500mAh 

Les cèl·lules de polímer de ions de liti solen ser rectangles prims en 
una bossa platejada. La protecció és feble i fàcil de danyar. Pesen 
una mica menys i tenen una capacitat menor. 

       Δ  Figura 13. Bateries de Liti.    
 

8.5 Connexions. I²C  Δ 

El protocol de comunicació utilitzat entre els components que conformen el dispositiu 
serà el I²C  ja que tots ells el tenen implementat. 
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El bus I²C és un estàndard que permet la comunicació entre microcontroladors, 
memòries i altres dispositius que l’implementin; només requereix de dues línies de senyal i 
un comú o massa. Va ser dissenyat per Philips i permet l'intercanvi d'informació entre molts 
dispositius a velocitats d’entre 100 Kbps i 5Mbps. 

 
La metodologia de comunicació de dades del bus I2C és en sèrie i síncrona. Un dels 

senyals del bus marca el temps (polsos de rellotge) i l’altre s'utilitza per intercanviar dades. 
El bus I²C  és un bus de 2 fils o línies:  

● SCL (System Clock) és la línia dels polsos de rellotge que sincronitzen el sistema. 
● SDA (System Data) és la línia per la qual es mouen les dades entre els dispositius. 
● GND (Massa) comú de la interconnexió entre tots els dispositius connectats al bus. 

Els dispositius connectats al bus I²C  poden comportar-se com a "mestre" o com a 
"esclau". El "mestre" és qui genera el senyal SCL i qui genera les peticions d'informació. Els 
"esclaus" només envien la informació sol·licitada pel "mestre". En el nostre cas, el "mestre" 
serà  la targeta Adafruit Feather 32u4 Adalogger  i els "esclaus” seran l’IMU i el RTC. 

 

 

         Δ  Figura 14. Connexions bus I²C . Font.  [45]   

 

Exemple de les connexions entre els  components fent ús d’una Placa de proves : 

● Fil verd   línia SDA. 
● Fil blanc línia SCL. 
● Fil negre born negatiu. 
● Fil vermell born positiu. 
●  

 

            Δ  Figura 15. Esquema connexions components dispositiu.  .    
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8.6 Subjeccions i suports.  Δ 

 
El dispositiu ha de quedar subjecte al cos d’una manera ferma i alhora no ha de produir 

molèsties a l’usuari, per tant, utilitzarem un sistema format per un cinturó de cinta elàstica i 
clips de plàstic que permeten la regulació de la longitud del cinturó. 

 

 En aquest vídeo podem visionar en què consisteix aquest 
sistema de subjecció 

https://www.youtube.com/watch?v=szbQVzl20Io 

 

Aquí  [46] trobarem un producte de la marca Tesa basat en veta adherent (“velcro”) 
que ens servirà per a subjectar el dispositiu al cos. 

 

Δ  Figura 16. Sistema de subjecció.    

 
 

9. Processing .  Δ 

En el wiki de wikipedia   [46] podem llegir com neix Processing i com el seu IDE és la 
inspiració per a altres com Wiring o Arduino IDE. 

Processing, segons la UOC  [47] és, entre altres, un llenguatge de programació que en 
els últims anys ha anat guanyant adeptes sobretot en l'àmbit de les arts gràfiques gràcies a 
la seva simplicitat i al fet de ser una alternativa real als projectes fets, per exemple, amb 
l'Action Script. També trobarem informació a la revista Mosaic  [48] 

Processing és un eina molt potent, gràcies al fet que és totalment compatible amb el 
llenguatge Java i altres, i a tota la col·lecció de llibreries que ajuden a crear projectes d’una 
manera còmoda i ràpida. Algunes de les característiques de Processing són: 

● Tot l'entorn és gratuït i de codi obert.  

● Gran quantitat de documentació i llibres. . 

● Programes interactius que permeten generar models en 2D, en 3D i en documents 
pdf. 

● Integració amb OpenGL per a l'acceleració 2D i 3D. 

● Disponible per a Linux, Windows i Mac OS. 

● Més de cent llibreries per ampliar les funcionalitats que ofereix el nucli. 

En aquest projecte, treballarem amb la versió 3.5.4. En aquesta pàgina trobarem les 
novetats d’aquesta versió https://github.com/processing/processing/wiki/Changes-in-3.0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=szbQVzl20Io
https://github.com/processing/processing/wiki/Changes-in-3.0
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9.1  Processing IDE.  Δ 

En el lloc web de Processing  [49] podrem descarregar l’IDE i hi trobarem tota la 
informació necessària per a treballar amb aquesta plataforma.  

Un cop hem descomprimit el programari executem:                          i obtindrem la  
finestra de treball: 

 
Δ  Figura 17. Processing IDE.    

 
 

9.2 Representació gràfica del dispositiu.  Δ 

Dintre d’aquest context, en aquest apartat definirem els objectius i especificarem quines 
funcionalitats ha de tenir l’aplicació que volem implementar per tal d’observar el 
comportament del dispositiu. 

9.2.1 Objectius.  Δ 

1. Dissenyar i implementar una aplicació interactiva amb escenes 3D i 2D.  

2. Dissenyar la representació gràfica 3D del comportament del dispositiu des del punt de 
vista d’un observador que es desplaça per la superfície d’una esfera on en el seu centre 
està  ubicat el dispositiu. 

3. Dissenyar una escena 2D per a mostrar en una gràfica animada i interactiva l’evolució 
dels valors de les dades al llarg de seqüències de temps. 

4. Dissenyar una escena 2D per a mostrar un conjunt d’etiquetes que mostrin l’identificador 
dels diferents paràmetres i el seu valor al llarg del temps. 

9.2.2 Requeriments funcionals.  Δ 

1. Amb la combinació dels moviments i botons del ratolí volem les següents funcionalitats: 

1.1. Desplaçar l’escena 3D vertical o horitzontalment. 

1.2. Rotar al voltant de l’escena 3D respecte del seu centre (theta ()  i  phi ()) 
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2. L’escena 3D mostrarà una representació gràfica del sistema de referència fix ► : 

2.1. En el pla horitzontal (PH), els punts cardinals: Nord (N), Est (E), Sud (S) i Oest (O). 

2.2. En el pla Vertical (PV) els punts Up, Down. 

2.3. Els plans ortogonals que contenen aquests punts. 

3. L’escena 3D podrà mostrar una representació gràfica del sistema de referència del 
dispositiu:  

3.1. El sistema d’eixos: Vertical (Punts: Superior i Inferior), Frontal (Punts: Dreta i  
Esquerra). Sagital (Punts: Dorsal, Ventral). 

3.2. Els sectors circulars dels angles: Roll:   (phi), Pitch:  (theta), Yaw:  (psi). 

3.3. El mòdul  IMU del dispositiu. 

3.4. El pla Sagital. ►;   El pla Horitzontal. ►;  El pla Frontal ► 

4. L’escena 3D mostrarà, si és el cas, una representació gràfica del vector Gravetat:  

4.1. Centre de gravetat, és l’origen de coordenades, representat pel punt O. 

4.2. Vector Gravetat, representat pel vector OA i pel punt A. 

4.3. Projecció de OA en el pla Horitzontal, representada per la recta OP i el punt P. 

4.4. Projecció de  OP  sobre l’eix X (Eix Frontal), representada per la recta OX. 

4.5. Projecció de  OP  sobre l’eix Y (Eix Sagital), representada per la recta OY. 

4.6. Projecció de  OA  sobre l’eix Z (Eix Vertical), representada per la recta OZ.. 

4.7. Sector ai, angle entre la recta OX i el vector OA. 

4.8. Sector aj, angle entre la recta OY i el vector OA. 

4.9. Sector ak, angle entre la recta OZ i el vector OA. 

4.10. Sector  (theta), angle entre la recta  OP i  la recta OY. 

4.11. Sector  (phi), angle entre la recta OP i el vector OA. 

5. L’escena 2D quedarà equipada amb elements interactius tipus botó per a mostrar o 
ocultar els components de l’escena 3D, els elements amb aquesta funcionalitat són:  

5.1. La gràfica dels angles Roll, Pitch i Yaw o la gràfica del vector Gravetat. 

5.2. El sistema d’eixos: vertical, frontal  i sagital. 

5.3. El sistema d’eixos: N,S,E,O, UP, DOWN. 

5.4. La representació del vector  gravetat 

5.5. Els sectors circulars dels angles. 

5.6. La representació de la IMU. 

5.7. Els plans ortogonals. 

5.8. El pla Sagital. ►;   El pla Horitzontal. ►;  El pla Frontal ► 

6. L’escena 2D quedarà equipada amb etiquetes per a mostrar el nom i el valor de les 
variables que intervenen en la representació gràfica del vector Gravetat. I l’estat del 
calibratge del dispositiu 

7. L’escena 2D quedarà equipada amb un menú desplegable que permeti triar o 
intercanviar l’arxiu de dades que volem visionar: CINTURA.CSV, CUIXA.CSV i 
CAMA.CSV 

8. L’escena 2D quedarà equipada amb una gràfica animada i interactiva amb les següents 
funcionalitats: 
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8.1. Mostrarà, si és el cas, el gràfic de l’evolució del valor dels angles: Roll, Pitch i  Yaw 
al llarg del temps: 

8.1.1. Els límits de la representació gràfica de cada valor podran ser modificats 
amb la roda del ratolí per tal d’ajustar l’escala de la representació: 

8.1.1.1. Angle Roll, límit  del costat dret -90. 

8.1.1.2. Angle Roll, límit  del costat esquerre 90. 

8.1.1.3. Angle Pitch, límit  de la cara ventral 180. 

8.1.1.4. Angle Pitch, límit  de la cara dorsal -180. 

8.1.1.5. Angle Yaw 360. 

8.1.2. El valor dels angles Pitch, Roll i Yaw es mostrarà a la interfície en una zona 
interactiva (etiqueta) que en ser clicada mostrarà o ocultarà el pla que conté 
la representació gràfica del sector de l’angle. Aquesta etiqueta mostrarà els 
següents valors:  Nom de l’angle, nom del pla i valor de l’angle. 

8.2. Mostrarà, si és el cas, el gràfic de l’evolució del valor de les components x, y, z, al 
llarg del temps, del vector Gravetat. 

8.2.1. Els límits de la representació gràfica de cada valor podran ser modificats 
amb la roda del ratolí per tal d’ajustar l’escala de la representació: 

8.2.1.1. Coordenada X [-15,15]. 

8.2.1.2. Coordenada Y [-15,15]. 

8.2.1.3. Coordenada Z [-15,15]. 

8.2.2. El valor de les coordenades x, y, z es mostrarà a la interfície en una zona 
interactiva (etiqueta) que en ser clicada mostrarà o ocultarà el pla que conté 
la representació gràfica del vector generat per la coordenada. Aquesta 
etiqueta mostrarà els següents valors:  G_a (on a [X,Y,Z]), nom del pla i 
valor de la coordenada. 

8.3. A la part superior esquerra mostrarà una etiqueta amb l’hora en la qual  s’han pres 
els registres. 

8.4. Quan visualitzem les dades d’un arxiu tindrem les següents funcionalitats: 

8.4.1. La zona inferior esquerra de la gràfica mostra un botó play/pause que en 
ser clicat  causarà l’aturada/posada en marxa de l’animació de la gràfica. 

8.4.2. La zona inferior esquerra de la gràfica mostra un botó interactiu activat amb 
la roda del ratolí per tal d’augmentar o disminuir cada quants fotogrames 
dibuixem un nou registre 

8.4.3. En l’estat de pause tindrem les següent funcionalitats: 

8.4.3.1. Les escenes 3D i  2D quedaran fixes amb els valors de l’últim registre 
pintat. 

8.4.3.2. Si movem el punter per la zona de la gràfica, anirem canviant l’últim 
registre pintat, i les escenes mostraran l’estat de tots els paràmetres del 
registre que coincideix amb el punter i la posició de l’IMU en aquell instant. 

