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  Resum del Treball : 

L’objecte d’aquest treball és el disseny d’un prototip de sensor d’ocupació 
d’amarrament en ports esportius utilitzant la xarxa ultra narrow band de 
SIGFOX per transmissió de dades. Concretament en aquest cas del port de 
Sant Feliu de Guixols. Aquest prototip ha estat requerit per l’empresa Marina 
System Iberica S.L. 

El sistema ha de permetre la detecció d’un vaixell en el seu amarrament 
mitjançant un sensor d’ultrasons, processar la informació i transmetre les 
dades mitjançant protocol SIGFOX en la banda ISM de 868 MHz. Aquestes 
dades es recullen en una plataforma cloud de SIGFOX des de la que, 
mitjançant API’s, es poden transferir les dades a una aplicació que permeti la 
representació gràfica dels llocs ocupats/buits en un mapa del port. (Aquesta 
aplicació no forma part de l’abast del treball) 

Primerament s’identifiquen els diferents tipus de sensors ultrasònics més 
adients tenint en compte que han de suportar l’ambient agressiu del mar. 
Seguidament  es desenvolupa un programa per gestionar les dades del sensor 
i enviar-les al mòdul transmissor SIGFOX perquè les transmeti al cloud. Per la 
gestió de les dades s’utilitza un mòdul Arduino per raons de senzillesa i costos. 
Finalment s’extreuen les dades del cloud mitjançant API’s. 

S’estableix un escenari de proves en laboratori i in situ per comprovar el 
funcionament, fiabilitat i robustesa  del disseny i es presenten els resultats 
obtinguts  així com un estudi econòmic presentant una plantilla amb costos 
CAPEX i OPEX. 
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  Abstract : 

 
 
The aim of the present work is the design of a sensor prototype. This sensor 
has to detect if the mooring space in marinas has been taken up. The sensor 
device has to use the SIGFOX network ultra narrow band for data 
transmission. The design is focused to be installed in Sant Feliu de Guixols 
marina port. This prototype project has been required by the company Marine 
System Iberica S.L. 
 
The system has to allow ship detection in his mooring place using an ultrasonic 
sensor, process the information and transmit the data using the SIGFOX 
protocol in the 868 MHz. ISM band. The transmitted data are collected in the 
SIGFOX cloud platform. This data are transferred, using SIGFOX Api’s, to 
another application (out of scope of this project) that will allow the graphic 
representation of the taken up places in port map display.  
 
First of all, different types of ultrasonic sensors have to be identified and select 
the suitable one to be used in the project. An Arduino module has been also 
chosen in order to process data from sensor to SiGFOX module, due to 
simplicity and cost reasons. Finally, data in Sigfox cloud will be transferred to 
management and graphic application using SIGFOX Api’s. 
 
Some tests will be performed in the laboratory and “in situ” to check the 
operation, reliability and robustness of the design. The obtained results, 
conclusions as well as an economic study with a CAPEX and OPEX template 
will be presented at the end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Paraules clau: 

IoT, SIGFOX, UNB , SIGFOX, ARDUINO, SENSOR D’ULTRASONS, CAPEX, 
OPEX 
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1 Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
  
 A partir de la petició que ha fet l’empresa MSI (Marina System Iberica S.L.) 
de dissenyar un sensor d’ocupació d’amarrament per ports esportius, ha sorgit la 
idea d’aquest projecte. El sistema ha de cobrir la necessitat dels ports esportius de 
saber en cada moment el nombre d’amarraments que tenen lliures o bé ocupats, 
estalviant-se així de fer el recompte manualment en comportar això una pèrdua de 
temps i, per tant, un cost. 
 
Amb el “boom” de IoT (Internet de les Coses), estan sorgint gran quantitat de noves 
tecnologies que es poden aplicar per resoldre d’una forma senzilla un problema, 
donar un servei i/o proporcionar un valor afegit. Tal és el cas de la xarxa UNB (Ultra 
Narrow Band) de l’empresa SIGFOX [1] que té desplegada per diversos països (a 
Espanya mitjançant estacions base en la xarxa de telecomunicacions d’Abertis 
Telecom, ara Cellnex Telecom [2]) i proporciona gratuïtament el protocol UNB als 
fabricants de xips que l’integren en els seus dispositius. Aquest sistema de 
transmissió permet enviar un missatge de 12 Bytes amb un màxim de 140 
missatges/dia amb un cost relativament baix (2-3 euros/any) [3] enfront del cost 
que pot tenir un sistema basat amb tecnologia 3G/4G i amb un consum del 
dispositiu extremadament baix que possibilita l’alimentació amb bateria (pot tenir 
una duració d’entre 2-5 anys). I el que no és menys important, te una cobertura de 
pràcticament tot el territori nacional similar a la telefonia mòbil.  
 
El fet de disposar d’aquesta xarxa, permet la instal·lació de sensors en els 
pantalans sense haver d’instal·lar cables de connexions entre ells i el sistema 
receptor de dades, aconseguint així que siguin pràcticament autònoms. Per tant, el 
que s’aconseguirà utilitzant la xarxa SIGFOX es un desplegament de dispositius 
sensors autònoms per tot el port esportiu, un per cada amarrament, que, mitjançant 
un sensor d’ultrasons detecta el vaixell, processa la informació que rep del sensor i 
la transmet a través de la xarxa SIGFOX al centre receptor de dades on es 
recolliran per presentar-les gràficament  a l’usuari final, en aquest cas el port. 
 
Per tant, amb una inversió relativament petita, la implantació d’aquest sistema 
suposa un valor afegit a les tasques que ha de fer diàriament el port i al mateix 
temps un estalvi en temps i costos. Fins ara, no es coneix cap port esportiu que 
disposi d’un sistema d’ocupació d’amarrament. 
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1.2  Objectius del Treball 
 
 
 Es plantegen els següents objectius: 
 
a)  Identificar i seleccionar un sensor d’ultrasons que compleixi amb la  

normativa IP67 [4] com a mínim per tal de què pugui suportar ambients 
agressius com el marí.  

 
b) Dissenyar un programari per Arduino [5] que reculli les dades del sensor 

d’ultrasons i les adeqüi per transmetre-les per la xarxa SIGFOX. 
 
c) Dissenyar un sistema mitjançant API’s per recollir les dades del cloud 

SIGFOX. 
 
d) Implementar un banc de proves i presentar els resultats. 
 
e)  Detectar possibles millores i implementar-les. 
 
f) Fer un estudi econòmic presentant costos CAPEX i OPEX.    
   
 
 
1.3  Enfocament i mètode seguit 
 
 
 Entre les diferents tecnologies per detectar objectes a curta distància, com 
poden ser detecció per infrarojos, RFID, cèl·lules fotoelèctriques, ultrasons i 
Bluetooth amb iBeacons, aquests dos últims són els més apropiats per 
desenvolupar el projecte que ens ocupa. Infrarojos i cèl·lules fotoelèctriques es 
descarten ràpidament degut a la seva vulnerabilitat en ambients hostils i a 
possibles interferències lumíniques. La tecnologia Bluetooth amb iBeacons és molt 
apropiada pel fet que a més de detectar que el vaixell ocupa l’amarrament, el 
iBeacon pot enviar també informació de quin vaixell es tracti (per exemple pot 
enviar la matrícula o un identificador). A més, amb aquest sistema, no fa falta posar 
un dispositiu sensor a cada amarrament, sinó que amb dos o tres receptors 
Bluetooth (depenent de la longitud del pantalà) n’hi hauria prou. L’inconvenient és 
que cada vaixell hauria de tenir un iBeacon.  
 
Aquest inconvenient és el que ens ha traslladat l’empresa Marina System Iberica 
S.L. argumentant que si l’usuari del vaixell ha de tenir cura del dispositiu, canviar la 
bateria, etc, pot ser que el sistema no compleixi amb el seu propòsit tenint dades 
errònies per culpa de la deixadesa de l‘usuari. Per tant, a petició de MSI, s’adopta 
el sensor d’ultrasons pel disseny del sistema. D’aquesta manera  l’usuari de 
l’amarrament no té cap tipus d’intervenció i el manteniment correspon 
exclusivament al port. 
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Pel disseny i implementació del sistema es procedirà de la següent manera: 
 

• Recerca d’informació de dispositius existents al mercat. Estat actual de la 
tecnologia (estat de l’art) i com a conseqüència, elecció dels dispositius 
bàsics que intervindran en el disseny del sistema: 

 
- Sensor d’ultrasons. 
- Mòdul Arduino. 
- Mòdul transmissor SIGFOX. 
 

• Desenvolupament del programari pel mòdul Arduino per tal de recollir les 
dades del sensor d’ultrasons i condicionar-les per la transmissió a la xarxa 
SIGFOX. 

 
• Implementació del dispositiu sensor. 

 
• Implementació d’un banc de proves per recollir resultats de funcionament. 

 
• Anàlisi dels resultats obtinguts. Conclusions i modificació del sistema si 

escau. 
 

• Elaboració d’una plantilla amb dades de CAPEX (Capital Expenditure) i 
OPEX (Operational Expenditure) per valoració econòmica. 

 
 
 
1.4  Planificació del Treball 
 

Per tenir un control de l’execució del projecte s’ha de realitzar  una planificació 
de les tasques que s’han de dur a terme. Les tasques són les següents: 
 

1.- Concretar títol del treball 
 

2.- PAC1 
 
  2.1.- Definició tema TFM. 
  2.2.- Definició Objectius. 
  2.3.- Planificació TFM. 
  2.4.- Completar capítol introducció. 
  2.5.- Entrega PAC1. 
 

3.- PAC2 
 
  3.1.- Estat de l’Art. 
  3.2.- Especificacions del sistema. 
  3.3.- Entrega PAC2. 
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4.- PAC3 
 
  4.1.- Elecció dels components. 
  4.2.- Implementació física del dispositiu. 
  4.3.- Desenvolupament del programari 
  4.4 .-Proves en laboratori. 
  4.5.- Proves en escenari real. 
  4.6.- Valoració econòmica. CAPEX-OPEX. 
  4.7.- Conclusions. 
  4.8.- Entrega PAC3. 
 

5.- PAC4 
 
  5.1.- Redacció memòria i presentació. 
  5.2.- Entrega PAC4. 
 

6.- PAC5 
 
  6.1 Defensa. 
 
 
Diagrama de Gantt amb la planificació del treball a realitzar: 
  

 
 
                             

Figura 1.  Diagrama de Gantt de planificació de tasques   
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1.5  Breu sumari de productes obtinguts 
 

Un cop analitzat l’estat de l’art i enfocat el problema a resoldre obtenim, al 
llarg de la vida del projecte, els següents productes: 

 
• Tipus de sensor d’ultrasons, mòdul Arduino i mòdul SIGFOX. 
• Programari de condicionament de dades sensor / SIGFOX. 
• Resultat de les proves de laboratori. Conclusions. 
• Resultat de les proves en escenari real. Conclusions. 
• Valoració econòmica. CAPEX i OPEX. 
• Conclusions. 

 
 
1.6  Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 

Els següents capítols de la memòria s’estructuren segons sindica a 
continuació: 

 
• Capítol 2: Estat de l’Art. En aquest capítol es fa una petita 

introducció del que és Internet de les Coses (IoT) al qual pertanyen 
els dispositius que s’utilitzen en el disseny del projecte. Es presenten 
referències de projectes similars amb altres tecnologies i amb UNB. 
Finalment es fa la  proposta tecnològica del projecte. 

