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  Resum del Treball: 

Com a culminació dels estudis realitzats en Enginyeria d’Informàtica, es 

presenta aquest Projecte de Final de Carrera que pretén ser una síntesi 

pràctica dels coneixements obtinguts. D’acord amb els itineraris seguits durant 

la carrera s’inclou aquest PFC dins de l’àrea dels Sistemes Encastats.  

El propòsit d’aquest projecte és obtindre una aplicació encastada en una placa 

de desenvolupament LPCXpresso1769. Es pretén crear un sistema segur i 

autònom, capaç de monitoritzar de manera ininterrompuda l’acceleració de 

frenada d’un vehicle ferroviari recollint i interpretant les dades servides per el 

sensor acceleròmetre MMA7361.   

Analitzades les dades i a partir d’estímuls externs que informin al sistema de 

l’accionament del fre de servei del vehicle, el sistema determina si l’acció dels 

frens és correcta o deficient. El sistema realitzarà un avís de incidència en la 

frenada i passat un temps de reacció sense correcció de la incidència 

determinarà l’activació del fre d’emergència.  

El sistema es complementa amb una placa de connectivitat Wi-FI, Wifly RN-

XV, que permet al sistema unir-se a una xarxa Wi-Fi i comunicar a altra equip 

les dades recollides i l’estat del sistema. Com assistència al manteniment 

disposa de connectivitat USB i permet l’activació en calent de la comunicació 

de dades i estat del sistema. 

Aquesta memòria documenta el procés de desenvolupament seguit durant el 

projecte, argumenta les decisions preses i presenta els resultats obtinguts en 

les proves realitzades, així com les conclusions i objectius a seguir en la 

millora del producte.  
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  Abstract:  

As a culmination of studies in computer engineering this Final Degree Project 

is presented, this aims to be a practical synthesis of the knowledge gained. 

According to routes followed during the degree course, this FDP includes in the 

Embedded Systems area. 

The purpose of this project is to obtain an embedded application on an 

evaluation board LPCXpresso1769. We aim to create a secure and 

autonomous system able to monitor continuously braking acceleration of a rail 

vehicle collecting and interpreting data served by an accelerometer sensor 

MMA7361. 

Once the data is analysed and on the bases of external stimuli that report to 

the system about the braking action of the vehicle, the system determines 

whether the brakes operation is correct or deficient. The system will perform a 

braking incidence warning and after a reaction time without correction 

determines activation of the emergency brake. 

The system is complemented by a board with Wi-Fi connectivity, Wifly RN-XV, 

which allows the system to join to a Wi-Fi network and communicate to other 

equipment collected data and system status. As maintenance support provides 

USB connectivity and allows ongoing, activation of data communication and 

system status. 

This report documents the development of the process followed during the 

project, argues decisions taken and presents results obtained of performed 

tests, as well as conclusions and aims to continue the improvements of the 

product. 

  Paraules clau: 

Sistema encastat, microcontrolador, sistema operatiu de temps real, 

acceleròmetre 
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1. Introducció 

1.1. Context i justificació del Treball 

En la circulació ferroviària resulta de vital importància aportar sistemes de 

suport i assistència a la conducció per aconseguir els graus de seguretat mes 

elevats. Es tracta de vehicles amb un alt valor de inèrcia en el seu moviment 

donat el seu gran pes, per lo que no poden ser detinguts en distancies curtes 

quan circulen, i mes encara si el realitzen a alta velocitat. 

Per aportar seguretat a la conducció dels vehicles ferroviaris, en aquest 

projecte es pretén desenvolupar un sistema de monitorització de l’acceleració 

del vehicle en temps real i, a partir de la configuració predefinida d’acceleració 

de frenada esperada i temps de reacció del sistema de frenat, proporcionar 

assistència al conductor detectant situacions de deficiència en el esmentat 

sistema de frens, proporcionant avís d’emergència al conductor i activant el 

sistema de frenat d’emergència en cas de ser necessari.  