8.4.3.3. Si cliquem damunt la gràfica i el punter coincideix amb la 
representació d’un registre,  el registre clicat passarà a ser l’últim i el 
sistema quedarà com en  el punt 8.4.3.1 
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9.2.3 Prototipat.  Δ 

En aquest apartat presentarem el prototip del que volem veure a pantalla amb el qual 
volem aconseguir els objectius i els requeriments funcionals. 

 

 

 

Per tal de facilitar el disseny definirem 5 zones d’interacció i d’informació : 

1. Zona 3D. 

2. Vista Càmera.  

3. Zona esquerra gràfica. 

4. Zona Gràfica. 

5. Zona Dades. 

 

10. Anàlisi del funcionament del dispositiu amb IDE Arduino. Δ 

En aquest apartat, informarem de com ha anat la construcció del dispositiu. Veurem els 
diagrames de flux del codi que cal implementar per tal que tots els mòduls facin la seva 
feina. El mòdul RTC ens proporcionarà l’hora i el mòdul IMU ens informarà de l’estat del 
calibratge dels seus components i dels valors que generen. Finalitzarem amb una mostra del 
resultat de posar en hora el RTC i amb una mostra dels registres obtinguts en llegir les 
dades proporcionades pel mòdul IMU. 

 

10.1 Mòduls del dispositiu . Δ 

Per a cadascun dels components s’ha descarregat les llibreries necessàries i, amb el codi 
proporcionat pel fabricant, s’ha verificat el seu funcionament. Si volem reiniciar la placa, cal 
prémer el botó de reinici. 

El primer pas ha estat connectar la placa Adafruit al PC i seguir les indicacions del 
fabricant   [50],  seguidament verifiquem que  IDE ARDUINO ha detectat i s’ha connectat 
amb la placa. Usarem la llibreria. Wire.h. 

 Δ  Figura  18. Prototip representació gràfica de les dades. 
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Per al mòdul IMU s’ha usat la llibreria Adafruit_BNO055.h per tal d’accedir als valors 
dels seus registres. També s’ha correlacionat la posició del sensor amb els eixos i els 
costats anatòmics i s’ha comprovat  el sentit de rotació dels angles llegint el registre 
UNIT_SEL a l’adreça 0x3B : 

 
 
 
 
 
 
 

Nom registre Adreça 

EUL_Heading_LSB 0x1A 

EUL_ Heading _MSB 0x1B 

EUL_Roll_LSB 0x1C 

EUL_Roll_MSB 0x1D 

EUL_Pitch_LSB 0x1E 

EUL_Pitch_MSB 0x1F 

 

Δ Taula 10 Registres IMU, sentit rotacions i correlació amb els costats anatòmics. 

 

El mòdul IMU,  tal com podem llegir a la fitxa de dades  [40] punt 3.3.3.5,  ve programat 
per a funcionar en mode fusió activat. Quan iniciem el mòdul caldrà dur a terme un dels 
protocols de calibratge  [51] [52]. Per a dur a terme aquest protocol  situarem  el mòdul en un 
lloc lliure d’influències magnètiques i metàl·liques, i ens ajudarem  d’un suport anivellat  i 
d’una brúixola per a saber on és el Nord; seguidament executarem les següents rutines: 

● Giroscopi:  és el més fàcil de calibrar, només cal deixar aturat el sensor en qualsevol 
posició per un període d’alguns segons i de seguida obtenim el valor 3 . 

● Magnetòmetre: en aquest cas cal dibuixar la figura d’un 8 a l’espai i també de seguida 
obtenim el valor 3. 

● Acceleròmetre: aquest és el més entretingut. Cal recolzar el sensor en un suport 
anivellat,  en 6 posicions estables, 3 han de ser perpendiculars als eixos i mantenir la 
posició durant uns segons. Primer obtenim el valor 1 i desprès, si ha anat tot correcte, 
ja assolim el valor 3. Si  no assolim el valor 3, repetirem el procés. 

Fem el que fem, pot passar que no obtinguem un valor 3, llavors tornarem a reiniciar la 
placa, ja que cada cop que fem un reinici, el sistema es reinicia i cal realitzar aquest 
protocol. 

 

Per al mòdul  RTC usarem la llibreria RTClib.h. El primer cop que carreguem l’sketch o 
quan ens quedem sense alimentació elèctrica  caldrà posar l’hora actual al  RTC. A l’annex 
►  tenim una rutina que permet enviar-la pel port Serial i ajustar-la.  

Per a treballar amb la targeta SD usarem la llibreria SD.h.  Per a desar-hi  els registres  
cada dispositiu tindrà un arxiu amb un nom que l’identificarà: dispositiu de la cintura:  
"cintura.csv"; dispositiu de la cuixa: "cuixa.csv"; dispositiu de la cama: "cama.csv". 

A l’annex ► tenim el codi de l’sketch cuixa. El codi per a cada dispositiu és igual als 
altres, l’única diferència és l’atribut que carrega el nom de l’arxiu.  Les funcionalitats del codi 
implementat per al funcionament del dispositiu i l’obtenció dels registres són: 

1. En el mètode setup(): 

Dorsal   Y -Z 

Dreta Esquerra 

X -X 

Ventral -Y 
Z 
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a. Encendre el  led vermell  i apagar-lo quan la comunicació amb els diferents mòduls 
és correcta. Si  l’error de comunicació és per culpa de la targeta SD, el led 
s’il·luminarà durant 100 mil·lisegons indefinidament i el programa no continuarà.  

2. En el mètode loop(): 

a. Per mitjà del Monitor Serie: 

● Iniciar el procés per a instal·lar l’hora. Caldrà enviar el caràcter “h” concatenat 
amb l’hora, per exemple: “h aa:aa:aa” on a és un nombre del rang [0,9], i tot 
seguit caldrà compensar-la. Si la cadena no és correcta ( caràcter h seguit de 
com a mínim de 5 dígits on el segon dígit ha de ser  el caràcter “:”) el procés és 
queda a l’espera d’una cadena sense errors avisant a l’usuari. 

● Iniciar el procés per a compensar l’hora. Caldrà enviar el caràcter “t” per a 
iniciar-lo. Seguidament podrà enviar tants caràcters  “+” o “-”  per afegir o 
eliminar segons a l’hora. Per aturar-lo i sortir del procés caldrà tornar a enviar el 
caràcter “t”. 

● Si enviem el caràcter “p” intercanviarem (SI/NO)  entre crear el registre per a 
mostrar-lo pel Monitor Serie o per a desar-lo a la targeta SD. Per defecte 
sempre s’envia a la targeta SD. 

b. Crear un registre cada 250 mil·lisegons amb les dades obtingudes dels registres de 
l’ IMU i del RTC. 

c. Cada 250 mil·lisegons, comprovar si hi ha dades al port serial i --si no estem fent el 
procés d’instal·lar o modificar l’hora-- preparar un registre per a enviar-lo pel port 
Serie o desar-lo a la targeta SD.  

d. Cada segon, comprovar l’estat de la comunicació amb la targeta SD  i encendre el  
led vermell si s’ha retirat la targeta de la placa. En aquest cas, el led quedarà 
il·luminat en períodes de  2000 mil·lisegons indefinidament fins que la tornem a 
instal·lar. 

e. Cada segon, comprovar l’estat del calibratge del mòdul IMU i encendre el led verd 
que incorpora la placa Adafruit sempre que no sigui del tot correcte. 

 

10.2 Diagrames de flux . Δ 

En el mètode setup() iniciem la comunicació I2C i el Port Serial, comprovem la 
comunicació amb els diferents components del dispositiu. 

 

 

  REF llistafigures \h  \* MERGEFORMAT Δ  Figura  SEQ Figura \* ARABIC 19.  Diagrama de 
flux mètode setup() 

 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  Figura 1.  Diagrama de flux mètode setup() 
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En el mètode loop() construirem els registres per enviar a la targeta SD ► o al port 
Serial ►, un cada 250 mil·lisegons; en l’annex tenim el detall del codi. Una altra de les 
possibles tasques serà posar l’hora en el RTC. Tot seguit veurem el diagrama de flux 
d’aquest mètode: 

Distingim 2 fluxos principals, l’habitual serà seguir el flux de color blau. Si l’usuari envia 
dades passarem pel verd. En funció de les dades, tenim: 

● Si envia la cadena, per exemple “h 12:10:11”, passarem pel circuit gris, però si la 
cadena no és correcta (veure punt 2a) avisarem a l’usuari de l’error  i li 
demanarem que ho torni a intentar i fins que la cadena no sigui correcta  
tornarem a l’inici del loop(). 

● Si envia el caràcter “t” (i no està atrapat en el bucle anterior), passarem sempre 
pel circuit  taronja i fins que no tornem a enviar el caràcter “t”  tornarem a l’inici del 
loop(). 

● Si envia el caràcter “p” (i no està atrapat en cap dels bucles anteriors), passarem 
pel circuit  magenta i canviarem entre enviar els registres al portSerial o a la 
targeta SD, avisant a l’usuari d’on els enviem. 
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tempsRutina = millis(); Loop() 

 REF llistafigures \h  \* MERGEFORMAT Δ  Figura  SEQ Figura \* ARABIC 20.  Diagrama de flux mètode loop() 

Loop() 
dada = Serial.read() 

Serial.avail
able() > 0 

NO 

dada == 
‘+’  ||  ‘-’ ? 

 

SI 
Instalarhora = true 
Avisar a l’usuari. 

dada == 
‘h ...’? 

dada 
 == ‘+’? 

NO 

NO 

segons ++ 
 

SI SI SI 

setHora(), dada té 

format correcte ? 

 

NO 

ajustarHora (dada) 
 

InstalarHora ==  
true? 

SI 

dada 
 == ‘-’ ? 

SI 
SI 

segons -- 
 

Instalarhora =false SI 

NO 

SI 

dada == 
‘t’? 

compensarHor
a==  true? 

SI flagCompensarHora() 
compensarHora=  
!compensarHora 

nCicles = 0 

NO 
Han passat 
4 cicles 

SI 

NO Encendre led verd si  el 
calibrat no és total. 
 

NO 

SI NO 
canviarModeRegistre() 
activatPortSerial=  
!activatPortSerial 
Avisar a l’usuari. 

dada == 
‘p’? Encendre led vermell  amb 

intermitència si  s’ha perdut 
la connexió amb la targeta. 
 
 

Construir registre i 
enviar-lo per el Port 
Serial  
 

nCicles++ 

SI SI 
Loop() 

PortSerial == 

true? 

Loop() 
compensarHora  || 

Instalarhora == true? 
 
 

NO NO 
Construir registre  i 
desar-lo a la targeta 
SD  
 

Delay (250 mil·lisegons - tempsRutina) 
 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  Figura 2.  Diagrama de flux mètode loop() 
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10.3 Resultat de la lectura dels registres  Δ  

Detall de la captura dels registres de moviment del dispositiu gravats en  la targeta SD: 

. 

09:56:45,350.25,-0.56,-5.56,-0.10,0.95,9.75,-0.61,1.25,9.35,0,3,0,0 

09:56:45,354.06,-1.94,-6.50,-0.34,1.11,9.73,-0.46,0.91,9.39,0,3,0,0 

09:56:45,358.94,-2.75,-6.31,-0.47,1.08,9.73,-0.26,0.91,8.99,0,3,0,0 

09:56:45,21.25,-4.81,-6.44,-0.83,1.10,9.70,-1.34,0.87,9.23,0,3,0,0 

09:56:46,30.50,-5.44,-6.88,-0.92,1.17,9.69,-1.09,0.83,9.18,0,3,0,0 

09:56:46,48.94,-6.44,-5.13,-1.11,0.86,9.70,-1.04,0.55,9.39,0,3,0,0 

09:56:46,63.44,-6.63,-2.44,-1.14,0.41,9.73,-1.27,0.14,9.30,0,3,0,0 

09:56:46,75.12,-7.19,-0.69,-1.23,0.10,9.72,-1.58,-0.36,9.30,0,3,0,0 

09:56:47,68.00,-8.69,-3.13,-1.48,0.59,9.67,-1.59,-0.10,9.92,0,3,1,0 

09:56:47,49.56,-7.38,-7.56,-1.25,1.30,9.63,-1.47,1.13,9.63,0,3,1,0 

Δ  Taula 11. Registres generats pel dispositiu. 