 
• Capítol 3: Disseny e implementació del sistema. De l’anàlisi 

anterior, s’escullen el sensor, mòdul Arduino i mòdul SIGFOX que 
acompleixin amb les especificacions. Es desenvolupa el programari 
que recull les dades del sensor i les transmet a través del mòdul 
SIGFOX cap a la xarxa. Es fa la implementació física del sistema. 

 
• Capítol 4: Proves del sistema i resultats. Es realitzen proves al 

laboratori i en escenari real. S’extreuen resultats i conclusions. 
 

• Capítol 5: Valoració econòmica. Es confecciona una taula de Capex 
i Opex. 

 
• Capítol 6: Conclusions finals. 

 
• Capítol 7: Glossari. 

 
• Capítol 8: Bibliografia. 

 
• Capítol 9: Agraïments. 

 
• Capítol 10: Annexos. 
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2  Estat de l’Art 
 
2.1 IoT. Internet de les Coses 
 

Es fa una petita introducció de IoT, ja que és el nou paradigma en l’àmbit 
d’Internet i és el que ha inspirat el present projecte. El terme IoT va ser encunyat 
per Kevin Ashton en l’any 2009 en el MIT (Massachusetts Instute of Technology) 
[6]. Hi ha diverses definicions de IoT que intenten explicar el que és, encara que, a 
vegades, sembla un tema una mica abstracte. Una de les definicions [7] és: 
“Concepte basat en la interconnexió digital de qualsevol tipus d’objecte, tant 
amb qualsevol altre del seu voltant (M2M) com amb les persones, a través 
d’Internet”. I l’altre [7] proposada pel IBSG (Internet Business Solutions Group) de 
Cisco : “el punt en el temps en què es van connectar a Internet més “coses o 
objectes” que persones”. 
 
En l’àmbit de IoT, bàsicament les coses (objectes) han de  tenir connexió a Internet 
en qualsevol lloc i moment, el que dóna lloc a la integració de sensors i dispositius 
en objectes quotidians  de la vida diària que han d’estar connectats a Internet 
mitjançant xarxes fixes o sense fils.  Això comporta l’aplicació d’un gran ventall de 
tecnologies existents i futures, tenint gran rellevància les infraestructures de 
telecomunicacions, les xarxes de sensors sense fils WSN (Wireless Sensor 
Network) i les aplicacions i serveis d’emmagatzematge, gestió i anàlisi del gran 
volum de dades  generades pels milions de sensors desplegats. Parlem de Big 
Data [8]. 
 
Les aplicacions de IoT són gairebé infinites. Les podem veure resumides  
a la figura 2 següent: 
 

 
 
                                  Figura 2.  Aplicacions d’Internet de les Coses 
    Font: SIGFOX  
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2.2 Projectes similars amb altres tecnologies 
 
 

A continuació es procedeix a investigar una mica l’estat de l’art dels  
diferents projectes relacionats amb la identificació utilitzant xarxes sense fils que 
s’hagin pogut dissenyar utilitzant diferents tecnologies. 

 
 

• Xarxes de sensors inal.làmbrics  per tele - medicina [9] 
 

Aquest article ens mostra l’ús de les xarxes de sensors sense fils per millorar 
la qualitat de vida de les persones. Proporcionen un monitoratge continu, millora de 
la memòria, control dels dispositius domèstics, accés a dades mèdiques i 
comunicacions d’emergència. El monitoratge constant permet detectar amb 
antelació condicions d’emergència i malalties que posin en risc als pacients. També 
son d’utilitat en casos de discapacitats físiques i mentals. S’utilitzen tecnologies 
basades en 3G, 4G (tercera i quarta  generació mòbil), Wi-FI (marca de Wi-Fi 
Alliance), WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) per 
comunicacions WAN (Wide Area Network) i a més petita escala, xarxes d’area 
personal (PAN) com poden ser RFID, Bluetooth BLE (Bluetooth Low Energy) i 
Zigbee [10].  A la figura 3 es pot veure un escenari típic d’aquest tipus de projecte. 

 
 
 
 

 
 
 

          Figura 3.  Escenari WSN típic per tele-medicina 
             Font: Computer Networks [9] 
 
 
 
 



8   

• Beecons – Sistema de Geolocalització per ruscs  [11] 
 

Aquest projecte (Premi de la Càtedra Telefònica 2015) consisteix en un 
sistema antirobatori per l’apicultura, evitant el robatori  de ruscs d’abelles mitjançant 
geolocalització. El sistema consisteix en un microcontrolador que rep informació de 
la localització gràcies a un GPS (Global Positioning System). El microprocessador 
envia la informació a una aplicació mòbil mitjançant GSM  (Global System for 
Mobile) que presenta les dades sobre un mapa i ens indica on és el rusc. Disposa 
també de dos sensors, un giroscopi i un acceleròmetre que ens detecten qualsevol 
moviment del rusc i fa que el sistema s’activi. D’aquesta forma, si no hi ha activitat, 
el sistema queda en mode adormit  (“sleep”) per tal d’estalviar energia.  

 

• Monitoratge d’aparcament lliure a Santander. Projecte Smart City  [12] 

Basat amb dispositius de l’empresa Libelium [13] i com a part del projecte 
Smart City de Santander, s’han desplegat 375 sensors en diverses zones de la 
ciutat  (nom comercial: Waspmote) que mesuren el camp magnètic per detectar si 
una plaça de pàrquing esta lliure o bé ocupada. Detecten la variació de camp 
magnètic generada pel cotxe aparcat. El sensor està enterrat sota la superfície de 
la calçada en una caixa protegida de l’aigua i segellada convenientment. La 
informació s’envia periòdicament als repetidors i aquests al sistema central  que 
recull les dades pels ciutadans que són informats mitjançant uns panells 
informatius repartits per la ciutat que informen cada 5 minuts de les places lliures. 
L’estat general dels pàrquings es posa a disposició dels ciutadans en un mapa 
accessible via web. Tot aquest conjunt de dades obtingudes serveixen 
posteriorment per prendre decisions i mesures sobre millores en l’aparcament. 

 
 
 
 

 

            
 

      Figura 4.  Projecte Smart City Santander 
             Font: Libelium  
 
 

• Disseny i implementació d’un prototip de sistema de pàrquing intel·ligent  [23] 
 

L’article proposa un sistema de gestió de pàrquing intel·ligent anomenat 
SPARK (Smart Parking) Management System basat amb la tecnologia de 
xarxes de sensors sense fils WSN (Wireless Sensor Network). El sistema 
proporciona monitoratge remot d’aparcament, guiatge automàtic i gestió de 
reserva de pàrquing.  Es descriu completament l’arquitectura del sistema 
SPARK, tant del hardware com del software des del punt de vista  de les xarxes 
de sensors. S’implementa un prototip per gestió d’aparcament que proporciona 
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les funcionalitats descrites anteriorment. Els resultats obtinguts confirmen que el 
dispositiu satisfà les necessitats i mancances dels pàrquings existents al mateix 
temps que disminueix la cerca de plaça buida, proporciona informació en temps 
real i un sistema de reserva intel·ligent. El sistema és semblant al disseny 
d’aquest projecte. 

  
 

• Sistema d’aparcament intel·ligent SENSIT. [24] 
 

L’empresa NEDAP ha desenvolupat un sistema d’aparcament intel·ligent 
anomenat SENSIT. El sistema consisteix en una xarxa de sensors sense fils 
que detecten el vehicle i informen sobre l’ocupació de cada plaça d’aparcament. 
El sensor utilitza un raig infraroig i un sensor magnètic per detectar la presència 
del vehicle. Aquesta tecnologia de sensor dual i un algorisme especial de 
detecció assegura una alta precisió en la detecció d’ocupació.  Proporciona 
dades fiables i en temps real per: 

 
- Guiar el vehicle per evitar congestió de trànsit. 
- Generar alertes per evitar l’ús abusiu de les places. 
- Generar informes per optimitzar la utilització del pàrquing. 

 
 

• Servei de pàrquing intel.ligent basat en WSN. [25] 
 

Article que presenta el disseny i implementació d’un prototip de sistema de 
pàrquing intel·ligent basat  en xarxes de sensors sense fils (WSN). Aquest 
sistema permet als conductors trobar places lliures d’aparcament. El sistema 
consisteix bàsicament en xarxes de sensors sense fils amb servidor 
incrustat, un servidor web central i una aplicació de telefonia mòbil. Els 
mòduls de la xarxa de sensors sense fils, de baix cost, es despleguen a 
cada plaça de pàrquing. Aquests mòduls contenen un node sensor. L’estat 
de la plaça de pàrquing és detectat pel node sensor i es transmet 
periòdicament al servidor web incrustat a través de la xarxa de sensors 
sense fils. La informació s’envia finalment mitjançant xarxes Wi-Fi al servidor 
web central en temps real. D’aquesta manera el conductor, utilitzant el seu 
telèfon mòbil, pot trobar una plaça de pàrquing buida. 
 

 
• Prototip de pàrquing exterior intel·ligent utilitzant WSN. [26] 
 

Es presenta un sistema prototip de pàrquing intel·ligent exterior que utilitza 
xarxes de sensors sense fils com a solució per resoldre el problema 
d’aparcament. A través d’una aplicació que presenta informació en temps 
real per trobar places de pàrquing lliures, el sistema ajuda a millorar la 
qualitat de vida en les ciutats intel·ligents (Smart Cities), ja que redueix el 
temps de cerca  de plaça i , al mateix temps, la contaminació. El sistema pot 
utilitzar un panell solar per carregar les bateries per evitar l’alimentació 
externa amb cables o canviar constantment la bateria. Mitjançant una 
aplicació per telèfons intel·ligents es pot accedir a la informació que reporta 
el sistema. Amb el sistema s’ha obtingut una reducció del 50% del temps per 
aconseguir una plaça lliure. 
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2.3 Projectes realitzats amb UNB 
 

Hi ha gran quantitat de projectes que s’han realitzat utilitzant la tecnologia 
UNB promoguda per SIGFOX degut al gran treball comercial que han fet i per la 
seva senzillesa, fiabilitat i baix cost. Un resum es pot veure  a la figura 5. 
 
 

 
 

   Figura 5.  Projectes basats amb UNB 
                    Font: SIGFOX 
 
 

• Pàrquing intel·ligent més gran del món utilitzant la xarxa Sigfox. [27] 
 

L’empresa Worldsensing ha desplegat a Moscou el pàrquing intel·ligent més 
gran del món utilitzant la solució Fastprk i la xarxa Sigfox. Consisteix en el 
desplegament de 15.000 sensors que transmeten dades mitjançant la xarxa 
UNB de  Sigfox a la plataforma de gestió Fastprk. El fet d’utilitzar la xarxa 
Sigfox evita l’ús d’una infraestructura de xarxa sense fils local. El projecte, 
facilita la gestió òptima del pàrquing urbà facilitant informació sobre les àrees 
més freqüentades i les hores del dia. Reduint el temps per trobar plaça, es 
redueix la densitat de trànsit i conseqüentment les emissions de CO 2   

 
 

• Desenvolupament d’un prototip de sensor IoT utilitzant la xarxa Sigfox. [28] 
 

Aquest projecte consisteix en l’estudi de les possibilitats que pot oferir la 
xarxa Sigfox per la integració i comunicació de dispositius a través de IoT. 
Per portar-ho a cap, s’utilitza un model concret de mòdul per fer les proves, 
el TD1204 de Telecom Design. El mòdul s’utilitza com a sensor de la xarxa i 
permet el monitoratge de diverses alarmes com pot ser l’estat de la bateria, 
temperatura, moviment o posició. S’implementa una aplicació que permet, a 
més del monitoratge, l’enviament de dades a la plataforma  Sigfox Backend 
per poder-les visualitzar en aquesta plataforma o enviar-les a un servidor per 
implementar gràfiques i alarmes en temps real.  
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• SENS’IT, dispositiu multi sensor. [29] 
 

SENS’IT és un dispositiu amb les dimensions  d’un clauer que incorpora 
diversos sensors. Mitjançant la xarxa Sigfox, les dades mesurades es poden 
convertir en accions o notificacions i poden ser modificades, via una 
aplicació web, tantes vegades com es vulgui. El dispositiu SENS’IT conté un 
sensor de temperatura, un sensor de so, un acceleròmetre i un botó de 
notificació immediata. Els sensors es poden activar cada un per separat fins 
a tenir-los tots actius. Gràcies al poc consum que té, el dispositiu pot estar 
uns quants anys sense carregar la bateria. Exemples d’aplicació poden  ser: 
 

- Monitoratge de la temperatura de segona residencia. 
 