 

1.2. Objectius del Treball 

Aquest projecte final de carrera té com a objectiu estudiar i desenvolupar un 

sistema de monitorització de l’acceleració en vehicles ferroviaris basat en un 

sistema encastat en una placa LPCXpresso1769 de NXP. Es controlarà 

l’acceleració fent servir un acceleròmetre MMA7361 i a partir de les dades 

d’acceleració de frenada mínima configurada en el sistema, calcularà si les 

acceleracions són suficients per adequar la velocitat o detenir el vehicle.  

En cas de nivell insuficient de frenada ha de proporcionar un avís, que pot ser 

de diferent graus, poden arribar a activar una sortida de frenada d’emergència. 

Es complementarà el sistema amb comunicació Wi-Fi fent servir la placa WiFly 

RN-XV, funcionalitat que permetrà l’enviament  a la xarxa de les dades 

recollides i de l’estat actual del sistema. 
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1.3. Enfocament i mètode seguit 

Per a la realització d’aquest projecte s’ha seguit com a metodologia de treball 

un cicle de desenvolupament iteratiu i incremental [1] basat en el prototipatge. 

Aquest mètode permet avançar en la producció de l’aplicació, recuperant fases 

anteriors del projecte en cas de l’aparició de nous requisits o necessitats 

d’informació durant el desenvolupament del producte. 

 

Figura 1. Desenvolupament iteratiu i incremental 
1
 

 

D’acord amb aquest mètode s’han establert les següents fases: 

Recollida d’informació. Recerca d’informació de les diferents parts que 

intervenen en el projecte, tant a nivell de programari com de maquinari. 

Aquesta fase ha de permetre recollir la informació necessària per a la 

configuració i utilització del maquinari en el desenvolupament de l’aplicació. 

També es cercarà informació d’eines i llibreries que ofereixin suport al 

desenvolupament de l’aplicació. 

Anàlisi i disseny. Analitzar el problema i generar el disseny de l’aplicació. En 

aquesta fase es realitzarà un anàlisi dels casos d’ús i es crearà una 

especificació formal de cada cas d’ús. S’inclourà en aquesta fase les decisions 

                                            

1
 Imatge By Aflafla1 - Iterative development model V2.jpg , User:Westerhoff, CC0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34159246  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34159246
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de disseny a nivell lògic i també de disseny del circuit elèctric de connexionat 

del maquinari. 

Implementació. Implementar l’aplicació pel mètode de prototips successius 

que ampliïn les funcionalitats de l’anterior fins a arribar a la versió funcional de 

l’aplicació. 

Desenvolupar un primer prototip, que permeti analitzar les dades recollides per 

part de l’acceleròmetre i iniciar la comunicació amb la xarxa Wi-Fi per  enviar 

les dades recollides per l’acceleròmetre a altre equip present a la xarxa. 

Creació de la versió definitiva de l’aplicació, que a partir de les dades recollides 

del l’acceleròmetre i en funció de l’entrada d’activació del sistema de fre 

discrimini les frenades correctes (segons paràmetres de configuració) de les 

situacions d’emergència. 

Proves. Realització de proves que donin garantia de compliment dels requisits 

definits. 

Iniciar el procés de proves utilitzant les possibilitats de depurar que ofereix 

l’entorn de desenvolupament. 

Utilitzar programes de monitorització de la xarxa per analitzar el contingut de 

les dades enviades. 

Documentació de l’aplicació. Creació de la documentació necessària per a 

l’usuari de l’aplicació. 
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1.4. Planificació del Treball 

S’ha planificat la realització del projecte amb l’objectiu d’obtenir un producte en 

forma de binari a executar en la placa LPXCpresso1769 i documentar el procés 

de desenvolupament en aquesta memòria. 

Com es pot observar en el diagrama de Gantt, les tasques s’agrupen en tres 

grups: documentació, codi i proves. S’ha fet coincidir aquests tres grups amb 

les dades previstes d’entregues parcials de seguiment.  

 

Tasca 1 IDE i Sistema Operatiu 

Temporalització: 7 dies (10/03/2016 - 16/03/2016) 

Descripció: Documentació. Recollida de la informació necessària per 

desenvolupar el projecte a nivell de coneixement de l’entorn de 

desenvolupament i del sistema operatiu FreeRTOS. 