Cada fila representa els valors capturats en un interval de 250 mil·lisegons. El contingut 
de la taula és:  

1. Registres generats en l’interval d’un segon, un cada 250 mil·lisegons. 
2. Hora en la qual s’ha capturat el registre. 
3. Valor dels angles Yaw, Roll i Pitch. 
4. Valor de les coordenades x, y, z del vector Gravetat. 
5. Valor de les coordenades  x, y, z del vector Acceleració. 
6. Resultat del calibratge de la IMU. Els quatre dígits poden tenir un valor entre 0 i 3, 

com més a prop del valor 3, millor qualitat de calibratge. 
a. El primer dígit correspon al calibratgedel giroscopi. 
b. El segon dígit correspon al calibratge de l’acceleròmetre. 
c. El tercer dígit correspon al calibratge del magnetòmetre 
d. El quart dígit correspon a una valoració global del calibratge de tot el 

sistema. 
 

10.4 Resultat de posar en hora el dispositiu . Δ 

Per a carregar l’hora al dispositiu, cal arrancar IDE ARDUINO i executar l’eina Monitor 
Serie. Tot seguit comencem amb el protocol descrit al punt 2a.  

En la següent taula podem observar el resultat del procés d’instal·lar l’hora en el mòdul 
RTC i ajustar-la per tal d’aproximar-la a l’hora real. Aquest valors 09:16:59.589 ->  
corresponen a l’hora del PC. 

 
09:16:59.589 -> ACTIVAR INSTAL·LAR HORA ******** 
09:16:59.589 -> 8:15:38, <-- Hora dispositiu 
09:16:59.589 -> Cadena llegida:  
09:16:59.589 -> Cadena amb errors !!!!!!! 
09:16:59.589 -> Exemples correctes: h 14:22:33  o  h 4:2:3  
o  h 14:2:33 
09:16:59.589 -> TORNA A INTENTAR-HO !!!!! ******** 
09:23:55.390 -> ACTIVAR INSTAL·LAR HORA ******** 
09:23:55.390 -> 8:21:29, <-- Hora dispositiu 
09:23:55.436 -> Cadena llegida: 9:23:15 
09:23:55.436 -> INSTAL·LANT HORA ******** 
09:23:55.436 -> 9:23:15, <-- Hora Instal·lada 
09:23:55.436 -> FINAL  INSTAL·LAR  HORA ******** 
09:23:55.436 -> Envia 't' per a iniciar la rutina de 
compensar  ******** 
09:23:55.436 -> CONTINUEM ENVIANT REGISTRES !!!  

Hem enviat ‘h’.  
Ens  mostra l’hora del dispositiu. 
Ens  mostra què ha rebut. 
Ens  avisa de l’error i ens mostra un 
exemple del que és correcte. 
 
Ens notifica què cal fer i es queda 
esperant. 
Hem enviat ‘h 9:23:15’ 
 
 
La cadena és correcta, continua  el 
procés. Ens mostra l’hora instal·lada. 
L’hora ha quedat instal·lada. 
El programa ens notifica què podem 
fer i què està passant. 

 

 1 

2 
3 

4 
5 

6 
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09:25:45.291 -> ACTIVAR COMPENSAR HORA ******** 
09:25:45.291 -> ATUREM ELS REGISTRES !!! ******** 
09:25:45.291 -> Envia '+' o '-' per a ajustar els segons.  
09:25:45.291 -> Envia 't' per a sortir de la rutina 
09:25:45.291 -> 9:25:40, <-- Hora dispositiu 
 
09:25:48.337 -> 9:25:44, <-- Hora Modificada 
09:25:48.337 -> 9:25:45, <-- Hora Modificada 
........................ ................   ............. 
09:25:48.337 -> 9:25:47, <-- Hora Modificada 
09:25:48.337 -> 9:25:48, <-- Hora Modificada 
09:25:54.453 -> DESACTIVAR COMPENSAR HORA  
09:25:54.453 -> Envia 't' per a iniciar la rutina ******** 
09:25:54.453 -> CONTINUEM ENVIANT REGISTRES !!! ** 
09:25:54.453 -> 9:25:54, <-- Hora del dispositiu 

Hem enviat “t”, el programa imprimeix 
el missatge d’inici,  ens notifica què 
està passant i què podem fer i ens 
mostra l’hora del dispositiu. 
 
 
Ara ajustem els segons per tal 
d’apropar-nos al temps real. Enviem  
cinc caràcter  “+” 
 
 
Hem enviat “t”. El programa 
imprimeix: el missatge de fi del 
procés, què podem fer, que està 
passant i l’hora que té el dispositiu  

Δ  Taula 12. Resultat del procés per a instal·lar l’hora en el dispositiu. 
 

10.5 Construcció del dispositiu . Δ 

Components del dispositiu,  60 grams. 

 
Δ  Figura 21. Components d’un dispositiu. 

 

Elements de suport i subjecció, 22 grams. 

 

Δ  Figura 22.  Elements de subjecció. 
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Dispositius muntats i instal·lats. 

  
Δ  Figura 23.  Fotos Dispositius instal·lats. 

 

11. Anàlisi del funcionament del dispositiu amb Processing. Δ 

En aquest apartat, i  donant continuació a l’apartat  (Representació gràfica del dispositiu.  Δ) 

definirem els casos d'ús que ens interessen, quin patró de disseny  usarem,  les classes que 
caldrà implementar i els detalls més rellevants de la implementació del codi per tal de 
complir amb els requisits i els objectius per a  poder interpretar i estudiar els valors 
obtinguts. 

 

11.1 Diagrama casos d’ús.  Δ 

Per a definir els casos d'ús, ens centrarem en les zones definides en el prototip ► i per 
cada zona especificarem la interactivitat que ens convé, per tal d’assolir els objectius 
projectats. 

Zona (1) ► :  també anomenada Zona 3D, volem rotar al voltant de l’escena, desplaçar-la 
i allunyar-nos o apropar-nos. 

Zona (2) ►: també anomenada Vista Càmera, disposarem de dos elements, cada element 
ens ha de permetre modificar l ‘angle phi i l’angle theta de la càmera . 

Zona (3) ►:  zona esquerre gràfica, tenim els elements que han de permetre la regulació 
de les escales de representació  i els elements que han de permetre mostrar (en la Zona 3D) 
els plans anatòmics. També conté l’element que ens ha de permetre aturar l’animació de la 
gràfica  i el que ens permet modificar cada quants fotogrames pintem un nou registre. 

Zona (4) ►: zona gràfica, volem que quan l’animació estigui aturada, si el punter 
coincideix amb la representació d’un dial, el programa mostri la representació d’aquest valor. 

Zona (5) ►:  zona dades, tindrem elements que han de permetre : 

● Intercanviar els valors representats en la Zona (1), (Zona 3D), entre el vector 
Gravetat i els angles d’Euler. 
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● Amagar/mostrar components de la Zona 3D: els plans fixos, els eixos fixos, els 
eixos anatòmics, els sectors dels angles Roll, Pitch i Yaw , l’IMU i la representació 
del vector Gravetat. 

● Triar o intercanviar l’arxiu de dades que volem visionar. 

 

 
Δ  Figura 24.  Diagrama dels casos d’ús. 

 

 

11.2 Arquitectura.  Δ 

L’arquitectura que  usarem per a dur terme el disseny és la del paradigma Model-Vista-

Controlador [52]  

El Controlador escoltarà la interacció amb l’usuari i amb el sistema, serà l’encarregat de  
crear el model que vol gestionar i la vista que vol escoltar. També podrà parlar amb els 
altres controladors i models. 

El Model gestionarà l’accés a les dades, la seva manipulació i el seu estat. 

La Vista crearà la interfície d’usuari, usarà el model per a demanar-li les dades i el 
controlador  per a  saber quan s’han de fer modificacions o comunicar-li les accions de 
l’usuari. 

Prototip ► 
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L’aplicació  tindrà una base de dades per tal d’emmagatzemar tots aquells valors que són 
invariables en tota la vida de l’aplicació. 

 

11.3 Diagrama de classes.  Δ 

Considerant les definicions de l’apartat anterior, les classes que continguin en el seu nom 
la paraula Controlador actuaran com un Controlador, si contenen la paraula Vista tindran 
el rol de Vista i si contenen la paraula Model  tindran el rol de Model. 

El conjunt de classes que contindrà el programa és: 

● Classe anomenada  BD, aquesta classe serà accessible per a tots els components del 
sistema i contindrà els valors que no canvien mai i que són necessaris per a la 
construcció de la interfície i el funcionament de l’aplicació. Estableix una relació d'ús 
amb la resta de classes. 

● Classe anomenada Model, és amb la que gestionarem les dades capturades pel 
mètode SerialEvent() i tota la resta de dades d'ús general, tindrà una relació d’ús amb 
els Controladors que la requereixin. 

● Classe anomenada Principal, actuarà com a Controlador general. Aquesta classe 
contindrà instàncies dels diferents Controladors del sistema amb els quals es 
comunicarà atenent sol·licituds o demanant accions. També contindrà els mètodes 
relacionats amb la interacció del ratolí i els mètodes ineludibles: setup(), draw() i 
serialEvent(). Serà la creadora de la resta de controladors i de Model. 

● Classe anomenada ControladorCamara. Aquesta classe actuarà de controlador de 
les classes ModelCamera i VistaCamara, amb les quals tindrà una relació de 
composició. En aquestes classes gestionarem tot el que està relacionat amb el 
moviment de la càmera i de l’observador. 

● Classe anomenada ControladorGravetat. Aquesta classe serà el controlador de les 
classes ModelG, VistaG, amb les quals tindrà una relació de composició. Amb 
aquestes classes dibuixarem i gestionarem tot el relacionat amb el vector gravetat. 

● Classe anomenada Controlador3D. Aquesta classe serà el controlador de les classes 
Model3D, VistaIMU, amb les quals tindrà una relació de composició, i amb 
ControladorGravetat tindrà una relació d'ús. Amb aquestes classes dibuixarem i 
gestionarem tot el relacionat amb l’escena 3D, és a dir, les zones 1 i 2 ► i la interacció 
de l’usuari amb els elements interactius d’aquestes zones.   

● Classe anomenada ControladorGrafica. Aquesta classe serà el controlador de les 
classes ModelGrafica, VistaGraficaEsquerra, amb les quals tindrà una relació de 
composició i VistaGraficaSD i VistaGrafica amb les quals tindrà una relació 
d’agregació. Amb aquestes classes dibuixarem i gestionarem tot el relacionat amb la 
gràfica, és a dir, les zones 3 i 4 ► i la interacció de l’usuari amb els elements 
interactius d’aquestes zones. Les classes VistaGraficaSD i VistaGrafica establiran 
una relació d’herència ja que la primera la usarem per a representar les dades 
obtingudes de la targeta SD i l’altra per a les dades obtingudes en temps real. 

● Classe anomenada ControladorPanel. Aquesta classe actuarà de controlador de les 
classes ModelPanel, VistaPanel, amb les quals tindrà una relació de composició. 
Amb aquestes classes dibuixarem i gestionarem tot el relacionat amb la representació 
gràfica del valor dels paràmetres, concretament la zona 5 ► i la interacció de l’usuari 
amb els elements interactius d’aquesta zona.   

● Crearem la classe ControladorRoda per a elements amb els quals volem 
interaccionar amb la roda del ratolí i la classe ControladorLabel per als elements que 
interaccionen amb els botons del ratolí o que mostren el nom i valor dels diferents 
paràmetres especificats en els requeriments. Estableixen una relació d'ús amb altres 
controladors.
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 REF llistafigures \h  \* MERGEFORMAT Δ  Figura  SEQ Figura \* ARABIC 25.  Diagrama de Classes 
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12. Implementació.  Δ 

En aquest apartat, comentarem els detalls més rellevants de la implementació, la resta 
de comentaris i justificacions les trobarem en el codi que acompanya al projecte. 