- Alarma d’intrusió. Col·locant el dispositiu a la porta d’entrada. 

 
- Controlar el moviment d’un malalt. 

 
- Polsar el botó d’emergència per alerta immediata. 

 
 
 
2.4 Proposta tecnològica del projecte. Especificacions generals 
 
 

Després d’estudiar les diferents tecnologies tant de sensors utilitzats com de 
processament de les dades i transmissió del senyal, es pren la següent decisió per 
cada un d’ells que conformaran el prototip de dispositiu sensor i s’esmenten les 
especificacions generals que haurà de tenir. 

 
 

• Sensor:  
 

Utilitzarem un sensor d’ultrasons. Els motius són els següents: 
 

- Han estat utilitzats amb èxit amb projectes d’aparcament de vehicles. 
 
- Existeixen en el mercat diferents tipus que compleixen la normativa IP67 

per fer front l’ambient agressiu marí.  
 

- Tenen suficient abast per la detecció d’un vaixell. 
 

- Consumeixen poca potència. 
 

- El nivell de senyal de sortida és adequat per l’etapa de processament de 
dades. 

 
- El client els prefereix, per exemple, enfront d’un sistema basat amb 

Bluetooth BLE. 
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• Processament de dades:  
 

Per llegir la informació provinent del sensor, processar-la i enviar-la al mòdul 
de transmissió, utilitzarem una placa tipus Arduino. El motiu de l’elecció és el 
següent: 

 
- És una placa de codi i hardware obert destinada al disseny de prototip.  
 
- Relativament senzill de programar. 

 
- És compatible amb els nivells de senyals del sensor i del mòdul 

transmissor. 
 

- Baix cost. Evita el disseny d’un prototip ”a mida” que pot tenir un cost 
molt elevat. 

 
- Existeix un gran ventall de plaques “clòniques” amb diferents 

característiques. 
 
 

• Tecnologia de transmissió de dades: 
 

Utilitzarem la xarxa SIGFOX basada en UNB per els següents motius: 
 

- Infraestructura independent de la xarxa de  mòbil. 
 
- Més de 1.300 estacions base instal·lades amb cobertura del 70% del 

territori espanyol i 93.4% de la població. [3] 
 

- Petita amplada de banda utilitzada i llarg abast. [3] 
 

- Tecnologia eficient energèticament parlant. Baix consum. Ideal per 
alimentació per bateria. 

 
- Comunicació segura minimitzant interferències. 

 
- Baix cost de subscripció anual. 

 
 
 

• Aplicació de gestió i presentació de dades: 
 

L’aplicació de gestió i presentació de dades no forma part de l’àmbit del 
projecte. No obstant és necessari disposar d’una mínima presentació de les dades 
que ens arriben dels sensors per tal de realitzar les proves del prototip. Per simular 
l’aplicació utilitzarem una de les plataformes d’emmagatzematge i disseny 
d’aplicacions cloud. Escollirem CARRIOTS [30] per ser una plataforma que ofereix 
accés gratuït fins a un màxim de 10 dispositius i ofereix una fàcil integració amb la 
plataforma cloud back-end de SIGFOX de la qual hem de recollir les dades dels 
sensors. 
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• Especificacions generals: 
 

El sistema ha de ser capaç de detectar un vaixell en el seu punt 
d’amarrament mitjançant  un sensor d’ultrasons. Els senyals proporcionats pel 
sensor, un cop processades, s’han de transmetre utilitzant la xarxa UNB de 
SIXFOX que treballa en la banda ISM a 868 .MHz , recollir-les del cloud back-end 
de SIGFOX i fer-les accessibles al client mitjançant una aplicació web. El dispositiu 
no pot fer més de 140 transmissions en 24 hores (una cada 12 minuts) a causa de 
la limitació de la tecnologia UNB. En tal cas hi ha 2 opcions: una opció és 
transmetre cada 10,3 minuts l’ocupació i l’altre és transmetre cada vegada que hi 
ha un moviment.  
El sistema pot anar alimentat per bateria (preferible en cas que pugui proporcionar 
gran autonomia) o mitjançant una escomesa instal·lada en els pantalans que 
proporcioni una alimentació d’entre 5 .V  i 12 .V   
El conjunt haurà d’anar protegit per un receptacle de plàstic o metàl·lic que sigui 
estanc i complexi almenys amb la norma IP67, així com el sensor ultrasònic que, 
part d’ ell, estarà també a l’exterior. 
Finalment, s’ubicarà en el punt mitjà de la plaça d’amarrament fixat  al canal que ja 
disposa el pantalà per instal·lacions varies: cornamuses, defenses, etc. La figura 6 
ens mostra una visió general del port, el canal on ha d’anar fixat el dispositiu sensor 
i exemples de punts d’amarrament. 
 
 
 
 
             

 
 
 
                      Figura 6.  Visió general del port, canal de fixació i punts d'amarrament                
                                 Font: Club Nàutic S.F.G. i fotografies pròpies 
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3  Disseny e implementació del sistema 
 
3.1 Elecció de components 
 
         Els components que integraran el sistema són bàsicament el sensor 
d’ultrasons, la placa Arduino ,  el mòdul SIGFOX i la bateria d’alimentació del 
sistema. Un cop implementat físicament el sistema procedirem a escollir un 
receptacle adequat. A continuació es presenta un esquema general del sistema 
sensor amb els components que intervenen 
 

 
     Figura 7.  Esquema general del dispositiu sensor 
    
 
 

• Sensor 
 
Els sensors d’ultrasons es basen en l’emissió i recepció d’un pols a una freqüència 
ultrasònica, normalment a partir de 40 .KHz  Així són capaços de determinar la 
distància que hi ha fins a l’objecte. La distància a l’objecte ve determinada per la 
següent expressió, en la que s és la distància a l’objecte, c és la velocitat del so i t 
el temps que triga el pols a anar i tornar: 
 

2

.ct
s =  

 

               
 
  Figura 8.  Distància mesurada en funció del temps i la velocitat del so 
       Font: http://www.pepperl-fuchs.es 
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Hi ha diversos factors que poden influir en la mesura i que s’han de tenir en 
compte: 
 

- El camp d’actuació del pols que s’emet té forma cònica. L’eco de l’objecte es troba 
dins del con acústic però no ens dóna en cap moment informació de la seva 
localització angular. La màxima probabilitat és que l’objecte estigui sobre l’eix  
central. 

- La quantitat d’energia acústica reflectida depèn de l’estructura i composició de la 
superfície. Són millors les  superfícies rugoses. 

- Els factors ambientals afecten la mesura. La temperatura influeix sobre la velocitat 
de propagació tal com es pot veure en la següent expressió:  

 
 

velocitatV =  propagació   

                             velocitatVso =  propagació  Cº0  
                                T  atemperatur Kº  
 
- El camp de mesura dels sensors té una zona cega, en la que no es pot  
  efectuar la mesura (no és sensible)  i una zona sensible que és l’apropiada    
  per efectuar les mesures de distància tal com es pot veure a la figura 9: 
 

 
 
  Figura 9.  Rang de mesura d’un sensor d’ultrasons 
       Font: http://www.pepperl-fuchs.es 
 
 
Al mercat existeixen gran quantitat de sensors d’ultrasons per múltiples aplicacions, 
Basant-se en els factors esmentats anteriorment i a l’aplicació que està destinat el 
sensor que cerquem, es fa una comparació de diferents sensors per tal de 
seleccionar el més adient pel projecte. El sensor ha de ser compatible amb el nivell 
de senyals i alimentació de la placa Arduino (Low Voltage TTL (LVTTL) i 3,3 .V  
respectivament). El senyal de sortida ha de ser un pols proporcional a la distància 
mesurada, tenir un abast com a mínim de 4 metres i complir amb la normativa 
IP67. 
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SENSOR 
 

MODEL 
 

 
CARACTERISTíQUES 

 
COST 

 

 

 
 

HC-SR04 

Alimentació: 5 .V  
Corrent treball: 15 .mA   
Freqüència: 40 .KHz  
Rang mesura: 2-4 .m  
Senyal sortida: Pols TTL proporcional a la 
distància 
Normativa IP: No 

 
 

3,25 € 

 

 
    UC6000-         
    30GM70-   
   2E2R2-V15 
 

Alimentació: 12 a 30 .V  
Corrent treball: 50 .mA  sense càrrega  
Freqüència: 80 .KHz  
Rang mesura: 0.35 - 6 .m  
Senyal sortida: Switch PNP corrent màx 150 .mA  
Temperatura treball: -25 a 70 ºC  
Normativa IP: IP65 

 
 
422,65 € 

 

 
 
 MICROSONIC 
mic+340/DD/TC 

Alimentació: 9 a 30 .V  
Corrent treball: 80 .mA   
Freqüència: 120 .KHz  
Rang mesura: 0,35 - 5 .m  
Senyal sortida: Switch PNP corrent màx 200 .mA  
Temperatura treball: -25 a 70 ºC  
Normativa IP: IP67 

 
 
165,41 € 

  

     

 
   
    MB-7067 
 LXMax-Sonar 

Alimentació: 3 a 5,5 .V  
Corrent treball: 3.4 .mA  
Freqüència: 42 .KHz  
Rang mesura: 0,20 – 7,655 .m  
Senyal de sortida:Voltatge analògic, sèrie, pols  
                             proporcional a la distància. 
Temperatura treball: -40 a 70 ºC  
Normativa IP: IP67 

 
 
 
90,74 € 

         

       

 
   
   MB-72067  
 LX-MaxSonar 

Alimentació: 3 a 5,5 .V  
Corrent treball: 3,4 .mA  
Freqüència: 42 .KHz  
Rang mesura: 0,20 – 7,655 .m  
Senyal de sortida:Voltatge analògic, sèrie, pols   
                              proporcional a la distància. 
Temperatura treball: -40 a 70 ºC  
Normativa IP: IP67 

 
 
 
90,74 € 

    

 
 
  BANNER U-      
  GAGE T-30U 

Alimentació: 12 a 24 .V  
Corrent treball: 90 .mA  
Freqüència: 128 .KHz  
Rang mesura: 0,30 – 2 .m  
Senyal sortida: Switch . Corrent màxim: 100 .mA  
Temperatura treball: -20 a 70 ºC  
Normativa IP: IP67 

 
 
430,73 € 

 
                                   Taula 1.  Taula Comparativa de sensors d’ultrasons 
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A la taula 1 es pot veure una  comparativa amb alguns dels sensors susceptibles 
de poder utilitzar-se en el projecte. 
 