Objectius:  Analitzar el funcionament de l’entorn de desenvolupament. 

 Estudiar el sistema operatiu FreeRTOS.  

Fites:  Coneixement l’entorn de desenvolupament. 

 Identificar mecanismes de funcionament del sistema operatiu 

FreeRTOS per al desenvolupament del projecte. 

 

 

Tasca 2 Placa LPCXpresso1769 

Temporalització: 7 dies (17/03/2016 - 23/03/2016) 

Descripció: Documentació. Recollida de la informació necessària per 

desenvolupar el projecte a nivell de coneixement de 

funcionament dels sensors i perifèrics i el seu connexionat.  

Objectius:  Estudiar el funcionament i connexionat de la placa 

LPXCpresso1769 

 Estudiar el funcionament i connexionat dels diferents 

perifèrics, acceleròmetre MMA736,  placa Wi-Fi WiFly RN-XV 

i conversor USB a TTL 

 

Fites:  Coneixement del hardware a utilitzar 
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Tasca 3 Prototip 

Temporalització: 14 dies (24/03/2016 - 06/04/2016) 

Descripció: Documentació. Implementar un prototip per recollida de dades 

de l’acceleròmetre 

Objectius:  Connexionar la placa LPXCpresso1769 i el acceleròmetre. 

 Realitzar una implementació per encastar en la placa 

LPCXpresso1769. 

 Registrar valors. 

 

Fites:  Primer contacte amb el codi 

 Registrar el funcionament de l’acceleròmetre i analitzar les 

dades obtingudes. 

 

 

Tasca 4 Requisits 

Temporalització: 7 dies (07/04/2016 - 13/04/2016) 

Descripció: Documentació. Definir els requisits de l’aplicació. 

Objectius:  Analitzar les dades recollides 

 Identificar potencialitats 

 Identificar limitacions 

 Definir els requisits a complir per l’aplicació. 

 

Fites:  Requisits definits. 

 

Tasca 5 Entrega PAC 2 

Temporalització: 14 dies (07/04/2016 - 20/04/2016) 

Descripció: Documentació. Preparar informe de seguiment. 

Objectius:  Preparar el primer informe de seguiment 

 Posar al dia la documentació de la memòria.  

Fites:  Document PAC 2. Primer informe de seguiment. 
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Tasca 6 Anàlisi i disseny 

Temporalització: 7 dies (21/04/2016 - 27/04/2016) 

Descripció: Codi. Anàlisi dels requisits generats a la tasta anterior i disseny 

de l’aplicació. 

Objectius:  Anàlisi de requisits 

 Disseny de l’aplicació 

 Disseny del connexionat 

 

Fites:  Diagrama de casos d’us i especificació formal 

 Disseny de l’aplicació 

 Esquema de connexionat 

 

 

Tasca 7 Implementació 

Temporalització: 21 dies (28/04/2016 - 18/05/2016) 

Descripció: Codi. Implementació de l’aplicació encastada. Es tracta d’una 

tasca extensa, per lo que pot ser recomanable al iniciar-la 

replantejar la temporalització en subtasques. 

Objectius:  Planificar en subtasques. 

 Generar codi de l’aplicació encastada.  

Fites:  Obtenció de codi per a ser validat. 

 

Tasca 8 Entrega PAC 3 

Temporalització: 7 dies (19/05/2016 - 25/05/2016) 

Descripció: Codi. Preparar informe de seguiment. 

Objectius:  Preparar el segon informe de seguiment 

 Posar al dia la documentació de la memòria.  

Fites:  Document PAC 3. Segon informe de seguiment. 
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Tasca 9 Proves 

Temporalització: 7 dies (26/05/2016 - 01/06/2016) 

Descripció: Fase de proves 

Objectius:  Realitzar proves a l’aplicació per garantir el compliment dels 

requisits.  