Per tal de materialitzar la relació de composició, les classes Controlador tindran com a 
classes internes aquelles amb les quals tinguin aquesta relació. 

Donat que cada zona del Prototip  Δ té unes variables de valor fix que no es compartiran 
amb cap altre objecte de classe i per tal de no generar un arxiu massa gran amb la classe 
BD, s’ha decidit afegir una classe interna a cada controlador anomenada BD1, que contindrà 
els valors propis que no comparteix amb ningú. Establirà una relació de composició. 

Es volia fer la classe Model estàtica però no es pot, ja que internament utilitza mètodes 
de classe que no ho són. S’ha optat per passar, en el constructor, un objecte de la classe 
Model als controladors que l’usen. 

Per a dibuixar les escenes, s’ha utilitzat l’objecte PGraphics i els mètodes que 
proporciona. Quan ha calgut aïllar les operacions del gràfics, s’ha  encabit el codi entre les 
funcions pushMatrix() i popMatrix() 

Per a dibuixar l’IMU, s’ha importat la llibreria shapes3d i s’ha instanciat un objecte Box. 
En la carpeta “data” del programa s’han inclòs les imatges que carregarem en aquest 
objecte. 

Per a definir els elements interactius, s’ha importat la llibreria controlP5  [53] i en la 
carpeta data del programa s’han incorporat les imatges que utilitzarem. 

Per a implementar els moviments de la càmera, s’ha definit una variable amb prefix  
theta per a la rotació al voltant  de l’eix Y i una altra amb prefix phi per a la rotació al voltant 
de l’eix X. Primer calculem les coordenades de l’ull en funció del valor  del angles : 

ull_X= observador * cos(phi)* cos(theta); 

ull_Y = observador * sin(phi); 

ull_Z = observador * cos(phi)  *sin(theta); 

● Seguidament apliquem a l’objecte PGraphics  la matriu de transformació: 

g.camera(ull_X, ull_Y,ull_Z,   // posició de l’observador. 

0, 0, 0,               // centre de l'escena. 

-sin(phi)* cos(theta),   // coordenades del  vector  que mira al punt up. 

  cos(phi),  

-sin(phi)* sin(theta)); 

 

Quan movem la càmera, per aconseguir que el text sempre miri a l’observador, caldrà 
aplicar la següent transformació : 

g.rotateY(-  theta) 

g.rotateX( - phi) 

Per tal de representar gràficament les dades obtingudes amb el dispositiu, ho farem de 
dues maneres: una en temps real, connectant el dispositiu al PC pel port Serial, i l’altra, un 
cop hem acabat la sessió, recuperant-les des de la targeta SD.  Les dades sempre seran 
recollides en forma de registre: 

● [valor_hora, valor_Variable1, valor_Variable2,.... ...., valor_Variableenesim, \n] 

on el valor “\n” indica el final del registre. 
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Processing, per defecte, posiciona els eixos de coordenades tal com es detalla en la 
taula següent i les rotacions són en sentit horari per a valors positius. Si comparem la 
posició dels eixos de l’IMU amb la de Processing, podem observar que l’IMU té rotat l’Eix X 
90 graus en sentit antihorari, per tant, farem una rotació de l’eix X en sentit antihorari de 
l’objecte PGraphics en el qual dibuixem els components de l’escena 3D per tal de treballar 
amb les funcions sense haver de fer canvis entre l’ordre de les variables. S’ha usat la funció 
g.rotateX(-PI/2)  abans de dibuixar res. 

 

Posició eixos Processing Posició eixos IMU 

  

Δ Figura 26.  Posició eixos Processing vers IMU. 

Cada cop que recuperem un registre, amb el valor dels angles fem el càlcul dels sinus i 
cosinus per tal de dibuixar  l’IMU en la posició 3D que les dades notifiquen i seguidament 
apliquem la matriu de transformació amb el mètode:      

g.applyMatrix( r11, r12, r13, 0,   r21, r22, r23, 0,    r31, r32, r33, 0,   0, 0, 0, 1); 

On els diferents r.. corresponen als valors obtinguts en multiplicar les matrius de rotació 
antihorària. En el nostre cas, fem  el producte en l’ordre  Z Y X: 

● Primer fem el gir de valor Yaw al voltant de l’eix Z.  
● Segon fem el gir de valor Roll al voltant de l’eix Y 
● Tercer girem  el valor Pitch al voltant de l’eix X.  

 

 

 

 

 

Δ Figura 27.  Matrius de rotació 
 

 

Per a recuperar la posició original, apliquem la matriu Transposada amb el mètode : 

  g.applyMatrix( r11, r21, r31, 0,    r12, r22, r32, 0,    r13, r23, r33, 0,    0, 0, 0, 1); 
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En el cas del vector Gravetat o acceleració, l’IMU subministra les coordenades X, Y, Z 
del vector, per tant aplicarem les fórmules  per aquest cas: 

 

 
Δ Figura 28.  Càlcul angles vector gravetat. 

 

A la següent figura tenim la captura de la representació gràfica del vector Gravetat (OA) (color 

magenta), en blau l’angle theta  i en verd  l’angle phi φ . Entre altres, els eixos i el centre O 

indiquen el centre del bno055, que s’ha ocultat.  

A la part inferior tenim els valors de la posició de l’observador, respecte del centre de la imatge, 
les rodes PHI i THETA  permeten moure, grau a grau, aquesta posició. PHI és negatiu quan 
l’observador va cap a dalt  i THETA és negatiu des de l’Oest cap a la dreta. 

 
Δ Figura 29.  Representació gràfica vector gravetat. 
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La següent figura mostra una captura de la interfície en temps real. El gràfic mostra els 
valors dels angles Roll, Pitch i Yaw al llarg de 30 segons en els quals s’ha dut a terme el 
protocol de calibratge. Els valors de la part inferior corresponen al vector gravetat de l’últim 
segon dibuixat, el segon 29,25 i  a l‘estat del calibratge.  

Les etiquetes de la part esquerra del gràfic mostren els valors dels angles d’Euler en 
aquest segon, per exemple, l’etiqueta vermella ens informa de l’angle Roll, amb un valor de 
de -5,2º,  que correspon a una rotació al voltant de l’eix Y (cap a la dreta) contingut en el pla 
Frontal. 

La part esquerra de la captura mostra la representació gràfica de l’IMU i la seva posició 
vers el sistema Fix. L’observador s’ho mira des de dalt a l’esquerra de l’Oest, és a dir, amb 
un theta de 53º i un phi de – 36º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Anàlisis dels resultats obtinguts.  Δ 

En aquest apartat mostrarem com han anat les proves de camp i els resultats obtinguts. 
Nota: cal tenir present que els gràfics són un seguit de punts i que cada zona té l’opció de 
modificar l’escala de representació de les dades.  

 

13.1 Experiment 1. Procediment  Δ 

1. El dispositiu encén el led vermell intermitentment durant 2 segons (veure loop()), això 
ens avisa que no tenim instal·lada la targeta. 

2. Situem l’usuari en el lloc de sortida en posició vertical (mirant al Nord a uns 9º cap a 
l’esquerra, usem la brúixola).  Instal·lem el dispositiu a la part exterior de la cuixa, a la 
meitat de la distància entre el genoll i el maluc, procurant que quedi anivellat respecte el 
terra i orientat en el sentit de la marxa, cap endavant.  

3. Introduïm la targeta en la ranura corresponent de la placa, el led vermell deixa de fer 
intermitència,  demanem a l’usuari que no es mogui durant 10 segons. Comprovem que 
el led verd és apagat, això ens indica que el calibratge és òptim. 

4. Demanem a l’usuari que avanci fins a una fita que hem posat a  6 metres i, un cop allí,  
giri 180º, torni fins la posició de sortida, torni a girar 180º, avanci 5 metres i s’aturi. 

 REF llistafigures \h  \* MERGEFORMAT Δ Figura  SEQ Figura \* ARABIC 30.  Resultat 
implementació amb Processing. 
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5. Ara demanem a l’usuari que adopti la posició de la fase d’empenta  i executi els 
moviments d’aquesta fase i la de lliscament ►, és a dir, flexionar els genolls per abaixar 
el CGD i seguidament estendre lateralment l’extremitat on duu el dispositiu i tornar-la a 
recollir mantenint la posició de genolls flexionats, moviments d’abducció i adducció. 
Repetim 10 cops aquests moviments. 

6. Demanem a l’usuari que recuperi la posició inicial (2). Retirem la targeta, recuperem 
l’arxiu i el dipositem a la carpeta “data” de l’aplicació. Executem l’aplicació. 

 

13.2 Experiment 1.  Resultats  Δ 

 

Δ Figura 31.  Resultats experiment 1, temps 0” a 30”. 
 

 

 

  Δ Figura 32.  Resultats experiment 1, temps 30” a 60”. 
 

2  1 2 3 

 3 5 4 6 
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    Δ Figura 33.  Resultats experiment 1, temps 60” a 90”. 
 

1. Segons 0 a 21, hem introduït la targeta, el led vermell s’apaga i el verd no s’encén, això 
indica que el calibratge és òptim. Esperem que la posició de l’usuari sigui estable, amb 
els peus paral·lels i  la cara aixecada.  

2. Segon 21, observem: un angle Roll de -2,8º (inclinació dreta–esquerra); un angle Pitch 
de 3,3º (inclinació dorsal-ventral); un angle Yaw de 359,5º. (desviació respecta al Nord 
Magnètic)  

3. Segon 21 a 49’5, l’usuari comença a caminar, avança 6 metres, gira 180º ( 29’’ a 31’’5, 
angle Yaw de 359º a 178º), avança 6 metres i gira 180º (40’’ a 42’’, angle Yaw de 178º a 
348º), avança 5 metres i s’atura. No avaluarem  el comportament dels angles durant el 
període de caminar. 

4. Segon 49’5, observem: un angle Roll de -0.9º (petita inclinació a la dreta); un angle Pitch  
de -10º (inclinació cap enrere) ; un angle Yaw  de 4,1º. 

5. Segons 49’5 a 55, demanem a l’usuari que adopti la posició de la  fase d’empenta i la 
mantingui. L’angle Pitch a passat de -10º a – 53,1º (el dispositiu està inclinat cap enrere, 
mira cap al cel). Els angles Roll i Yaw han variat unes dècimes  

6. Segons 55 a 86, demanem a l’usuari que  executi els moviments de la fase d’empenta i 
la de lliscament,  és a dir, estiri totalment  la cuixa lateralment (adducció) del (55’’ a 
58’’25), la mantingui un segon (58’’25 a 59’’25), la torni a la posició anterior (abducció) 
(59’’25 a 60’’25) i la mantingui un segon (59’’25 a 61’’25). Observem com: en l’adducció-
abducció, l’angle Roll varia des de ~3,3º a ~33,8º (inclinació esquerra), l’angle Pitch 
oscil·la entre  ~-42,7º i ~10,3º 

7. Segons 86 a 101´75 (no mostrem la captura), l’usuari recupera la posició descrita a (1) i 
retirem la targeta, el led vermell es torna a encendre. Segon 99, observem: un angle Roll 
de -2,1º; un angle Pitch  de -10,6º; un angle Yaw  de 13,3º. 

 

 

 6 7 
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13.3 Experiment 1.  Conclusions  Δ 

1. Cal ser més precís en la posició inicial i final de l’usuari, ja que això ens permetrà saber 
si el dispositiu s’ha mogut. 

2. Cal usar una plataforma per a controlar la posició equipada amb un nivell làser. Per tal 
de verificar que el anivellat del dispositiu és aproximadament el mateix tant a l’inici  com 
al final, i la posició de l’usuari també, és a dir, quan comencem ens col·loquem en la  
plataforma que suporta el nivell làser, llavors anivellem el dispositiu i prenem referències 
de la posició de l’usuari. En  finalitzar, pugem l’usuari a la plataforma, el  posicionem vers 
les referències i verifiquem l’anivellat i la posició dels dispositius. 

3. El grau de calibratget (entre 0 i 3) s’ha mantingut en valor 3 per a tots els components de 
l’IMU (magnetòmetre, acceleròmetre i giroscopi) només des del segon 21 al 23 el 
magnetòmetre ha baixat a valor 2 (moment de l’inici de la marxa). Aquests resultats, per 
ara, són excepcionals. 