El sensor HC-SR04 podria ser vàlid pel projecte, ja que pot anar alimentat a 5 .V , 
té un baix consum de 15 .mA  i es molt barat. Ens permet obtenir a la sortida un pols 
proporcional a la distància mesurada amb el qual podem saber la distància del 
vaixell. El que no compleix és la normativa IP67, per tant queda descartat, ja que 
no resistiria les dures condicions ambientals. 
Els sensors UC6000- 30GM70- 2E2R2-V15 i BANNER U- GAGE T-30U queden 
descartats pel seu cost tan elevat. Això ens incrementaria molt el cost del prototip. 
A més el UC6000- 30GM70- 2E2R2-V15 compleix només la norma IP65, no la 
IP67. 
 
El sensor MICROSONIC mic+340/DD/TC pot ser vàlid encara que al tenir una 
alimentació de 9-30 .V  s’hauria de preveure un regulador de tensió pels altres 
components del prototip que s’alimenten a 3,3 .V  El rang de mesura entra dintre de 
les especificacions, compleix amb la norma IP67 i té un cost relativament baix. 
 
Els sensors MB-7067 i MB-72067 LX-MaxSonar són idèntics pel que fa  a 
característiques, només el que canvia és la seva forma i dimensions externes per 
tipus d’instal·lació diferents. En tenir una alimentació de 3 a 5,5 .V  són ideals, ja 
que així tots els components poden tenir la mateixa alimentació. Tenen un consum 
de corrent de 3,4 .mA  Això és ideal per l’alimentació amb bateria que és el tipus 
d’alimentació escollida pel prototip. El rang de mesura entra dintre de les 
especificacions i ens proporciona un pols de sortida proporcional a la distància a 
més d’altres tipus de senyals. Acompleixen amb la norma IP67 i el seu cost és 
raonable. Per tant, un cop analitzat el comentat anteriorment, se selecciona  el 
sensor MB-7067 com el més adient pel prototip  
 
 
 

• Placa Arduino 
 
Existeixen gran quantitat de plaques Arduino al mercat. Les originals solen ser més 
cares i les clòniques més barates i, algunes d’elles, amb més prestacions o amb 
característiques addicionals que poden ser més útils pel projecte que es du a 
terme. Basant-se en l’experiència en altres projectes, ens estalviarem aquí 
d’anomenar-les totes i fer una comparativa de la gran quantitat que existeixen. Una 
de les clòniques que tenen un baix consum, baix cost i unes dimensions reduïdes, 
necessàries a causa del petit espai que disposarem per allotjar els components, 
són les plaques Moteino [14]. Aquesta placa disposa d’un processador ATmega 
328, a 16 .MHz , alimentació de 3 a 9 .V , 14 entrades/sortides digitals, 8 entrades 
analògiques, 1 .KB de memòria EEPROM (Electrically Erasable Programmable 
Read-Only Memory), 2 .KB de memòria SRAM (Static Random Access Memory) i 
32 .KB  de memòria Flash. El microcontrolador es programa amb software Open-
Source IDE d’Arduino. Així doncs, d’acord amb aquestes consideracions, 
utilitzarem la Moteino R4 que podem veure a la figura 10. 
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                                  Figura 10.  Pinout Placa Moteino R4 
                  Font: http://lowpowerlab.com/moteino/ 
 
 
La Moteino R4 té les especificacions següents: 
 
 
 

Microcontrolador ATmega328 

Voltatge d’entrada 3,5 .V -16 .V  (recomanable fins a 12 .V ) 

Voltatge d’operació 3,3 .V  (regulat amb  MCP1703 ) 

Pins Digitals I/O 14+6 (6 d’ells poden proporcionar PWM ) 

Pins analògics d’entrada 8 (te 2 pins més que la Arduino original) 

Corrent màxima per pin 20 .mA  

Memòria Flash 32 .KB   

SRAM 2 .KB  

EEPROM 1 .KB  

Velocitat de rellotge 16 .MHz  

 
 
                            Figura 11.  Resum d’especificacions de la Moteino R4 
                                               Font: http://lowpowerlab.com/moteino/ 
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• Mòdul Sigfox 
 
El mòdul SIGFOX és bàsicament un mòdem ràdio que ens permet enviar 
missatges de 12 bytes a la xarxa Sigfox a la freqüència de 868 MHz. en NB. Els 
mòduls solen incorporar bàsicament un microcontrolador i el mòdem ràdio 
pròpiament dit que incorpora el protocol dissenyat per Sigfox. Els dos fabricants 
més importants de mòduls amb protocol Sigfox incorporat son Telecom Design 
[15] i Telit [16]. Els mòduls presenten característiques molt similars entre ells, 
excepte  que alguns incorporen GPS. Es pot veure una comparativa dels diferents 
mòduls a la taula 2. 
 
 

 
Mòdul 

 
Model 

 

 
CARACTERíSTIQUES 

 
 COST  

 
 

 
 
  
Telit LE51-868 S 

Certificat Sigfox Gateway 
Freqüència operació: 868-870 .MHz  
Sensitivitat: -126 .dBm  @600 .bps  
Velocitat transmissió: 100 .bps  
Memòria Flash: 128 .KB  
Memòria RAM: 8 .KB  
Memòria EEPROM: 2 .KB  
Voltatge Operació: 2,0 a 3,6 .V  
Consum: RX: 32 .mA , TX: 55 .mA  Stb < 2 .Aµ  
Potència transmissió: 15,5 .dBm Sigfox Class 0 

 
 
 
 
13,30 € 

 
 

 
 
 
 

TD 1208 

Certificat Sigfox Gateway 
Freqüència operació: 868-870 .MHz  
Sensitivitat: -126 .dBm  
Velocitat transmissió: 100 .bps  
Memòria Flash: 128 .KB  
Memòria RAM: 16 .KB  
Voltatge Operació: 2,3 a 3,3 .V  
Consum: RX: 16 .mA , TX: 49 .mA  Stb < 3,5 .Aµ  
Potència transmissió: 14 .dBm Sigfox Class 0 

 
 
 
 
11,9 € 

 
 

TD 1204 

 
Mateixes característiques bàsiques que el  
TD 1208, excepte que incorpora un receptor 
GPS que no es necessari per el projecte i per 
tant presenta un consum superior. 

 
 
26,54 € 

 
 

TD 1205 

Mateixes característiques bàsiques que el  
TD 1208, excepte que incorpora un receptor 
GPS que no es necessari per el projecte 
Incorpora també una antena per la banda de 
868 .MHz  i una antena per el mòdul GPS. 

 
 
47,58 € 

 
              Taula 2.  Comparativa  mòduls Telit i Telecom Design 
             Font: http://www.telit.com/ i http://www.telecom-design.com/ 
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Els mòduls TD 1204 i TD 1205 queden descartats d’entrada, ja que no és necessari 
el mòdul GPS pel projecte. Això incrementaria el cost i el consum. L’elecció entre el 
TD 1208 i el Telit LE51-868 S no és fàcil si no tenim en compte  el cost. No obstant 
això, optem pel Telit LE51-868 S per les següents raons: 
 

- Va incorporat en una placa de circuit imprès amb terminals i connector  SMA 
(SubMiniature version A ) per antena que facilita el muntatge del sistema. 

- Potència de transmissió més elevada. 
- Menys consum en mode standby. 
- Millor documentació tècnica. 
- Millor suport del fabricant. 

 
 

• Antena 
 
L’antena que s’utilitzarà es una antena portàtil Gainflex de ½ ona per la banda de 
800-895 .MHz MHz. de Lambda Antenas [17] amb les següents característiques: 
 

- Polarització vertical 
- Radiació omnidireccional 
- Impedància: 50 .Ohms  
- Potència màxima: 25 .W  
- Lambda/2 
- Guany: 0 .dBd  

 
 
 
  

                         
 
 
           Figura 12.  Antena per la banda de 800-895 MHz. 
                                 Font: Josep Agustí 
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• Bateria 
 
El circuit l’alimentarem amb una bateria LiPo (polímera de Liti) per les seves 
dimensions reduïdes, lleugeres i eficients. El voltatge i la capacitat es decidiran un 
cop s’hagi fet el disseny i les proves corresponents. 
 
 

• Caixa estanca 
 
El conjunt s’ubicarà dintre d’una caixa estanca que protegirà el dispositiu de la pols 
i l’aigua. La caixa que s’utilitzarà és una G308 de la casa Velleman [18] amb les 
següents característiques: 
 

- Material ABS 
- Dimensions: 115x65x55 .mm  
- Temperatura operació: -20 ºC . a +100 ºC . 
- Acompleix norma IP65 i NAMA4 

 
  

 
 
                             Figura 13.  Caixa estanca Velleman G308 
                                        Font: www.velleman.eu 
 
 
 
 

3.2 Implementació física del dispositiu 
 
         La implementació física del dispositiu  consisteix a connectar  els diferents 
elements que componen el sistema  entre si i a l’alimentació. A la figura 14 es pot 
veure el diagrama de blocs del sistema.              
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                                   Figura 14.  Esquema de blocs del sistema 

 
 
 
Per fer les connexions dels diferents dispositius seguirem les especificacions dels 
datasheets que  podem trobar a les webs dels fabricants [14] [16] [19]. Per la 
connexió s’utilitzen cables tipus “jumper wire” [20]. 
 
 
 

• Connexió Sensor MB-7067 amb Moteino R4 
 
El sensor disposa de 7 pins de sortida. Dels 7 pins utilitzarem el pin 7 (GND ) , el 
pin 6 ( ccV : 3,3 .V ), el pin 4 (quan està a nivell alt, almenys durant 20 .sµ , el sensor 
mesura contínuament i quan està a nivell baix para de mesurar) i el pin 2 que ens 
proporciona un pols de sortida proporcional a  la distància (58 .sµ per .cm ). La figura 
15 mostra l’esquema de connexió. 
 

                           
 
                         Figura 15.  Esquema de connexió Sensor  -  Moteino 
                                     Font: http://www.maxbotix.com i http://lowpowerlab.com/moteino/ 
                                            
 
 
El pin 7 (GND ) es connecta a la sortida digital 4 de Moteino, el pin 2 a la sortida de 
3,3 .V , el pin 4 a la sortida digital 8, que farà que s’activi o no el sensor, i el pin 2 a 
l’entrada digital 7 a través de la qual es mesura el temps del pols. 
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• Connexió Mòdul Sigfox Telit LE51-868 S amb Moteino R4 
 
 
El programari de Moteino es comunica amb el mòdul Sigfox mitjançant  comandos 
AT (comandos Hayes). A tal efecte, es fa servir la interfície RS-232 que ambdós 
disposen. Només és necessari utilitzar els senyals de transmissió (TX) i el de 
recepció (RX) creuats entre ells, és a dir, es connecta transmissió amb recepció i 
viceversa, i el RTS (Request to Send). Els nivells de senyal, tant els de Moteino 
com els del mòdul Sigfox, són LVTTL per tant no hi ha cap problema pel fet 
d’interconnectar-los directament. La figura 16 mostra l’esquema de connexió. 
 