Fites:  Passar protocols de prova 

 

Tasca 10 Modificacions 

Temporalització: 7 dies (02/06/2016 - 08/06/2016) 

Descripció: Corregir deficiències detectades en la fase de proves 

Objectius:  Corregir deficiències 

 Realitzar proves a l’aplicació corregida.  

Fites:  Obtenció del codi validat 

 

Tasca 11 Presentació del projecte 

Temporalització: 10 dies (09/06/2016 - 19/06/2016) 

Descripció: Presentació del projecte. 

Objectius:  Definir el format de la presentació 

 Realitzar la presentació del projecte  

Fites:  Presentació del projecte 

 

Tasca 12 Tribunal 

Temporalització: 4 dies (20/06/2016 - 24/06/2016) 

Descripció: Tribunal 

Objectius:  Respondre les possibles preguntes del tribunal 

Fites:  Les preguntes del tribunal són respostes 
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Figura 2. Diagrama de Gantt 
2
 

                                            

2
 Actualitzat a les desviacions descrites a l’apartat 1.4.1 
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1.4.1. Desviacions i ajustos de la planificació 

Durant el transcurs del projecte s’ha fet tot el possible per respectar la 

planificació establerta, però ha calgut realitzar alguns ajustos (previstos i 

imprevistos) per poder respectar l’objectiu de data d’entrega. Com a ajust 

previst, en la planificació inicial és va preveure planificar en subtasques la tasca 

7, implementació. La raó d’aquesta decisió va ser la falta del coneixement 

suficient i que es va anant adquirint en la fase de documentació. 

S’han creat tres subtasques, amb una temporalització d’una setmana per a 

cascuna d’elles.: 

 Workspace. Estructuració i generació de l’espai de treball del projecte i 

configuració inicial dels registres del microcontrolador. 

 Controladors de perifèrics. Creació de funcions especifiques per la gestió 

dels diferents perifèrics i funcions auxiliars que simplifiquin l’aplicació 

principal. 

 Aplicació principal (main). Definició de tasques del sistema operatiu i 

creació de la funció principal.  

S’han inclòs aquestes tres subtasques en el diagrama de Gantt del projecte. 

Les tasques 9 i 10 del projecte, totes dues de la fase de proves amb una 

planificació d’una setmana cadascuna es van condensar en una sola setmana 

per les dificultats trobades en aconseguir una lectura estable de les dades de 

l’acceleròmetre i que van fer que les subtasques de implementació superessin 

la planificació. 

En l’apartat Implementació d’aquesta memòria s’expliquen les dificultats 

trobades en la lectura de dades de l’acceleròmetre i les decisions preses. 
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1.5. Breu sumari de productes obtinguts 

Com a resultat d’aquest treball s’han obtingut els següents productes: 

 Smaf. Sistema de monitorització i assistència a la frenada. És un 

sistema encastat desenvolupat en la placa de desenvolupament 

LPCXpresso1769 que monitoritza l’acceleració a la que està sotmesa en 

tot moment gracies a les dades rebudes d’un acceleròmetre MMA7361. 

A partir de les dades obtingudes i dels paràmetres configurats, estima si 

l’estat dels frens és correcte. 

 Memòria. El document que ens ocupa que descriu el procés de 

desenvolupament del sistema. 

 Manual d’usuari. Document que descriu el funcionament a nivell 

d’usuari del sistema i que s’inclou com annex. 

 Presentació. Transparències que descriuen el procés de l’elaboració del 

treball. 

 

1.6. Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

S’han estructurat els capítols d’aquesta memòria seguint les fases descrites per 

al desenvolupament del sistema a l’apartat Enfocament i mètode seguit, 

documentant el procés seguit a cadascuna de les diferents fases:  

 Recollida d’informació.  

 Fases d’anàlisi i disseny.  

 Implementació 

 Fase de proves 

S’ha inclòs també un apartat de valoració econòmica on s’estudia la viabilitat 

del projecte. 

Per últim, es presenten les conclusions del treball, el glossari i la bibliografia 

consultada. 
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2. Recollida d’informació 

En tot projecte en el que es disposin de diferents opcions al mercat, i/o l’opció 

del propi desenvolupament, cal analitzar en profunditat els avantatges i 

desavantatges que aporta cada opció i la relació que pot establir amb la resta 

de components. 