4. La diferència de l’angle Yaw entre la posició inicial 359,5º i la final 13,3º no la podem 
justificar, perquè no són iguals, ja que no hem estat rigorosos a definir millor tant la  
posició inicial com la final vers el Nord magnètic. El valor que obteníem és en el pla 

horitzontal ► per a l’angle  2h :  angle entre l’orientació horitzontal de la  cuixa i l’eix 
sagital. 

● 2h  =  angle Yaw % 360.0 =>  = 0,5º i 13,3º 

● rang esperat [0º, 20º 10] 

5. L’angle Roll ha començat amb un valor de -2,8º i ha finalitzat en un valor de – 2,1º, 
aquest resultat és bo respecte a creure en la veracitat de les dades. Els valors assolits 
quan estira totalment l’extremitat lateralment (adducció) és ~ 33,8º (recta de regressió) 
(inclinació esquerra del dispositiu ►)  i quan retorna a la posició anterior (abducció) és 
~3,3º (recta de regressió). El valor que obteníem és en el pla frontal ► per a l’angle  

2f:  rotació de l’eix frontal de la cuixa:   

● 2f  =  angle Roll cuixa dreta en adducció. =>  33,8º 

● rang esperat [-15º,20º  10] 

6. En el moment de la flexió de l’extremitat l’angle Pitch ha passat a -53,1º (el dispositiu 
està inclinat cap enrere ►). Els valors assolits quan estira totalment l’extremitat 
lateralment (adducció) és de ~ 10,3º , quan retorna a la posició anterior (abducció) és de  
~ -36º  i  després torna als ~ -42º,  això vol dir que quan recull l’extremitat perd flexió i 
després  (en el temps d’espera) la torna a recuperar. El valor que obteníem és en el pla 

Sagital ► per a l’angle  2s:  angle entre la cuixa i l’eix vertical:  

● 2s  =  angle Pitch cuixa en abducció i flexió  =  - 42º 

● rang esperat [-60º 10 , 0º] 

El fet d’obtenir valors entre  ~ 10º i ~ -36º, pot ser degut al fet que tot el cos bascula 
cap endavant, caldrà creuar les dades amb els altres dispositius per a comprovar si 
els passa el mateix o, pel contrari, el patinador està fent malament l’exercici. 

 

13.4 Experiment 2. Procediment  Δ 

1. Preparem 3 dispositius, un per a la cintura, un per a la cuixa i un altre per a la cama; 
instal·lem una targeta en cada dispositiu i els instal·lem en l’usuari. Ens ajudem d’un 
nivell làser per tal d’anivellar al màxim els dispositius. 
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2. L’usuari es prepara en la zona de sortida, roman estàtic, amb el cap alt i el cos ben 
estirat, durant uns segons, mirant en la direcció de 250º, ens ajudem d’una brúixola. 

3. Demanem a l’usuari que giri 180º i comenci a patinar fins al final d’una avinguda, giri 
180º i torni a la zona de sortida, giri 180º i repeteixi el circuit . 

4. Demanem a l’usuari que recuperi la posició inicial (2). Retirem les targetes, recuperem 
els arxius i els dipositem en la  carpeta “data”. Executem una  aplicació per a cada 
dispositiu. 

 

13.5 Experiment 2.  Resultats  Δ 

1. Per períodes de 30 segons, fem una anàlisi visual dels resultats. Amb el punter 
assenyalem el valor que més cops es repeteix a un costat i a l’altre, això genera rectes 
que podem interpretar com a rectes de regressió.  

2. Mostrem les captures del període 90 a 120 del dispositiu cuixa i del dispositiu cama. 

 

Δ Figura 34.  Resultats experiment 2, temps 90” a 120”. Cuixa i cama. 

Cuixa 

Cama 
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3. Segons 91 a 95, l’usuari està en posició estàtica, i mentre gira 180º comença a patinar. 

4. Segons 95 a 120, l’usuari patina per una avinguda seguint la línia discontínua de la 
calçada. 

5. En aquest experiment, el dispositiu cintura ha fallat en la captura de dades, però 
mostrem una captura d’un primer experiment (en aquest va fallar la captura de dades del 
dispositiu cama) ja que el que interessa és comprovar com ha funcionat el dispositiu i 
observar com es comporten els angles. 

 

Δ Figura 35.  Resultats experiment 2, temps 30” a 60”. Cintura. 

 

6. Segons 31 a 60, l’usuari patina per una avinguda seguint la línia discontinua de la 
calçada. 

 

13.6 Experiment 2.  Conclusions  Δ 

1. Hem usat un nivell làser per tal de centrar el dispositiu amb els eixos de les extremitats i 
l’esquena. 

2. Hem posicionat l’usuari abans  i al final de l’experiment, però no hem estat rigorosos a 
l’hora de fixar la posició (no hem usat referències). Tot i així, les variacions són petites. 
La major variació de l’angle Yaw de la cama pot ser deguda a una mala posició del patí 
(pronació, -gest habitual quan s’està parat- ) d’aquí que hàgim de ser més rigorosos. 

 

  Posició inicial Posició final  

Angle segon 95’’ 359” variació 

Roll 
cuixa 0,1º -4,3º 4,4º 

cama 8,4º 3,1º 5,3º 

Pitch 
cuixa -6,4º -8,9º -2,5º 

cama 11,6º 10,9º 0,7º 

Cintura 
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Yaw 
cuixa 231,4º 233,8º 2,4º 

cama 256,1º 285,5º 29,4 

 

3. El grau de calibratge (entre 0 i 3) s’ha mantingut sempre en valors de 3. En el dispositiu 
de la cama, el paràmetre SYS (Registre CALIB_STAT adreça 0x35 bit 7 i 6) sempre ha 
estat a zero però, en fer un reinici de la placa, ha tornat a mostrar valors de 3. 

4. Angle Roll cintura: aquest angle notifica la inclinació dreta-esquerra de la part superior 
del cos, els rangs de valors els observem entre  ~ 5,7º i  ~ -8,7º. Els valors  que 
obteníem són:  

En el pla frontal ►: rotació de l’eix frontal de la pelvis, rang esperat [-15º, 15º] 
● Fase empenta cama dreta, recolzament cama esquerra i lliscament esquerra. 

1f   =  angle Roll cintura  = 5,7º 

● Fase empenta cama esquerra, recolzament cama dreta i lliscament dreta 

.θ1f =  angle Roll cintura  = -8,7º 

Nota:  La diferència en abs entre el valor positiu i negatiu indica falta de rendiment en un 
dels costats i caldrà advertir-ho en els estudis posteriors. 

5. Angle Roll cuixa: el moviment comença fent una ’adducció cap a la dreta, assoleix un 
valor de ~ 19,3º (recta de regressió) (inclinació esquerra del dispositiu ►), retorna a la 
posició anterior (abducció) passa a la posició 0º i realitza una adducció cap a l’esquerra 
que provoca una inclinació de ~ - 9,5º (recta de regressió) (inclinació dreta del dispositiu 
►). A diferència del primer experiment, ara la cama s’inclina a dreta i a esquerra. Els 
valors que obteníem són:  

En el pla frontal ►: rotació de l’eix frontal de la cuixa. rang esperat [-15º,20º  10] 
● Cuixa dreta, extensió en adducció a la dreta:   

θ2f   =  angle Roll cuixa dreta  =>  19,3º 

● Cuixa dreta, extensió en adducció a l’esquerra:   

2f =  angle Roll cuixa dreta  =>  - 9,5º 

6. Angle Roll cama: el moviment comença fent una ’adducció cap a la dreta, assoleix un 
valor de ~ 21º (recta de regressió) (inclinació esquerra del dispositiu ►), retorna a la 
posició anterior (abducció) passa per la posició 0º i realitza una adducció cap a 
l’esquerra que provoca una inclinació de ~ - 20,1º (recta de regressió) (inclinació dreta 
del dispositiu ►). La cama s’inclina a dreta i a esquerra. Els valors  que obteníem són:  

En el pla frontal►: rotació de l’eix frontal de la cama. rang esperat [-20º, 20º  10] 

● Cama dreta, extensió en adducció a la dreta:   

3f   =  angle Roll cama dreta  =>  21º 

● Cama dreta, extensió en adducció a l’esquerra:   

3f =  angle Roll cama dreta  =>  - 20,1º 

Nota:  la diferència entre l’angle Roll de la cuixa i la cama implica que la cama ha girat 
més que la cuixa i caldrà advertir-ho en els estudis posteriors. 

7. Angle Pitch cintura: aquest angle notifica la inclinació cap al davant de la part superior 
del cos, els rangs de valors que observem són  ~ 50,8º i  ~ -46,5º. Els valors que 
obteníem són:  
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En el pla Sagital ►: angle entre la pelvis i l’eix vertical. rang esperat [0º, 50º  10] 

● Fase empenta cama dreta, recolzament i lliscament cama esquerra. 

1s   =  angle Pitch cintura  =  46,5º 

● Fase empenta cama esquerra, recolzament i lliscament cama dreta. 

.θ1s=  angle Pitch cintura  = 50,8º 

Nota:  la diferència de valors també cal tenir-la en compte i caldrà advertir-ho en els 
estudis posteriors. 

7. Angle Pitch cuixa: el dispositiu quasi sempre està inclinat cap enrere ►, en adducció la 
flexió és de ~ -2,1º i en abducció la flexió es mou a  ~ -48,9º . Els valors que obtenim 
són:  

En el pla Sagital ►:  2s, angle entre la cuixa i l’eix vertical. rang esperat [-60º 10 , 
0º] 

● Cuixa dreta, flexió en abducció:   

θ2s =  angle Pitch cuixa =  ~ - 48,9º 

● Cuixa dreta, flexió en adducció :   

θ2s =  angle Pitch cuixa =   ~  - 2,1º 

Nota:  El comportament d’aquests dos valors s’ha d’estudiar al llarg de tot el recorregut. 
Les variacions dels valors límits del rang ens serviran per avaluar l’eficiència del 
patinador.  

8. Angle Pitch cama: el dispositiu sempre està inclinat cap endavant ►, en abducció la 
flexió és de ~ 49,1º i en adducció la flexió es mou a  ~ 6,8º . Els valors  que obtenim són:  

En el pla Sagital ►: 3s, angle entre la cuixa i l’eix vertical. rang esperat [0º, 60º  
10] 

● Cama dreta, flexió en abducció:   

θ3s =  angle Pitch cuixa =  ~ 49,1º 

● Cama dreta, flexió en adducció :   

θ3s =  angle Pitch cuixa =   ~  6,8º 

Nota:  La diferència entre l’angle Pitch de la cuixa i la cama en adducció implica que la 
cama no s’estira tot el que pot i caldrà advertir-ho en els estudis posteriors. 

 
9. Angle Yaw cintura. Tenir coneixement d’aquest valor és molt interessant perquè ens 

adverteix si estem fent una rotació del cos respecte de l’eix vertical, quan el que hem de 
fer és una rotació al voltant de l’eix Sagital --si mirem la captura, veurem que, 
efectivament,  la rotació del dispositiu cintura al voltant de l’eix Sagital (angle Roll) és 
efectiva--. Aquest valor ha de ser més petit que el Yaw que llegim dels dispositius de la 
cama i la cuixa. El rang de valors que observem és de  ~ 50,8º , fins  ~ 40,3º   representa 
una trajectòria sinusoïdal de 50,8º - 40,3º = 10,5º . El valor  que obtenim és:  

En el pla Horitzontal ►:  θ1h, variació del rumb de la pelvis, valor  esperat  1h  < 

2h 

θ1h   = angle Yaw( fase d’empenta - fase de recolzament) = 50,8º - 40,3º = 10,5º 

 
10. Angle Yaw cuixa, període 102,75 a 103,5, rang des de  ~ 55,6º , fins  ~ 33,5º   

representa una trajectòria sinusoïdal de 55,6º - 33,5º = 22,1º . El valor  que obtenim és:  
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En el pla Horitzontal ►:  θ2h, variació del rumb de la cuixa, rang esperat [0º, 20º 

10] 

θ2h   = Yaw fase d’empenta - Yaw fase de recolzament = 55,6º - 33,5º = 22,1º 

11. Angle Yaw cama, període 102,75 a 103,5, rang des de  ~ 82,1º  fins a  ~ 59,1º   
representa una trajectòria sinusoïdal de 82,1º - 59,1º = 23º. El valor que obtenim és:     

En el pla Horitzontal ►:   θ3h, variació del rumb de la cama. rang esperat [0º, 20º 

10] 

θ3h   = Yaw fase d’empenta - Yaw fase de recolzament = 82,1º - 59,1º = 23º    

Nota:  Observem que  els valors tenen un comportament esperat, però l’orientació no 
coincideix. Això és degut, entre altres --que caldrà investigar- , al fet que els dispositius, 
en la posició inicial (segon 7), no miraven al mateix punt, el dispositiu de la cuixa mirava 
a 198º i el de la cama mirava a 234º. 