 

                 
 
                         Figura 16.  Esquema de connexió mòdul Sigfox  -  Moteino 
                                     Font: http://lowpowerlab.com/moteino/ 
 
 
Es connecten, per tant, els terminals TxD i RxD del mòdul Sigfox als terminals Rx i 
Tx de Moteino respectivament i el terminal RTS (Request to Send) al terminal 
DTR/RTS de Moteino. Pel que fa a l’alimentació, els terminals ddV  i GND  del mòdul 
Sigfox es connecten respectivament als terminals GND  i 3.3 OUTV .  de Moteino. 
 
 

• Connexió bateria - Moteino 
 
El terminal positiu (vermell) de la bateria es connecta al terminal inV de Moteino i el 
terminal negatiu (negre) al terminal GND . La figura 17 mostra l’esquema de 
connexió. 
 

                 
 

                                Figura 17.  Esquema de connexió bateria  -  Moteino 
                                           Font: http://lowpowerlab.com/moteino/ 
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• Esquema general de connexions 
 
A la figura 18 es pot veure l’esquema  general de connexió dels components que 
conformen el dispositiu sensor a excepció de l’antena que va roscada al mòdul 
Sigfox. 
 
 

 
 
                                            Figura 18.  Esquema general de connexions 
 
 

• Antena 
 
L’antena va roscada al terminal SMA que va soldat a la placa de circuit imprès del 
mòdul Sigfox. La figura 19 mostra la seva ubicació. 
 
 
 
 

                                            
 
                            Figura 19.  Instal·lació de l’antena                   
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• Ubicació dels components en la caixa estanca i dispositiu acabat 
 
A la figura 20 es pot observar el dispositiu muntat, acabat i també la disposició dels 
components al seu interior. 
 
 

 
 
                          Figura 20.  Ubicació dels components en la caixa estanca 
 
 
3.3  Determinació del mode de funcionament 
 

En l‘apartat 2.4 “Proposta tecnològica del projecte. Especificacions generals” 
es fa referència a dos escenaris de funcionament del dispositiu sensor. Vegem, a 
continuació, els avantatges i inconvenients d’ambdós escenaris. 
 
Escenari 1: Sistema de detecció contínua 

 
Avantatges: 
 

• Es produeix una detecció cada vegada que hi ha un moviment. 
• Envia un missatge a la xarxa Sigfox cada vegada que hi ha un canvi d’estat. 
• No se superen els 140 missatges/dia. Un vaixell no es mou tantes vegades 

al dia. 
• La informació de què es disposa és en temps real 
• En cas d’alimentació per cable, s’evita el manteniment de canvi de bateria. 
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Inconvenients: 
 

• Consum del dispositiu massa elevat per fer una detecció continua alimentat 
amb bateria, El sistema té un consum continu, segons especificacions dels 
components, de l’ordre de 38 .mA  amb pics de 50 .mA  cada 3 .s quan està en 
mode de transmissió. 

• Si l’alimentació es fa amb cablejat, el cost d’instal·lació és molt elevat 
 
 
Escenari 2: Detecció cada 10,3 minuts 
 
Avantatges: 
 

• No és necessari fer una instal·lació de cablejat 
• El dispositiu es pot alimentar amb bateria gràcies al fet que els components 

es poden “dormir” durant l’interval de no detecció de 10,3 minuts. Es passa a 
tenir un consum de l’ordre de .Aµ  amb el que la bateria pot tenir una durada 
molt llarga. 

• El dispositiu és totalment portàtil. Es pot canviar d’ubicació 
 
 
Inconvenients: 
 

• No es té informació en temps real, sinó cada 10,3 minuts. 
• Cost de manteniment de canvi de bateria 

 
 
Conclusió: 
 
 Vistos les avantatges i inconvenients d’ambdós escenaris, s’opta per 
descartar l’escenari 1 a causa de l’elevat cost d’instal·lació de cablejat elèctric per 
alimentar els prop de 400 dispositius que hauran d’anar ubicats en els pantalans. 
A costa de perdre informació en temps real, no massa preocupant, ja que no és 
habitual un gran moviment de vaixells en aquests tipus de ports, i el cost de 
manteniment del canvi de bateria, aconseguim un estalvi en costos considerable al 
no haver de cablejar els pantalans i una facilitat de substitució del dispositiu en cas 
de reparació. 
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3.4 Desenvolupament del programari 
 

  
El programari del dispositiu sensor es desenvolupa a l’entorn de 

programació open-source d’Arduino IDE (Integrated Development Environmnent). 
Aquest entorn proporciona un editor i compilador al mateix temps que permet la 
càrrega del programari a la placa Arduino mitjançant un interfase sèrie. La 
documentació, llibreries i utilitats es troben a la web de Arduino [5] i és el que s’ha 
consultat per desenvolupar el programari de la placa. La figura 21 mostra un 
exemple de l’entorn de programació. 

 
 
 

 
 
 

                                   Figura 21.  Entorn de programació IDE d’Arduino 
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Diagrama de flux del programari: 
 
 El programari ha de carregar les llibreries necessàries, definir constants, 
variables, arrays, posar en mode sleep el xip ràdio de Moteino, detectar si hi ha 
vaixell o no, dormir el dispositiu durant 10,3 minuts i tornar a executar la seqüència 
de detecció de vaixell  La figura 22 mostra el diagrama de flux del programari. 
 
 
 

 
 

                               
                                      Figura 22.  Diagrama de flux del programari 
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Seguidament s’explica detalladament el més rellevant que fa cada part del 
programari basant-se en el llistat de la figura 23 . 
 
Línies 3 a 7:   
 
Es carreguen les llibreries necessàries pel programari. 
 
Línies 8 a 21:  
 
Es defineixen les variables, constants i  arrays que s’utilitzen 
 
Línia 23 :  
 
 Comença la funció setup que només s’executa una vegada 
 
Línies 24-25:  
 
La placa Moteino disposa d’un xip ràdio a 433 .MHz que no és necessari. Per tant 
s’ha d’inhibir per tal que no consumeixi corrent. Aquestes dues línies el que fan és 
inicialitzar el xip i posar-lo en mode “sleep”. 
 
Línies 31-32: 
 
Per tal que el mòdul Sigfox pugui reconèixer els comandos AT, s’ha de posar en 
mode “comando”. Per posar-lo en mode “comando” s’ha de fer el següent: 
 

• Inicialitzar l’interfase sèrie a 19.200 .bps  
• Enviar + + + en format hexadecimal (0x2B,0x2B,0x2B) 

 
Línies 37-39: 
 
Defineixen els pins de la placa Moteino que s’utilitzaran per sortida digital  
(alimentació del sensor i activació del sensor) i per entrada digital (pols 
proporcional a la distància que dóna el sensor). 
 
Línia 44: 
 
Comença la funció loop. Aquesta funció s’executa contínuament 
 
 
Línies 46-54:. 
 
Aquesta part del programari el que fa és fer una mesura de la distància al vaixell si 
és que n’hi ha. Sempre seguint les especificacions del fabricant del sensor, es 
procedeix de la següent manera: 
 

• Activa l’alimentació del sensor 
 
• Retard de 176 .ms  necessaris des que s’alimenta al sensor fins que està 

disponible per fer una mesura. 
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• Pols d’activació del sensor per fer una mesura. Es posa el pin 4 a nivell baix. 

 
• Retard de 2 .sµ (segons especificacions del fabricant). Necessari abans de 

posar el pin 4 a nivell alt. 
 

• Es posa el pin 4 a nivell alt. Preparat per fer la mesura. 
 

• Es fa la mesura de la durada del pols que proporciona el sensor al pin 2. La 
distància  ve donada per la fórmula següent que s’implementa a la línia 54: 

 
 

                          
cms

SensorPolsDurada
Distància

µ58

__
=  

  
Línies 60-70: 
 
Aquesta part del programari decideix si hi ha vaixell o no a l’amarrament. Si la 
distància mesurada anteriorment és igual o inferior a 150 .cm  es pren la decisió que 
hi ha un vaixell i s’envia un “01” a la xarxa Sigfox. En cas contrari s’envia un “00”. 
Per enviar el missatge a la xarxa Sigfox hem d’enviar els comandos AT 
corresponents en hexadecimal al mòdul Sigfox. Per facilitar l’operació, prèviament 
s’han definit uns arrays de dades que s’anomenen vaixell_si, que conforma el 
missatge per enviar un “01”  i vaixell_no per enviar un “00”. 
Per enviar un “01”, el missatge que s’ha d’enviar és AT$SF=01 i retorn de carro en 
format hexadecimal. Per enviar “00”, el missatge és AT$SF=00 i retorn de carro. 
Segons això, els arrays que conformen els missatges  són: 
 

• vaixell_si[ ]  = {0x41,0x54,0x24,0x53,0x46,0x3D,0x30,0x31,0x0D} 
• vaixell_no[ ] = {0x41,0x54,0x24,0x53,0x46,0x3D,0x30,0x30,0x0D} 

 
 
A partir de la línia 72 comença la part de programari que s’executa per dormir la 
placa Moteino, el mòdul Sigfox i desconnecta l’alimentació del sensor d’ultrasons. 
S’executen retards perquè no es superposin les diferents accions. Aquests retards 
no tenen efecte en l’operació,  ja que no s’està subjecte a una limitació de temps. 
 
Línies 74-76: 
 
Executen les següents accions: 
 

• Es posa el pin 4 d’activació del sensor a nivell alt per assegurar que estigui 
actiu. 

 
• Es posa el pin 1 del sensor (GND ) a nivell alt per tallar l’alimentació. 

 
• S’envia el comando ATP al mòdul Sigfox per posar-lo en mode sleep. 
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                           Figura 23.  Llistat del programari del dispositiu sensor 
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Línies 79-81: 
 
S’implementa un comptador de temps mitjançant un bucle FOR. S’ha de deixar 
inactiva la placa Moteino durant aproximadament 10,3 minuts perquè tingui la 
mínima activitat i evitar un consum excessiu. La instrucció següent inactiva els 
components de la placa durant 8 segons (temps de watchdog) deixant una mínima 
activitat reduint així el consum a uns pocs .Aµ : 
 
LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF); 
 
El nombre d’iteracions del bucle FOR (veure llistat a la figura 23) vindrà donat per 
  

watchdogtemps

retardsxtinactivitaTemps
Iteracions

_

]60)_[( −
= = 35,75

8

2,15)603,10(
=

−x
 

 
Per tant, el nombre d’iteracions serà 75. Aquest valor possiblement haurà de ser 
modificat quan es facin les proves de laboratori per aconseguir una millor precisió. 
 
 
Línies 83-84: 
 
S’envia un comando al mòdul Sigfox per despertar-lo i seguidament se n’envia un 
altre per posar-lo en mode comando i sigui capaç d’interpretar comandos AT una 
altra vegada. 
A partir de la línia 88, es torna a executar la funció loop, és a dir, tornaríem 
l’execució del programa a la línia 46. 
 
 
 
 

4  Proves del sistema i resultats 
 
4.1 Activació del mòdul Sigfox  
 

Abans de començar a executar les proves del sistema, s’ha de donar d’alta 
el mòdul Sigfox a la plataforma de backend de Sigfox [21] perquè tingui accés a la 
xarxa de comunicació UNB. Prèviament s’ha contractat el servei i es disposa ja de 
la subscripció activa. 
El mòdul disposa d’un identificador de dispositiu ID i una clau d’accés que 
s’anomena PAC. Són els següents: 
 
ID: 100DD 
 
PAC: 664A62E427137FCC 
 
Nom del mòdul: TFM_SENSOR_ULTRASONS 
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Un cop donat d’alta i acceptat, la plataforma en dona la informació del dispositiu i 
activa la comunicació entre ell i la xarxa Sigfox UNB. (veure figura 24). 
 