 

14. Conclusions.  Δ 

Arribar fins aquí implica que s’ha balancejat l’equació i considero que el resultat és 
satisfactori. Ha calgut l’ús de molts recursos (alguns per primer cop) i això encara ha fet més 
entretingut el treball. 

El pla de treball plantejat en la planificació  s’ha dut a terme en els terminis establerts i en 
els continguts proposats. Per aconseguir-ho ha calgut invertir un 59% més d’hores de les 
projectades, en part pel fet d’haver d’mplementar i justificar codi per a posar l’hora en el RTC 
i,  també, pel fet que els gràfics siguin animats, això ajuda molt a entendre les dades, però 
un cop s’aturen, per a fer un seguiment i donar explicacions, ha calgut implementar més 
interactivitat i funcionalitat per a  informar del comportament de les dades.  

Quan ha calgut, s’ha tingut capacitat per a tornar enrere i rectificar conceptes mal 
explicats o incorrectament plantejats o millorar els continguts amb motiu de les observacions 
de l’Antoni Morell, el nostre consultor. Gràcies, Antoni, per les observacions constructives i 
valoracions més que positives. 

A nivell tècnic no hi ha hagut problemes, cada mòdul requereix de la connexió de quatre 
fils i el programari lliure de suport m’ha permès verificar el seu funcionament i implementar el 
codi que proporciona les dades requerides en els objectius. Cada un dels dispositius s’ha 
acoblat d’una manera diferent i s’ha equipat amb un joc de tirants elàstics, a més, un encert 
ha estat usar veta adherent (velcro) amb adhesiu a les parts exteriors, això ha permès 
enganxar el dispositiu a una de les parts i l’altra s’ha enganxat a la roba. Un dels temors era 
que els dispositius es moguessin del seu emplaçament i això no ha passat. 

Tot i que hi ha hagut funcionaments no esperats a l’hora de fer proves, fent un reinici de 
la placa  tot ha tornat a funcionar com s’esperava. 

Corol·lari: 

S’ha dut a terme el projecte tal com s’havia dissenyat. 

El dispositiu ha funcionat com s’esperava i amb eficiència. 

El desenvolupament del projecte ha permès aprendre l’ús de recursos i nous conceptes. 

S’han obert moltes portes, caldrà seguir treballant i investigant. 
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15. Treball futur. Δ 

Cal tenir en compte que el sensor ens ha anat bé perquè ha treballat  en una posició tal 
que:  

● Roll = 0 ≅  posició anivellada dreta-esquerra del dispositiu ≅  Posició anatòmica de 
treball del dispositiu. 

● Pitch = 0  ≅ posició anivellada davant-darrera del dispositiu. ≅  Posició anatòmica 
de treball del dispositiu. 

● Yaw = 0 = Nord = direcció visual de l’usuari.  

Quan el sensor s’apropa als límits de treball: Roll = {-90,90} o Pitch = {-180,180} la 
transmissió dels valors no es correspon amb la realitat, conté errors. En el nostre cas, el 
rang de valors màxims dels angles són: Roll usuari ≅  [-40,40]  i Pitch usuari ≅  [-70,70] per 
tant, com que no ens apropem als límits del sensor, obtenim un funcionament òptim i real. 
Cal tenir en compte aquest comportament  i una tasca a realitzar és verificar si la transmissió 
de dades en format Quaternió també genera els mateixos errors.  

Per a millorar el rendiment i l’efectivitat dels dispositius podem equipar-los amb 
comunicació sense fils, llavors disposarem  de  dades en temps real i podrem: 

● Corregir millor errors d’anivellament i de posicionament. 

● Verificar millor l’estat del calibratge. 

● Recrear les dades mentre les estem rebent, això possibilitaria corregir errors 
d’execució en temps real i els beneficis obtinguts per l’usuari serien molt superiors . 

● Capturar les dades via telèfon intel·ligent. 

Una altra millora consisteix en generar registres cada 100 mil·lisegons i així augmentar la 
definició i precisió de les dades, és a dir, com més petita sigui la porció de temps, més detall 
tindrem del gest que s’ha realitzat. 

Les dades s’han d’estudiar i analitzar  estadísticament per tal de poder fer comparacions 
i treure conclusions. Cal observar-les per fases, entendre quins marges poden tenir els 
valors màxims i descobrir correlacions per tal de decidir si la metodologia de correcció 
d’errors (a l’hora de patinar) és l’apropiada.  

Actualment, cada dispositiu pesa aproximadament uns 80 grams, cal estudiar com 
minimitzar el volum i el pes del dispositiu. Reduir la grandària de la bateria, crear un shield, 
etc. 

En les animacions dels gràfics, cal afegir zones de color per agrupar els períodes de 
temps que es corresponen amb les diferents fases del patinatge.►.  

Cal ampliar les prestacions de la interfície feta amb Processing: 

● Incloure un botó per a triar entre obtenir les dades des del port USB o des dels 
arxius. 

● Incorporar les opcions de visualització dels elements de l’escena 3D a menús 
desplegables. 

● Mostrar les dades en menús desplegables i per temes (gravetat, acceleració, etc).  

● Mostrar els gràfics dels tres dispositius alhora.  

● Mostrar els valors estadístics, etc. 
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16. Glossari.  Δ 

Adafruit: Adafruit va ser fundada el 2005 per l'enginyer MIT, Limor "Ladyada" Fried. El 
seu objectiu era crear el millor lloc en línia per aprendre electrònica i fabricar els productes 
més ben dissenyats per a fabricants de totes les edats i nivells d’habilitat. 

Angles d'Euler: els angles d'Euler constitueixen un conjunt de tres coordenades 
angulars que serveixen per especificar l'orientació d'un sistema de referència d'eixos 
ortogonals, normalment mòbil, respecte a un altre sistema de referència d'eixos ortogonals 
normalment fixos. Van ser introduïts per Leonhard Euler en la mecànica del sòlid rígid per 
descriure l'orientació d'un sistema de referència solidari amb un sòlid rígid en moviment. 

Arduino: Arduino és una placa de circuit imprès simple basada en el microcontrolador 
de codi obert provinent de la plataforma de codi obert Wiring amb l'objectiu de fer més 
simple i accessible el disseny de circuits electrònics amb microcontroladors. 

Arduino IDE: l'entorn de desenvolupament integrat (IDE) d'Arduino és una aplicació 
multiplataforma (per a Windows, macOS, Linux) que està escrita en el llenguatge de 
programació Java. S'utilitza per escriure i carregar programes en plaques compatibles amb 
Arduino, però també, amb l'ajuda de nuclis de tercers, es pot usar amb plaques de 
desenvolupament d'altres proveïdors, com ara Adafruit. 

L'entorn de desenvolupament integrat també anomenat IDE (sigla en anglès de 
Integrated Development Environment), és un programa informàtic compost per un conjunt 
d'eines de programació. Pot dedicar-se en exclusiva a un sol llenguatge de programació o 
bé pot utilitzar-se en diversos llenguatges. Un IDE és un entorn de programació que ha estat 
empaquetat com un programa d'aplicació; és a dir, que consisteix en un editor de codi, un 
compilador, un depurador i un constructor d'interfície gràfica (GUI). A més, en el cas 
d'Arduino incorpora les eines per carregar el programa ja compilat en la memòria flash del 
maquinari. 

Bateria: BATERIA LIPO 3.7V 1100mA protegida;  bateria recarregable Li-Polímer amb 
connector JST.; Voltatge: 3,7V; Capacitat: 1100mA; tecnologia de Li-Polímer amb circuit de 
control;  mides: 37x59x5mm. 

Biomecànica: la biomecànica és una disciplina científica que té per objecte l'estudi de 
les estructures de caràcter mecànic que existeixen en els éssers vius, fonamentalment del 
cos humà. Aquesta àrea de coneixement es recolza en diverses ciències biomèdiques, 
utilitzant els coneixements de la mecànica, l'enginyeria, l'anatomia, la fisiologia i altres 
disciplines, per estudiar el comportament del cos humà i resoldre els problemes derivats de 
les diverses condicions a què pot veure's sotmès. 

Breadboard: la placa de proves, també coneguda com a protoboard o breadboard, és 
una placa d'ús genèric reutilitzable o semi permanent, usada per construir prototips de 
circuits electrònics amb soldadura o sense. Normalment s'utilitzen per a la realització de 
proves experimentals.  

Centre de Gravetat (CdG): CdG és el punt d'aplicació de les diverses forces de gravetat 
que actuen sobre la distribució de masses d'un cos. Depèn del camp gravitatori on aquest es 
trobi. 

Centre de massa: en física, el centre de massa (o baricentre) d'un sistema de partícules 
o un sòlid continu es pot equiparar dinàmicament, en molts aspectes, a una partícula puntual 
de massa equivalent. La posició d'aquesta partícula s'anomena centre de massa del sistema 
o sòlid. El centre de massa d'un sistema de partícules és només funció de les masses i les 
posicions de les partícules i, en general, no cal que coincideixi amb la posició de cap d’elles. 
En el cas d'un sòlid, el centre de massa és fix respecte d'aquest, però no necessàriament hi 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_refer%C3%A8ncia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
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està en contacte (per exemple, el centre de massa d'un dònut és al centre del forat).  En el 
context d'un camp gravitatori uniforme (com és el cas de la superfície de la Terra amb gran 
aproximació) correspon amb el CdG. 

Extremitat inferior: el membre o extremitat inferior inclou la cintura pelviana, la natja, el 
maluc, la cuixa, el genoll, la cama, el turmell i el peu (amb el taló i els dits). 

Filtre de Kalman: el filtre de Kalman és un algorisme desenvolupat per Rudolf E. 
Kálmán el 1960 que serveix per poder identificar l'estat ocult (no mesurable) d'un sistema 
dinàmic lineal (sistema dinàmic, és un sistema en què una funció descriu la dependència 
temporal d'un punt en un espai geomètric), igual que l'observador de Luenberger 
(lobservador de Luenberger és un estimador d'estat, és a dir, un algorisme que permet 
estimar l'estat intern ocult (no mesurable) d'un sistema dinàmic lineal a partir de les mesures 
de l'entrada i de la sortida d'aquest sistema), però serveix a més quan el sistema està 
sotmès a soroll aleatori, sense correlació en el temps, additiu. La diferència entre ambdós és 
que en l'observador de Luenberger, el guany K de realimentació de l'error ha de ser escollit 
manualment, mentre que el filtre de Kalman és capaç d'escollir de manera òptima quan es 
coneixen les variàncies dels sorolls que afecten el sistema. 

Geometria descriptiva: és la branca de la geometria que permet la representació 
d'objectes tridimensionals en el pla de dues dimensions, utilitzant un conjunt específic de 
procediments. 

IMU: una unitat de mesura inercial o IMU (de l'anglès Inertial Measurement Unit), és un 
dispositiu electrònic que mesura i informa sobre la velocitat, l’orientació i les forces 
gravitacionals d'un aparell, usant una combinació d'acceleròmetres i giroscopis. Les dades 
recollides pels sensors d'una IMU permeten a un ordinador seguir la posició de l'aparell, 
usant un mètode conegut com navegació per estima. 

I²C: és un bus de comunicacions en sèrie. El seu nom ve d'Inter-Integrated Circuit 
(Circuits Inter-Integrats). La versió 1.0 data de l'any 1992 i la versió 2.1 de l'any 2000, el seu 
dissenyador és Philips. La velocitat és de 100Kbits per segon en el mode estàndard, encara 
que també permet velocitats de 3.4 Mbit/s. És un bus molt utilitzat en la indústria, 
principalment per a comunicar microcontroladors i els seus perifèrics en sistemes integrats 
(Embedded Systems) i, generalitzant més, per a comunicar circuits integrats entre si que 
normalment resideixen en un mateix circuit imprès. 

La principal característica d'I²C és que utilitza dues línies per a transmetre la informació: 
una per a les dades i l’altra per al senyal de rellotge. També és necessària una tercera línia, 
però només és la referència (massa). Com que solen comunicar-se circuits en una mateixa 
placa que comparteixen una mateixa massa, aquesta tercera línia no sol ser necessària. 

Li-Pol: la bateria de polímer de ions de liti, d'ió de liti polímer o més comunament bateria 
de polímer de liti (abreujadament Li-poli, Li-Pol, LiPo, LIP, PLI o LiP) són piles recarregables 
(cèl·lules de secundària), compostes generalment de diverses cèl·lules secundàries 
idèntiques en paral·lel per augmentar la capacitat del corrent de descàrrega, i estan sovint 
disponibles en sèrie de "packs" per augmentar el voltatge total disponible. 

Microcontrolador: un microcontrolador (abreujat µC, uC o MCU) és un petit ordinador 
en un sol circuit integrat especialitzat a controlar equips electrònics, que inclou una CPU 
(unitat central de processament), una petita quantitat de memòria, unitats d'E/S 
(Entrada/Sortida) i acostuma a portar una memòria  FRAM, NOR flash o una ROM per 
guardar-hi el programa. 

MicroSD: les targetes microSD, T-Flash o Transflash corresponen a un format de 
targeta de memòria flash més petita que la MiniSD, desenvolupada per SanDisk; adoptada 
per l'Associació de Targetes SD (SD Card Association) sota el nom de «microSD» el juliol de 
2005. Fa tan sols 15 × 11 × 0,7 mm, la qual cosa li dona una àrea de 165 mm². Això és tres 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3_(matem%C3%A0tiques)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Varietat_(matem%C3%A0tiques)
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vegades i mitja més petita que la miniSD, que era fins ara el format més petit de targetes 
SD, i és al voltant d'un dècim del volum d'una SD card. Les seves taxes de transferència no 
són gaire altes, però, empreses com SanDisk han treballat en això, arribant a versions que 
suporten velocitats de lectura de fins a 10 Mbit/s. 

Patí en línia: el patí en línia o més conegut com roller és un tipus de patí sobre rodes en 
què  tres o quatre d'aquestes es situen una a continuació de l'altra (a diferència dels patins 
clàssics on les quatre rodes formen parelles en cada eix ). En alguns casos incorporen un 
tac de cautxú per frenar el patí, (només un) que se situa després de l'última roda. 

Patinatge de velocitat: disciplina de patinatge sobre rodes (en línia) individual i per 
equips consistent en la disputa de curses d’una distància determinada. En el patinatge de 
velocitat els competidors han de realitzar voltes a una pista oval amb l'objectiu d'arribar a la 
meta en el menor temps possible. També en trajectes urbans tipus Marató o mitja Marató. 

A la pàgina web de la Federació Catalana de Patinatge (FECAPA).  [54]  trobarem 
l’enllaç al reglament del patinatge de velocitat  [55], on trobarem totes les modalitats de 
curses (article 5.18 en endavant). 

Placa de proves: la placa de proves, també coneguda com a protoboard o breadboard, 
és una placa d'ús genèric reutilitzable o semi permanent, usada per construir prototips de 
circuits electrònics amb soldadura o sense. Normalment s'utilitzen per a la realització de 
proves experimentals. A més dels Protoboard plàstics, sense soldadura, també existeixen al 
mercat altres models de plaques de prova. 

PCB: una placa de circuit imprès, o PCB, és utilitzada per donar suport mecànic i 
connectar elèctricament components electrònics que utilitzen pistes de material conductor, 
gravats a partir de fulls de coure laminats a un substrat no conductor (fibra de vidre, etc.). 
Una PCB poblada amb components electrònics és un muntatge de circuits impresos (PCA), 
també conegut pel nom muntatge de plaques de circuit imprès (PCBA) 

 
 
RTC: sigles d’un rellotge en temps real. Un rellotge en temps real (en anglès, real-time 

clock, RTC), és un rellotge d'un ordinador inclòs en un circuit integrat, que comptabilitza 
l'hora actual. Els RTCs estan presents en la majoria dels aparells electrònics que necessiten 
guardar el temps exacte. 

Rellotge: REAL TIME CLOCK DS3231. Aquest RTC compta amb l'oscil·lador muntat dins el 

xip i just al seu costat té un sensor de temperatura que compensa les variacions de 
freqüència afegint "ticks" al rellotge quan s'escau, assegurant un precisió perfecta. Inclou un 
sòcol per PILA LITI CR1220 3V que li proporciona una autonomia superior als cinc anys, 
sent la solució perfecta per a aplicacions de datalogging que requereixen d'un registre del 
temps molt precís. 

Rendiment Esportiu: el rendiment es pot descriure com la capacitat de l'esportista de 
poder agrupar factors físics, tècnics, tàctics, psicològics sota una condició específica, si es 
treballa l'esportista des d'una manera holística de tots aquests aspectes, mantenint un 
desenvolupament equitatiu, els esportistes seran capaços d'aconseguir els seus objectius de 
manera concreta. 

Rumb: angle que forma la direcció de la proa d'una aeronau amb la direcció nord-sud. 

Posició anatòmica: la posició anatòmica estàndard inclou els següents elements: el cos 
erecte (de peu), amb el cap i coll també erectes, mirant al capdavant, amb els braços 
estesos cap avall, a cada costat del cos, amb els palmells de les mans mirant cap endavant 
(avantbraços en supinació), les puntes dels dits mirant al capdavant, les cames esteses i 
lleument separades (en abducció), i els turmells i peus igualment estesos (de puntetes, amb 
la punta del peu assenyalant cap al front). 
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Processing: Processing és una aplicació de codi obert amb un llenguatge per a la 
programació d'imatges, animació, i so. El processing és un projecte de codi lliure iniciat per 
Ben Fry (Institut Ample) i Casey Reas ( UCLA Design / Media Arts), i és desenvolupat per 
artistes i dissenyadors com a alternativa a eines de programari patentades en el mateix 
camp, com Macromedia Flash o Director. 

USB: el bus en sèrie universal (conegut com a USB per les seves sigles en anglès de 
Universal Serial Bus) és un estàndard industrial desenvolupat a mitjan anys 1990 que 
defineix el cablejat, els connectors i el protocol de comunicacions emprat en un bus de 
dades per a connectar, comunicar i alimentar perifèrics des dels ordinadors. 
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17. Annexos.  Δ 

17.1  Annex 1. Esquema Placa Feather 32u4 Adalogger Δ 
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17.2 Annex 2. Esquema Adafruit 9-DOF Absolute Orientation IMU  Fusion Breakout - BNO055.  Δ
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17.3 Annex 3. Codi per al funcionament del dispositiu cuixa. Δ 

//LLIBRERIES////////////////////////////////////////////////////////// 
//Per a la comunicació I2C 
#include <Wire.h> 
//Per a llegir el Mòdul IMU 
#include <Adafruit_BNO055.h> 
//Per a treballar amb la targeta SD 
#include <SD.h> 
//Per a treballar amb el Mòdul RTC 
#include "RTClib.h" 
 
//VARIABLES//////////////////////////////////////////////////////////+ 
//Volem capturar les dades cada 250 mil·lisegons 
#define TEMPS_REGISTRE (250) 
//Instanciem un objecte IMU amb id = 55 a l'adreça 0x28 
Adafruit_BNO055 bno = Adafruit_BNO055(55, 0x28); 
//Instanciem un objecte RTC i les variables per a controlar el temps. 
RTC_DS3231 rtc; 
boolean instalarHora = false; 
boolean compensarHora = false; 
//Cada 4 cicles de loop() verifiquem l'estat del calibratge i de la targeta. 
int nCicles = 0; 
//Variables per a controlar l'encesa del led vermell i verd. 
const int pin_ledVerd = 8;     // LED connectat al pin 8 
const int pin_ledVermell = 13; // LED connectat al pin 13 
//Boolean per a definir l'estat del calibratge. 
boolean calibrat = false; 
//Boolean per a triar entre Monitor Serie o la targeta, 
//per defecte enviem els registres sempre a la targeta. 
boolean activatPortSerial = false; 
//Arxiu per a recollir els registres. 
//Cal activar una línia diferent per a cada dispositiu. 
File arxiu; 
//const String nomArxiu = "cintura.csv"; 
const String nomArxiu = "cuixa.csv"; 
//const String nomArxiu = "cama.csv"; 
/////////////////////////////////// 
 
//Funció setup, s'executa en iniciar el programa. 
void setup() { 
  //Cas d'ús: Iniciar programa. 
  //Iniciem la comunicació I2C. 
  Wire.begin(); 
  //Definim els pin 13 i 8 a OUTPUT. 
  pinMode(pin_ledVermell, OUTPUT); 
  pinMode(pin_ledVerd, OUTPUT); 
  //Encenem el led vermell. 
  digitalWrite(pin_ledVermell, HIGH); 
  //Cas d'ús: Comprovar connexió amb tots els components. 
  //Verifiquem que tenim connexió amb tots els mòduls del dispositiu 
  if (!bno.begin() || !SD.begin(4) || !rtc.begin()) { 
    //Cas d'ús: Comprovar que la targeta està connectada. 
    //Verifiquem el que és més probable. 
    testSD(100); 
  } //Si tenim connexió amb tots els mòduls, el led vermell s’apagarà. 
  else digitalWrite(pin_ledVermell, LOW); 
  //Iniciem el monitor Serie 
  Serial.begin(115200); 
} 
// Funció loop s'executa contínuament. 
void loop() { 
  //Controlem el temps que ocupa la rutina per tal de restar-lo del Delay. 
  unsigned long tempsRutina = millis(); 
  //Mirem si tenim dades en el port serial. 
  if (Serial.available() > 0) { 
    char dada = Serial.read(); 
    //Cas d'ús: Instal·lar l'hora 
    if ( dada == 'h') setHora(); 
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    //Si estem instal·lant l'hora, no podem fer res més. 
    else if (instalarHora)  return; 
    //Cas d'ús: compensar l'hora. 
    if ( dada == 't') setFlagCompensarHora(); 
    if (compensarHora) { 
      ajustarHora(dada); 
      //Si estem compensant l'hora, no podem fer res més. 
      return; 
    } 
    //Cas d'ús: establir el mode de capturar el registre. 
    if ( dada == 'p' )setModeRegistre(); 
  } 
  //Cas d'ús: Estem instal·lant l'hora 
  //Cas d'ús: Estem compensant l'hora. 
  //No fem res mentre estem instal·lant o compensant l'hora 
  if (compensarHora || instalarHora) return; 
  //Cas d'ús: Construir un registre. 
  if (activatPortSerial)  creaRegistreSerial(); 
  else creaRegistreSD(); 
  //Cas d'ús: ha transcorregut un segon. Cada segon, realitzem les rutines programades 
  if (nCicles == 4) { 
    nCicles = 0; 
    //Cas d'ús: Comprovar l'estat del calibrat. 
    avisCalibracio(); 
    //Cas d'ús: Comprovar que la targeta està connectada. 
    testSD(2000); 
  } 
  else nCicles++; 
  //Cas d'ús: Esperar 250 mil·lisegons. 
  delay(TEMPS_REGISTRE - (millis() - tempsRutina) % TEMPS_REGISTRE ); 
} 
/** 
   Mètode per a posar l'hora en el mòdul RTC 
*/ 
void setHora() { 
  //Iniciem el procés 
  instalarHora = true; 
  //Si havíem iniciat el procés de compensar l'hora, cal aturar-lo. 
  //primer cal instal·lar i desprès compensar. 
  if (compensarHora) compensarHora = false; 
  Serial.println("ACTIVAR INSTAL·LAR HORA ********"); 
  //Imprimim l'hora actual del RTC. 
  imprimirHora(); 
  Serial.println(" <-- Hora dispositiu"); 
  //Llegim la cadena enviada. 
  String str = Serial.readStringUntil('\n'); 
  //Eliminem els blancs dels extrems. 
  str.trim(); 
  Serial.println("Cadena llegida: " + str); 
  //Només controlem: tenir com a mínim 5 dígits i  tenir un caràcter ':' 
  //després del/s dígits de l'hora. 
  if (str.length() < 5 || str.indexOf(':') < 1 || str.indexOf(':') > 2) { 
    Serial.println("Cadena amb errors !!!!!!!"); 
    Serial.println("Exemples correctes: h 14:22:33  o  h 4:2:3  o  h 14:2:33"); 
    Serial.println("TORNA A INTENTAR-HO !!!!! ********"); 
    return; 
  } 
  Serial.println("INSTAL·LANT HORA ********"); 
  uint8_t h, m, s = 0; 
  for (int i = 0 ; i < 3; i++) { 
    int id = str.indexOf(':'); 
    //Amb l'operació mod controlem els valors adients. 
    if (i == 0) h = str.substring(0, id).toInt() % 24; 
    else if (i == 1) m = str.substring(0, id).toInt() % 60; 
    else if (i == 2) s = str.substring(0, id).toInt() % 60; 
    str = str.substring(id + 1); 
  } 
  //Primer, carreguem la data i l'hora del sistema 
  DateTime avui = DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)); 
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  //Ara, modifiquem l'hora amb les dades rebudes. 
  rtc.adjust(DateTime(avui.year(), avui.month(), avui.day(), h, m, s )); 
  // Imprimim l'hora 
  imprimirHora(); 
  Serial.println(" <-- Hora Instal·lada"); 
  Serial.println("FINAL INSTAL·LAR HORA ********"); 
  Serial.println("Envia 't' per a iniciar la rutina de compensar ********"); 
  Serial.println("CONTINUEM ENVIANT REGISTRES !!! ********"); 
  Serial.flush(); 
  instalarHora = false; 
} 
 