 

 
 
               Figura 24.  Informació del mòdul Sigfox una vegada  activat a la xarxa UNB 
 
 
A partir d’ara, ja es disposa d’accés a la pàgina de missatges. En aquesta pàgina 
aniran  apareixent els missatges que arribin del mòdul (Figura 25). 
 
 

 
 

 
                                Figura 25.  Pàgina on arriben els missatges del mòdul 
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La plataforma de backend de Sigfox proporciona una funció que s’anomena 
“callback” que el que fa és enviar automàticament un esdeveniment mitjançant 
Api’s. El “callback” és  activat quan es rep un nou missatge o quan s’ha detectat 
una transmissió fallida. Aquest esdeveniment és el que s’enviarà a la plataforma 
“Carriots” [30] que és la que simularà l’aplicació final de presentació de dades  i 
que no està dins de l’abast d’aquest projecte. Les dades que proporciona la funció 
“callback” i que ens interessen  enviar a “Carriots” són les següents: 

• DEVICE: Identificador del mòdul. 
• RSSI: RSSI (Received Signal Strength Indicator) en dBm.  
• STATION: Identificació de l’estació base (hexadecimal). 
• DATA: Les dades que s’envien.  
• LAT:  La latitud on es troba el dispositiu (si està disponible).  
• LNG: La longitud on es troba el dispositiu (si està disponible).  

Aquestes dades ens proporcionen informació per les proves de laboratori i les 
que s’efectuïn al port. 

La funció “callback” permet també importar la informació en format Excel per fer 
un estudi posterior de les dades. 

 

 

4.2 Configuració del “Callback” 
 
 

El missatge de “callback” es configura des de la pàgina web de la plataforma 
de backend de Sigfox (figura 26). La sintaxi per configurar el missatge de callback 
per tal que el rebi la plataforma Carriots és la següent [21]: 

 
 
 
[POST]  
http://sigfox.carriots.com/streamforms?apikey=7fd27364ebcb97cdf6401
a1083dfb02f13109b87620cc4ead3a678a4ecebc6b3&protocol=v1&at=no
w&device=defaultDevice@jagusti.jagusti&data[lat]={lat}&data[long]={ln
g}&data[device]={device}&data[time]={time}&data[rssi]={rssi}&data[stat
ion]={station}&data[data]={data} 
 
 
 

Per seguretat s’envia una “apikey”, que és una clau que identifica la identitat del 
dispositiu i assegura que és el que ha de ser. Aquesta “apikey” la proporciona la 
plataforma Carriots en donar-se d’alta. 
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                               Figura 26.  Configuració del esdeveniment “Callback” 
 
 
 
4.3 Configuració de la Plataforma Carriots 
 
 

No s’entrarà en el detall de donar d’alta el dispositiu ni de la configuració del 
mateix a la plataforma Carriots,  ja que no és l’objecte d’aquest projecte.  Es pot 
veure a la figura 27 el panell de control de Carriots on es mostren els missatges 
enviats per la plataforma de backend de Sigfox quan hi ha una transmissió del 
mòdul del dispositiu sensor. S’observa que els camps proporcionats  són: 
 
 At: data i hora. 
 
Device: identificador del dispositiu. 
 
Data: dades enviades per callback de la plataforma Sigfox:  long, device, station, 

time, lat, rssi, data. 
 
Actions: Codi de les transaccions en format http. 
 
 Es configura també que la plataforma envií un correu electrònic a una adreça 
específica amb el text: “HI HA HAGUT UN MOVIMENT DE VAIXELL” i la 
informació “data”  que serà útil en les proves. Això simularà l’aplicació gràfica que 
tindria l’usuari, que en aquest cas seria l’oficina del port. A la figura 28 es pot veure 
el panell de control de la plataforma Carriots i la configuració corresponent. 
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Figura 27.  Panell que mostra els missatges rebuts mitjançant “Callback” 
 

 
 
 
 

 
 
                   Figura 28.  Panell que mostra la configuració per enviar el correu electrònic 
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4.4 Proves en laboratori. Resultats 
 
 

Per portar a cap les proves i mesures de laboratori s’ha utilitzat el següent 
equipament de mesura (figura 29): 

 
- Oscil·loscopi Analògic/Digital HAMMEG CombiSCope HM2008. 
- Multímetre FLUKE 83. 
- Multímetre METERMAN 37XR 
- Adaptador FTDI [22] de LowPowerLab USB-RS-232 
- Placa Protoboard 
- LapTop HP Compaq nx9420 
- SmartPhone Samsug S6- Edge 
- Càmera NIKON COOLPIX P-520 
- Bateria LiPo de 3,7 V. 1500 mAh. 
- Cables diversos 

 
 

 
 

                                          Figura 29.  Equipament de laboratori 
 
Les coordenades del laboratori són: 41º 24’ 35,5’’ N   2º 09’ 27,45’’ E 
A continuació es presenten les diferents proves i resultats efectuats. 
 
 

4.4.1 Accés a la xarxa Sigfox, Carriots i comprovació de detecció 
 

Per comprovar que el dispositiu sensor detecta obstacles, es col·loca un 
panell de cartó rectangular de 40x25 cm. que posarem i traurem per simular el 
vaixell (figura 30). 
 

 
 
        Figura 30.  Comprovació de detecció d’obstacles 
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Al mateix temps es té en funcionament la pàgina web de Sigfox Backend, de 
Carriots i Gmail (correu de Google) i es realitzen les següents comprovacions: 
 

- Detecció que hi ha i no hi ha obstacle. 
- Transmissió a la xarxa Sigfox del “1” o “0” corresponent. 
- Recepció del missatge callback per part de la plataforma Carriots 
- Recepció de l’e-mail confirmant moviment de vaixell 
- Mesura de la durada entre detecció i detecció. 
 

 
Per simular moviments de vaixells, es procedeix de la forma següent: 
 

- Detecció inicial: No hi ha vaixell (panell fora). 
- Segona i tercera detecció:  Hi ha vaixell (panell col·locat). 
- Quarta i cinquena detecció: No hi ha vaixell (panell fora). 
- Sisena, setena i octava detecció: Hi ha vaixell (panell col·locat). 
- Novena, dècima i onzena detecció: No hi ha vaixell (panell fora). 

 
Els resultats obtinguts pel que fa a la detecció i l’interval de temps entre detecció i 
detecció (que ha de ser de 10,3 minuts aproximadament) es poden observar a la 
pàgina web de Sigfox Backend (figura 31). 
 
 

 
 
                     Figura 31.  Missatges rebuts a la pàgina web de Sigfox Backend 
                   
 
La detecció comença a les 13:20:26 i acaba a les 15:14:04. S’observa que el 
dispositiu detecta correctament el panell i la transmissió de les dades cap a la 
xarxa Sigfox també es realitza correctament, però no la durada entre detecció i 
detecció que és de més de 10,3 minuts. Concretament d’uns 11,22 minuts. Això 
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ens obliga a realitzar unes proves per ajustar el nombre d’iteracions del bucle FOR 
del programari que havíem fixat a 75. Es realitzarà a l’apartat 4.4.2. 
 
Els missatges callback s’envien correctament des de Sigfox Backend  i es reben 
correctament a la plataforma Carriots. Veure figura 32 i 33. 
 
 

 
 
 
                          Figura 32.  Missatge de Callback enviat per Sigfox Backend 

 
 
 

 
 
               Figura 33.  Pàgina web de la plataforma Carriots. Missatges Callback rebuts 
 
 
S’observa també que la plataforma Carriots envia, en resposta al missatge callback 
rebut, l’e-mail corresponent informant que hi ha hagut un moviment de vaixell 
(figura 34). Recordem que això simula l’aplicació gràfica que tindria el port per 
visualitzar l’ocupació d’amarraments. 
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Gràcies a les dades enviades en el missatge callback, podem extreure dades de 
qualitat de l’enllaç i el nivell de senyal rebut per l’estació base de Sigfox. La 
sensibilitat d’aquestes estacions base és d’uns -140 .dBm  
 

 
               Figura 34.  E-mail confirmant el moviment de vaixell enviat per Carriots 
 
 
Es pot observar la bona qualitat de l’enllaç, el nivell de senyal rebut i les dades 
rebudes a la taula 3. 
 
 

  
 
                          Taula 3.  Taula de dades rebudes, qualitat d’enllaç i RSSI ( .dBm ) 
                  
 
 

4.4.2 Ajust del nombre d’iteracions del bucle FOR. 
 

Per ajustar el temps d’interval de detecció, s’anirà variant el paràmetre x del 
bucle fins que el temps entre detecció i detecció sigui de 10,3 minuts 
aproximadament o el que és el mateix 11’ 33’’. Es comença per x = 73. El 
resultat el podem veure a la figura 35. 
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                                   Figura 35.  Resultat d’ajust d’iteracions per x=73 
 
 
Es pot apreciar que la diferència entre 18:13:47 i 18:02:43 és d’11’04’’ i entre 
18:24:51  i 18:13:47 és d’11’03’’. Per tant, x = 73 no ens és vàlid. 
A continuació fem el test per x = 69. Es comprova la diferència entre els temps de 
detecció i s’obté un valor d’10’29’’. S’observa el resultat a la figura 36. 
 
 
 

 
                            
                                    Figura 36.  Resultat d’ajust d’iteracions per x=69 
 
 
Finalment es comprova per x = 70 i s’obté una diferència de temps de 10’38’’, 
10’37’’ i 10’38’’. Es pot observar a la figura 37. L’ideal seria  un valor entre 69 i 70, 
cosa que no és possible. En aquest cas, es tria el valor x = 70 que ens assegura 
que no sobrepassarem el límit de missatges que es poden transmetre a la xarxa 
Sigfox. El temps passa així de 10,3 minuts a 10,63 minuts. 
Això comporta modificar el programari i tornar a carregar-lo a la placa Moteino. Es 
canvia la línia 79 per “for (int x=0; x < 70 ; x++)”. El programari definitiu es pot 
veure  l’annex-1. 
 
 
 
 
 



42   

     
  
                                         Figura 37.  Resultat d’ajust d’iteracions per x=70 
                                 
 
 

4.4.3 Mesures de consum  
Per mesurar el corrent que consumeix el dispositiu s’utilitza l’adaptador FTDI 

USB-RS-232 que proporcionarà una alimentació de 5 .V a la placa Moteino. 
Moteino, mitjançant un convertidor, la passa a 3,3 .V que és l’alimentació que 
necessita el conjunt de components. Per mesurar el corrent, s’utilitza el multímetre 
FLUKE en mode amperímetre. Les mesures obtingudes són les següents: 
 

• Tensió d’alimentació: 5,12 .V  
 

• Corrent (cicle complet): 
 

Al llarg de tot el cicle d’operació el consum de corrent varia depenent de 
l’interval de temps. Es comencen  a fer les mesures a partir de què el mòdul 
Sigfox passa de l’estat “sleep” a l’estat operatiu. A continuació es mostra el 
consum de corrent en les diferents fases de mesura: 
 
Interval 0 s< t ≤ 1 s: Consum: 25,4 .mA  Aquest interval correspon al canvi 
d’estat del mòdul Sigfox quan passa del mode  “sleep” al mode operatiu. Té 
un pic de consum que cau ràpidament al consum normal. 
    
Interval 1 s<t ≤ 3 s: Consum 17,5 .mA . Durant aquesta fase, el mòdul Sigfox, 
la placa Moteino i el sensor d’ultrasons estan actius i es produeix la detecció 
de l’objecte. 
 
Interval 3 s< t ≤ 6 s: Consum 60,9 .mA  Aquest interval correspon a la fase 
en què el mòdul Sigfox procedeix a la transmissió de dades. 
 
Interval 6 s< t ≤ 6,5 s: Consum 35 .mA  Aquesta fase correspon a l’interval en 
què el mòdul Sigfox fa la transició  del mode de transmissió al mode 
operatiu. 
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Interval 6,5 s< t≤ 9 s: Consum 7,25 .mA  Fase en què el mòdul Sigfox passa 
al mode  “sleep” i es desactiva l’alimentació del sensor. La placa Moteino 
segueix activa. 
 
Interval 9 s< t ≤ 10,6 m: Consum 16 .Aµ  En aquest interval la placa Moteino 
passa a mode “sleep”. En aquest moment tots els dispositius estan en mode 
d’estalvi d’energia. 

 
• Consum de corrent de la placa Moteino: 7,1 .mA  (en estat operatiu). 

 
• Consum de corrent del mòdul Sigfox: 

 
• En estat operatiu: 8,74 .mA  
• En transmissió: 60 .mA  
• En mode sleep: 0,7 .Aµ  
 

• Consum del sensor d’ultrasons: 2,26 .mA  
 

 

4.4.4 Estimació de la durada de la bateria 
 

Per estimar la durada de la bateria s’utilitzen les dades de consum del 
apartat  4.4.3. Definirem els següents paràmetres: 

 
- Esdeveniment: Es, per exemple, el consum de 60,9 .mA  durant 3 segons. 
- Període d’ocurrència Es cada quant es repeteix l’esdeveniment (10’39’’). 
- Durada per dia: Durada total del esdeveniment. 
- Consum mitjà: Consum mitjà del dispositiu. 
- Consum per esdeveniment: Es, per exemple, el consum de 60,9 mA. 
 

Segons això, considerant el temps en segons, el consum en .mA  i tenint en compte 
que un dia equival a 86400 segons, tenim que: 
 

ntesdevenimedelduradax
ocurrenciadPeriode

diaperDurada __.
'_

86400
__ =  

 

86400

__..__
_

∑
=

diaperDuradaxntesdevenimeperconsum
mitjàConsum  

 

)(_

).(_
)(_

mAmitjàConsum

hmAbateriaCapacitat
hbateriaDurada =  

 
Per cada un dels esdeveniments calcularem la durada per dia. Es representa a la 
taula 4. 
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Esdeveniment ( .mA ) Període d'ocurrència ( .s ) Durada per dia ( .s ) 

25 639  135,21 
17,5 639  270,21 
60,9 639  405,63 
35 639  67,6 

7,25 639  338,02 
0,016 639  85183,09 

  
                                          Taula 4.  Càlcul de la durada per dia 
 
 
Una vegada s’ha calculat la durada per dia, es calcula el consum mitjà: 
 
 

86400

04,85183016,002,33825,76,673563,4059,604,2707,1721,13525
_

xxxxxx
mitjàConsum

+++++
=

194,0_ =mitjàConsum  .mA  
 
 
 
 
Tenint el consum mitjà ja es pot calcular la durada de la bateria. Es calcula per 
vàries capacitats de bateria. Veure la taula 5: 
 
 

 
 
                                          Taula 5.  Càlcul de la durada de la bateria 
 
 

4.4.5 Mesura del pols proporcional a la distància a l’objecte. 
 
 

Per mesurar la durada del pols que proporciona el sensor, utilitzarem  
l’oscil·loscopi en mode digital. Utilitzarem també l’escenari de la figura 30 variant la 
distància entre 20 .cm  i 250 .cm , distància aquesta que no se superarà mai en un 
amarrament. La figura 38 mostra una imatge de la pantalla de l’oscil·loscopi 
corresponent a la mesura de la distància de 150 .cm  Distància aquesta que s’ha 
considerat com a màxima en el projecte (veure programari a la figura 23). La resta 
d’imatges corresponents a cada una de les mesures efectuades es poden veure a 
l’annex-7. 
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                Figura 38.  Durada del pols corresponent a 150 cm. de distància  
 
 
 
La taula 6 mostra els valors obtinguts de distància i durada del pols generat pel 
sensor tenint en compte la relació 58 .sµ / .cm  
 
 
 
 

 
 
             Taula 6.  Taula que mostra la relació entre la distància i durada del pols 
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4.5 Proves en escenari real. Resultats. 
 
 

Les proves s’han efectuat en l’escenari real, és a dir, en el Club Nàutic de 
Sant Feliu de Guíxols. És el lloc pel qual s’ha dissenyat el dispositiu. 
Per tal de verificar que el sensor detecta correctament si hi ha vaixell o no, 
comprovar que el cicle de detecció i els nivells de senyal són correctes, es realitza 
una prova que consisteix en col·locar el dispositiu sensor en un amarrament sense 
vaixell i prendre dades durant tres cicles de detecció. Després es fa el mateix en un 
amarrament amb  vaixell col·locat a una distància de 110 .cm  El fet de fer les 
proves d’aquesta manera és degut a la impossibilitat, en el moment de fer les 
proves, d’atracar i desatracar un vaixell en el mateix amarrament. Per finalitzar, es 
deixa el dispositiu funcionant durant 3,5 hores aproximadament i alternant també 
entre amarrament buit i ocupat amb l’objectiu d’extreure dades de recepció de 
dades i de nivell de senyal. Les dades s’extreuen de la plataforma web de Sigfox 
Backend. 
 

4.5.1 Prova de detecció i nivell de senyal a l’amarrament. 
 

La figura 39 mostra unes imatges de la ubicació del dispositiu, encerclat en 
vermell, a l’amarrament sense vaixell i amb vaixell. Les proves s’inicien a les 
12:42:47 i acaben a les 13:35:58. Es pot observar a la figura 40 el resultat de la 
detecció. Durant les tres primeres deteccions no hi ha vaixell, per tant obtenim un 
“0” i durant les tres següents sí que hi ha vaixell a l’amarrament, per tant obtenim 
un “1”. Això ens demostra que el dispositiu detecta correctament. 

 
 

                 
  
                                                                 Amarrament buit 
 

                    
 
                                                                         Amarrament ocupat 

 
                               Figura 39.  Ubicació del sensor a l’amarrament                           
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Pel que fa a la durada del cicle de detecció, es pot observar que és de 10’39’’. 
Totalment acceptable enfront de 10’38’’ que és el valor que s’ha obtingut en 
l‘apartat 4.4.2. 

 
                                  Figura 40.  Resultats de la detecció a  l’amarrament    
 
La plataforma Sigfox Backend ens proporciona dades estadístiques del nombre de 
missatges enviats, bytes enviats per missatge, nivell RSSI ( .dBm ) rebut per 
l’estació base i SNR ( .dB ) (Signal to Noise Ratio).  La figura 41 ho mostra. 
 
 

 
                      Figura 41.  Dades obtingudes a  la prova de detecció i nivell de senyal 
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La taula 7 mostra totes les dades concentrades en una taula per més comoditat. 
RSSI en .dBm i SNR en .dB  
 

 
 
                 Taula 7.  Taula de resultats obtinguts. Prova de detecció i nivell de senyal 

4.5.2 Prova contínua de transmissió. 
 

Aquesta prova consisteix a deixar el dispositiu en operació durant unes 3,5 
hores per extreure dades suficients per poder analitzar l’estabilitat en la recepció 
del senyal i la durada del cicle de detecció La prova comença a les 14:50:31 i 
finalitza a les 17:50:31. Com a l’apartat anterior, obtindrem les dades mitjançant la 
plataforma Sigfox Backend.  Les figures 42 i 43 mostren les dades obtingudes.  

 

 
                                  
                            Figura 42.  Resultat de detecció. Prova contínua de transmissió 
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                          Figura 43.  Dades obtingudes a la prova contínua de transmissió 
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La taula 8 recull les dades per una millor comoditat. RSSI en .dBm i SNR en .dB  
 
 
 

 
 
                      Taula 8.  Taula de resultats obtinguts. Prova contínua de transmissió 
 
 
 
 

5  Valoració econòmica. 
 
 

Per fer la valoració econòmica s’elaboren dues plantilles, una per CAPEX 
(Capital Expenditure) i una altra per OPEX (Operational Expenditure).  
La de CAPEX (taula 9) fa referència a les despeses de capital, que consisteixen 
bàsicament en les despeses d’enginyeria de disseny del projecte, components del 
dispositiu que constitueixen el cost del prototip, el cost d’instal·lació dels sensors 
al port, la subscripció anual a Sigfox i altres possibles despeses extres. No 
s’inclouen les despeses d’equipament informàtic ni de l’aplicació de gestió gràfica, 
ja que tal com s’esmenta a l’inici d’aquesta memòria, no formen part d’aquest 
projecte. 
 
La de OPEX (taula 10) fa referència a les despeses d’operació i manteniment 
anual una vegada feta  l’instal·lació.  
Pel càlcul del cost d’instal·lació dels 448 sensors als pantalans del port i el cost 
del manteniment anual s’ha demanat pressupost a dues empreses  del sector 
especialitzades. Poden veure’s els pressupostos l’annex-8. 
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5.1 CAPEX. 
 
 

La taula 9 mostra la despesa de capital del projecte. 
 
 

 
 
                                                               Taula 9.  CAPEX                                   
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5.2 OPEX. 
 
 

La taula 10 mostra la despesa d’operació del projecte durant el primer any. 
El segon any es calcularà segons el volum d’incidències produïdes durant el primer 
any, essent, amb tota seguretat, d’un cost molt inferior. 
 
 
 

 
 
                                                              Taula 10.  OPEX 
 
 
 
 
 



53   

 
 

6  Conclusions finals. 
 

El disseny i valoració econòmica del sensor d’ultrasons per detecció de 
vaixells ha estat portat a cap degut a la petició de l’empresa MSI S.L. del sector 
nàutic  a fi d’incorporar-lo al seu catàleg de productes. 

 
Inicialment s’han definit uns objectius i s’ha fet una planificació de les tasques a 
realitzar. Els objectius s’han aconseguit plenament però la planificació ha sofert 
petites desviacions a causa de  retards en el subministrament del sensor MB-72067 
LX-MaxSonar i en el canvi d’operativa del dispositiu que inicialment s’havia pensat 
per una detecció continua i que, per problemes de consum excessiu de bateria, 
s’ha hagut de  tornar a dissenyar el programari perquè fes una detecció cada 10,3 
minuts. No obstant això, s’ha aconseguit acabar en el temps previst. 
 
En l’Estat de l’Art s’han presentat diversos projectes similars emprant altres 
tecnologies i projectes basats en la xarxa Sigfox UNB, que és la que s’ha utilitzat 
en aquest projecte per la transmissió de dades. Basant-se en això, s’han descrit les 
especificacions generals del dispositiu i s’ha passat a  seleccionar els components 
que formen part del disseny.  
 