/** 
   Mètode per a canviar el valor del boolean que permet iniciar la rutina 
   per a fer la compensació de l'hora que té el mòdul RTC. 
*/ 
void setFlagCompensarHora() { 
  //Canviem l'estat del boolean. 
  compensarHora = !compensarHora; 
  //Donem el missatge adient. 
  if (compensarHora) { 
    Serial.println("ACTIVAR COMPENSAR HORA ********"); 
    Serial.println("ATUREM ELS REGISTRES !!! ********"); 
    Serial.println("Envia '+' o '-' per a ajustar els segons. ********"); 
    Serial.println("Envia 't' per a sortir de la rutina ********"); 
  } 
  else { 
    Serial.println("DESACTIVAR COMPENSAR HORA ********"); 
    Serial.println("Envia 't' per a iniciar la rutina ********"); 
    Serial.println("CONTINUEM ENVIANT REGISTRES !!! ********"); 
  } 
  //Imprimim l'hora actual del RTC. 
  imprimirHora(); 
  Serial.println(" <-- Hora dispositiu"); 
  Serial.flush(); 
} 
/** 
   Mètode per a compensar l'hora del RTC. 
*/ 
void ajustarHora(char dada) { 
  if ( dada == '+' || dada == '-' ) { 
    DateTime ara = rtc.now(); 
    int s = ara.second(); 
    if (dada == '+') s++; 
    else if (dada == '-')s--; 
    if (s < 0) s = 0; 
    else if (s > 59) s = 59; 
    //Carreguem de nou l'hora. Només modifiquem els segons. 
    rtc.adjust(DateTime(ara.year(), ara.month(), ara.day(), ara.hour(), ara.minute(), s)); 
    //Mostrem l'hora amb la compensació. 
    imprimirHora(); 
    Serial.println(" <-- Hora Modificada"); 
    Serial.flush(); 
  } 
} 
/** 
   Mètode per a encendre o apagar el led verd que informa de l'estat del calibratge 
   Led verd encès = calibratge incorrecte. 
   Led verd apagat = calibratge correcte. 
*/ 
void avisCalibracio() { 
  //Si el led verd està encès, el calibratge no és complet. 
  if (calibrat) digitalWrite(pin_ledVerd, LOW); 
  else  digitalWrite(pin_ledVerd, HIGH); 
} 
/** 
   Mètode per a escriure l'hora en el Port Serial. 
   hh:mm:ss o hh:m:s 
*/ 
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void imprimirHora() { 
  DateTime now = rtc.now(); 
  Serial.print(now.hour(), DEC); Serial.print(':'); 
  Serial.print(now.minute(), DEC); Serial.print(':'); 
  Serial.print(now.second(), DEC); Serial.print(','); 
} 
/** 
   Mètode per a canviar l'estat del boolean que controla si el registre 
   s'escriu en el port Serial o a la targeta SD. 
*/ 
void setModeRegistre() { 
  //Canviem l'estat del boolean. 
  activatPortSerial = !activatPortSerial; 
  //Imprimim el missatge adient. 
  if (activatPortSerial) { 
    Serial.println("ACTIVAT MONITOR SERIE ********"); 
    Serial.println("Envia una 'p' per a enviar-los a la targeta SD ********"); 
  } 
  else { 
    Serial.println("ENVIANT REGISTRES A LA TARGETA SD ********"); 
    Serial.println("Envia una 'p' per a mostrar-los pel Monitor ********"); 
  } 
  Serial.flush(); 
} 
/** 
   Mètode per a comprovar l'estat de la connexió de la targeta SD 
   i encendre el led vermell. 
   Led vermell fa pampallugues = La connexió no és correcta. 
*/ 
void testSD(int tempsAturada) { 
  //Pot passar que no haguem posat la targeta o que no faci bon contacte 
  //en aquests casos el led vermell farà pampallugues. 
  //tempsAturada = 2000 si detectem l'error al mètode loop() 
  //tempsAturada = 100 si detectem l'error en el mètode setup() 
  while (!SD.begin(4)) { 
    digitalWrite(pin_ledVermell, HIGH); 
    delay(tempsAturada); 
    digitalWrite(pin_ledVermell, LOW); 
  } 
} 
/** 
   Mètode per a construir el Registre per a mostrar-lo 
   en el Monitor Serie. 
*/ 
void creaRegistreSerial() { 
  //INICI DEL REGISTRE.////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  //Inici del registre hh:mm:ss, 
  imprimirHora(); 
  //Capturem els valors Yaw, Roll i Pitch 
  imu::Vector<3> vec = bno.getVector(Adafruit_BNO055::VECTOR_EULER); 
  Serial.print(vec.x()); Serial.print(',');//yaw: rotació de L'eix vertical. 
  Serial.print(vec.y()); Serial.print(',');//roll: inclinació ESQUERRA/DRETA 
  Serial.print(vec.z()); Serial.print(',');//pitch: inclinació DAVANT/DARRERE 
  //Capturem el valor de les components del vector Gravetat. 
  vec = bno.getVector(Adafruit_BNO055::VECTOR_GRAVITY); 
  Serial.print(vec.x()); Serial.print(',');//gx 
  Serial.print(vec.y()); Serial.print(',');//gy 
  Serial.print(vec.z()); Serial.print(','); //gz 
  //Capturem el valor de les components de l'acceleració 
  vec = bno.getVector(Adafruit_BNO055::VECTOR_ACCELEROMETER); 
  Serial.print(vec.x()); Serial.print(',');//gx 
  Serial.print(vec.y()); Serial.print(',');//gy 
  Serial.print(vec.z()); Serial.print(','); //gz 
  //Capturem el resultat del calibratge. 
  uint8_t sys, gyro, accel, mag = 0; 
  bno.getCalibration(&sys, &gyro, &accel, &mag); 
  calibrat = (gyro == 3 && accel == 3 && mag == 3 && sys == 3 ); 
  Serial.print(gyro, DEC); Serial.print(','); 
  Serial.print(accel, DEC); Serial.print(','); 
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  Serial.print(mag, DEC); Serial.print(','); 
  Serial.println(sys, DEC); 
  //FI DEL REGISTRE.////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
} 
/** 
   Mètode per a construir un registre i escriure'l en 
   la targeta SD. 
*/ 
void creaRegistreSD() { 
  //Si l'arxiu no existeix, el crea en la targeta. 
  arxiu = SD.open(nomArxiu, FILE_WRITE); 
  //INICI DEL REGISTRE./////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  //Capturem l'hora 
  DateTime now = rtc.now(); 
  //Inici del registre hh:mm:ss, 
  arxiu.print(now.hour(), DEC); arxiu.print(':'); 
  arxiu.print(now.minute(), DEC); arxiu.print(':'); 
  arxiu.print(now.second(), DEC); arxiu.print(','); 
  //Capturem els valors Yaw, Roll i Pitch 
  imu::Vector<3> vec = bno.getVector(Adafruit_BNO055::VECTOR_EULER); 
  arxiu.print(vec.x()); arxiu.print(',');//yaw: rotació de l'eix vertical. 
  arxiu.print(vec.y()); arxiu.print(',');//roll: inclinació ESQUERRA/DRETA 
  arxiu.print(vec.z()); arxiu.print(',');//pitch: inclinació DAVANT/DARRERE 
  //Capturem el valor de les components del vector Gravetat. 
  vec = bno.getVector(Adafruit_BNO055::VECTOR_GRAVITY); 
  arxiu.print(vec.x()); arxiu.print(','); 
  arxiu.print(vec.y()); arxiu.print(','); 
  arxiu.print(vec.z()); arxiu.print(','); 
  //Capturem el valor de les components de l'acceleració 
  vec = bno.getVector(Adafruit_BNO055::VECTOR_ACCELEROMETER); 
  arxiu.print(vec.x()); arxiu.print(','); 
  arxiu.print(vec.y()); arxiu.print(','); 
  arxiu.print(vec.z()); arxiu.print(','); 
  //Capturem el resultat del calibratge. 
  uint8_t sys, gyro, accel, mag = 0; 
  bno.getCalibration(&sys, &gyro, &accel, &mag); 
  calibrat = (gyro == 3 && accel == 3 && mag == 3 && sys == 3 ); 
  arxiu.print(gyro, DEC); arxiu.print(','); 
  arxiu.print(accel, DEC); arxiu.print(','); 
  arxiu.print(mag, DEC); arxiu.print(','); 
  arxiu.println(sys, DEC); 
  //FI DEL REGISTRE.////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  arxiu.close(); 
} 

   

17.4 Annex 4. Instruccions per a posar l’hora al dispositiu. Δ 

Per a carregar l’hora al dispositiu cal connectar-lo a l’ordinador pel port usb, cal arrancar 
IDE ARDUINO i  executar l’eina Monitor Serie. Tot seguit podem dur a terme les diferents 
fases del protocol.  

1. Iniciar el procés per a instal·lar l’hora. Caldrà enviar el caràcter “h” concatenat amb 
l’hora, per exemple: “h aa:aa:aa” on a és un nombre del rang [0,9], i tot seguit caldrà 
compensar-la. Si la cadena no és correcta ( caràcter h seguit de com a mínim 5 dígits 
on el segon dígit ha de ser el caràcter “:”) el procés és queda a l’espera d’una cadena 
sense errors avisant a l’usuari. 

2. Iniciar el procés per a  compensar l’hora. Caldrà enviar el caràcter “t” per a iniciar-lo. 
Seguidament podrà  enviar  caràcters  “+” o “-”  per afegir o eliminar segons a l’hora. 
Per aturar-lo i sortir del procés caldrà tornar a enviar el caràcter “t”.
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