S’ha fet una comparativa entre diversos sensors del mercat  que podrien complir 
amb les especificacions, sobretot amb la IP67, escollint el  MB-7067 LXMax-Sonar 
que compleix perfectament i a un cost raonable. Pel que fa referència al mòdul 
Sigfox, s’ha fet també una comparativa entre diferents mòduls que hi ha al mercat i 
s’ha triat el Telit LE51-868-S bàsicament per cost, potència de transmissió més 
elevada, menys consum i millor suport del fabricant. Pel que fa  a la placa Arduino, 
s’ha escollit la placa Moteino que és una clònica de l’original. És de dimensions 
més reduïdes, menor consum, menys cost i proporciona la tensió de 3,3 .V  
necessària per alimentar el mòdul Sigfox i el sensor. S’escull també l’antena, la 
caixa estanca que contindrà els components i la bateria LiPo de 3,7 .V i 1500 .mAh  
 
El disseny del dispositiu i interconnexió dels components no presenta cap 
problema. Es fa una descripció completa de les connexions i es mostren imatges 
del dispositiu acabat. 
 
Pel que fa referència al programari, inicialment es desenvolupa per una detecció 
continua (veure annex-2), però es posa de manifest ràpidament que això tindrà un 
efecte negatiu sobre el consum de la bateria. Es fa una comparativa entre aquest 
mode d’operació i el de detecció cada 10,3 minuts. S’opta per aquest últim mode 
d’operació, ja que així s’aconsegueix evitar el cablejat dels pantalans i reduir 
considerablement el cost del projecte, 
 
S’efectuen una sèrie de proves per comprovar el funcionament correcte del 
dispositiu i que compleix amb les especificacions previstes: 
 
La primera prova de funcionament consisteix a donar d’alta el mòdul Sigfox a la 
xarxa i a la plataforma Carriots i fer una sèrie de proves de detecció en laboratori i 
analitzar els resultats. Les deteccions són correctes, el nivell de senyal rebut per 
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l’estació base de Sigfox és excel·lent (entre -102,4 i 139,9 .dBm )  però el temps de 
cicle de detecció és superior l’especificat. Això comporta modificar el  paràmetre 
que controla el temps en el programari i fer un conjunt de proves per ajustar-lo. 
S’obté un valor de x = 70 i el temps de cicle passa a ser 10,63 minuts. 
 
La segona prova que es procedeix a fer és la mesura del consum. A partir de l’inici 
del cicle de detecció, s’obté un consum mitjà de 29,21 .mA  durant els primers 9 
segons i 16 .Aµ  durant els 10 minuts 29 segons restants. Això ens confirma que el 
sistema emprat per dormir la placa Moteino i desconnectar el sensor funciona 
correctament. Amb aquestes dades es fa un càlcul de la durada estimada de la 
bateria que, per exemple, per 3000 .mAh  és d’1,76 anys. 
 
Per finalitzar les proves de laboratori es fa una comprovació de la relació entre la 
durada del pols generat pel sensor i la distància real mesurada. El resultat, que es 
pot veure a la taula 6, és satisfactori doncs no es necessita una gran exactitud per 
la detecció del vaixell. 
 
En l’escenari real, les proves que s’han fet han donat també resultats satisfactoris. 
Les deteccions de vaixell, les transmissions d’e-mail simulant l’aplicació de gestió, 
el nivell de senyal rebut per l’estació base i la relació senyal - soroll han estat 
correctes. Com a resultat negatiu, s’ha observat que el dispositiu és vulnerable a 
cops, així com l’antena externa. 
 
La valoració econòmica ha consistit a confeccionar una plantilla per Capex i una 
altra per Opex. El cost de capital puja a 93.096,57 € i el cost d’operació durant el 
primer any a 15.123,60 €. 
 
A partir dels resultats anteriors es pot confirmar que el projecte és tècnicament 
viable però econòmicament té un cost Capex considerablement elevat degut 
principalment al cost del dispositiu. Encara que el cost d’operació és 
significativament elevat el primer any, els anys successius serà menor pel fet que el 
proveïdor del servei ja haurà fet la inversió en l’adquisició dels dispositius de 
”spare” (de recanvi). Per tant, com a  línia de treball futur es plantegen les següents 
accions: 
 

• Reduir el cost global del dispositiu. Principalment del sensor. 
 
• Eliminar la placa Moteino i aconseguir que mòdul Sigfox faci també el 

processament de les dades i pugui connectar directament el sensor. 
 

• Dissenyar o buscar al mercat una antena interna. 
 

• Reduir les dimensions del dispositiu i buscar un sistema de protecció 
addicional per evitar danys per cops. 

 
• Fer un estudi de viabilitat per afegir un sistema de càrrega de bateria, 

mitjançant un panell solar per poder utilitzar el dispositiu en el mode 
d’operació de detecció continua. 
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7  Glossari 
 
 
BLE:  Bluetooth Low Energy 

CAPEX: Capital Expenditure 

FTDI:  Future Technology Devices International 

GPS:  Global Positioning System 

GSM:    Global System for Mobile 

IBSG:  Internet Business Solutions Group de Cisco 

IDE:  Integrated Development Environment 

IoT:   Internet of Things. Internet de les Coses 

ISM:  Industrial, Scientific and Medical band 

LPWAN: Low Power Wide Area Network 

LVTTL: Low Voltage TTL 

MIT:  Massachusetts Instute of Technology 

MSI:    Marina System Ibérica S.L.. ( www.msicom.net) 

OPEX: Operational Expenditure 

RFID:  Radio Frequency IDentification 

RSSI:  Received Signal Strength Indicator 

SMA:  SubMiniature version A 

SNR:   Signal to Noise Ratio 

UNB :   Ultra Narrow Band 

WSN:   Wireless Sensor Network  

Zigbee:  Zigbee Alliance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56   

 
 

8  Bibliografia 
 
[1]   SIGFOX : www.sigfox..com 

[2] Cellnex Telecom: www.cellnextelecom.com 

[3] Cellnex_Telecom_en_el_IoT_v2.pdf. Pàg.10. 
             Presentació Madrid Juliol 2015 
 
[4] ANSI-IEC-60529.  ANSI Approval Date November 3, 2004 ANSI/IEC   
            60529-2004 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)  
            https://www.nema.org/Standards/ComplimentaryDocuments/ANSI-IEC-   
            60529.pdf 
 
[5] Arduino: https://www.arduino.cc 

[6]  Kevin Ashton, «That 'Internet of Things' Thing,» artículo de RFID Journal, 2009: 
http://www.rfidjournal.com/articles/view?498 

 
[7] Desarrollo de prototipo de sensor IoT usando la red SigFox.  Ramón  Pérez Hernández. 

2015 . https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/28428 
 
[8]  IoT and Big Data. A Joint Whitepaper by Bosch Software Innovations and   MongoDB 

October 2014. https://www.bosch-si.com/contact-forms/wp-iot-big-data/iot-big-data-
confirmation.html 

 
[9] Wireless sensor networks for healthcare: A survey. Hande Alemdar i Cem Ersoy 

Computer Networks. Volume 54 Issue 15, October, 2010. Pages 2688-2710 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128610001398 

 
[10] http://www.zigbee.org/what-is-zigbee/ 
 
[11] Beecons. Sistema de geolocalización para colmenas. Responsable de proyecto: Marino 

Linaje Trigueros. Dpto. Tecnología de los Computadores y Comunicación TC2. Escuela 
Politécnica de Cáceres 

 
[12] http://www.libelium.com/smart_santander_parking_smart_city/ 
 
[13] http://www.libelium.com 
 
[14]  http://lowpowerlab.com/moteino/ 
 
[15]       http://www.telecom-design.com/ 
 
[16] http://www.telit.com/ 
 
[17] http://www.lambdaantenas.es 
 
[18] www.velleman.eu 
 
[19] http://www.maxbotix.com/Ultrasonic_Sensors/MB7060.htm 
 
[20] https://www.sparkfun.com/products/10898 
 
[21] https://backend.sigfox.com 
 
[22] www.ftdichip.com 
 
 



57   

 
[23] S. V. Srikanth, Pramod P. J, Dileep K. P, Tapas S, Mahesh U. Patil, Sarat Chandra Babu 

NCentre for Development of Advanced Computing (C-DAC). “Design and Implementation of 
a prototype Smart PARKing (SPARK) System using Wireless Sensor Networks”. 
2009 International Conference on Advanced Information Networking and Applications 
Workshops. http://www.cdac.in 

 
[24] NEDAP. Identification Systems. The Smart Way to Park.  
 http://www.nedapidentification.com/solutions/vehicle-detection.html 
 
[25]       Jihoon Yang, Jorge Portilla and Teresa Riesgo. “Smart Parking Service based on Wireless  
             Sensor Networks.” 978-1-4673-2421-2/12/$31.00 ©2012 IEEE 
 
[26] Marcelo D. M´arquez, Student-Member, IEEE,, Rom´an A. Lara, Member, IEEE, and    
             Rodolfo X. Gordillo. Department of Electrical and Electronic, Universidad de las Fuerzas  
             Armadas. “A New Prototype of Smart Parking Using Wireless Sensor Networks”. 
 
[27]      http://www.worldsensing.com/news-press/press-release-worldsensing-and-sigfox-announce-  

the-worlds-largest-intelligent-parking-deployment-with-micronet-the-sigfox-network-operator-
for-russia.html 

 
[28] Pérez Hernández, Ramón, ”Desarrollo de prototipo de sensor IoT usando la red SigFox”. 

Trabajo Fin de Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación. Universidad 
de Sevilla. Departamento de Ingeniería Telemàtica. 2015.  
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/28428 

 
[29] SENS’IT.  www.sensit.io 
 
[30] www.carriots.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58   

9  Agraïments 
 

Vull agrair a Raúl Parada, consultor del TFM, l’ajut i ànims que m’ha donat 
durant tot aquest temps que ha durat la realització d’aquest treball. També vull 
agrair-li la possibilitat que m’ha donat de fer el treball basat en un projecte real que 
paral·lelament estava desenvolupant en el meu àmbit professional. 
No ha estat fàcil posar-me a estudiar a l’edat de 53 anys, per això també vull donar 
les gràcies a tots els consultors que he tingut fins ara pels ànims i coneixements 
que m’han transmès en la seva tasca docent. Ara gràcies a això, amb 57 anys, ja 
estic a la recta final. 
També vull agrair a la meva dona Laura i a la meva filla Natàlia la paciència que 
han tingut durant aquests anys pel temps que no he pogut estar amb elles. 
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10 Annexos 
 
 
10.1    Annex-1. Llistat del programari cicle 10,63 minuts 
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10.2    Annex-2. Llistat del programari per detecció continua. 
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10.3    Annex-3. Desplegament  xarxa UNB Sigfox per Cellnex. 
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Font : Cellnex Telecom 
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10.4    Annex-4. Especificacions tècniques Sensor XL-MaxSonar.  
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Font: http://www.maxbotix.com/Ultrasonic_Sensors/MB7060.htm 
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10.5    Annex-5. Especificacions tècniques mòdul Telit LE51-868 S. 
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Font: http://www.telit.com/ 
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10.6    Annex-6. Especificacions tècniques Moteino R4.  
 
 

 
 
 
Esquema placa Moteino: 
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10.7    Annex-7. Imatges de mesura del temps de  pols del sensor.  
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10.8    Annex- 8. Pressupostos. 
 
 
Pressupost de la empresa SOIMER TELECOMUNICACIONS S.L. 
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Pressupost de la empresa SISMYCA. 
 
 
 

 