Per això, caldrà iniciar la recerca d’informació enfocada a prendre una decisió 

sobre els components a utilitzar. En el cas del maquinari pot ser especialment 

crítica per al desenvolupament del projecte, ja que caldrà parar esmena als 

terminis de lliurament dels proveïdors per assegurar que no es vegi afectada la 

planificació global del projecte. 

En el cas d’aquest projecte, donat el seu caràcter fonamentalment didàctic, la 

decisió de quin maquinari fer servir per al desenvolupament del projecte ve 

marcada des de l’inici. Malgrat aquest fet, la recerca d’informació esdevé una 

fase fonamental per crear una base de coneixement que permeti avançar 

sòlidament en el projecte. 

Per a la realització d’aquest projecte ha estat necessari recopilar informació 

dels diferents components que el componen. Es podrien englobar aquests 

components en tres àrees de recerca:  

 Maquinari. S’inclou en aquest apartat la placa de desenvolupament i els 

diferents perifèrics. 

 FreeRTOS. Sistema operatiu en temps real. 

 LPCXpresso IDE. L’entorn de desenvolupament. 
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2.1. Maquinari 

Es descriu en els següents subapartats el maquinari utilitzat per a l’elaboració 

d’aquest projecte.  

 

2.1.1. LPCXpresso board for LPC1769 with CMSIS DAP probe 

Evaluation board OM13085. 

La placa de desenvolupament incorpora un microcontrolador LPC1769FBD100 

de NXP [2]. El LPC1769 és un microcontrolador Cortex-M3 especialment 

dissenyat per aplicacions que requereixin un alt nivell d’integració i un baix 

nivell de consum. 

 

Figura 3. Placa d’avaluació OM13085 

 

En el nostre cas, el microcontrolador es troba en la placa d’avaluació M13085 

que incorpora connexions de fàcil accés als pins  del microcontrolador i secció 

de depuració amb connector micro-USB. Incorpora també LED tricolor, 

Ethernet 10/100 PHY i polsadors de reinici i ISP boot mode. 

Aquesta placa d’avaluació ha substituït a l’anterior model OM13000, però a 

nivell de documentació necessària només es veu afectada en la modificació de 

l’esquema de la placa (revisió D)3. Per exemple, incorpora LED tricolor.  

                                            

3 http://cache.nxp.com/files/microcontrollers/hardware_tools/schematics/LPCXpresso-LPC1769-

CMSIS-DAP.pdf  

http://cache.nxp.com/files/microcontrollers/hardware_tools/schematics/LPCXpresso-LPC1769-CMSIS-DAP.pdf
http://cache.nxp.com/files/microcontrollers/hardware_tools/schematics/LPCXpresso-LPC1769-CMSIS-DAP.pdf
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A mes de l’esquema de la placa per determinar el connexionat necessari, es 

consultarà el manual d’usuari4 (UM10360, Rev.3.1 - 2 abril 2014) de la família 

de microcontroladors LPC176x/5x, per conèixer el funcionament i configuració 

dels diferents registres del microcontrolador LPC1769. 

 

2.1.2. MMA7361 Acceleròmetre de 3 eixos 

Es tracta d’un acceleròmetre analògic de 3 eixos(x, y, z), que permet mesurar 

l’acceleració i la inclinació d’una plataforma respecte a l’eix terrestre. Aquest 

sensor dissenyat por Freescale5, ara propietat d’NXP, el trobem integrat en una 

placa que permet el fàcil connexionat dels pins. Aquesta placa també incorpora 

els condensadors que segons el datasheet han de connectar-se entre el VDD i 

VSS per a desacoblar l’alimentació, així com entre les sortides x, y, z i Vss per 

minimitzar el soroll de rellotge.  

 

Figura 4. MMA7361 

 

Important remarcar que el pin Sleep ha d’estar en nivell alt, per a que 

l’acceleròmetre no entri en mode de repòs i que caldrà seleccionar en el pin G-

Select la sensibilitat de l’acceleròmetre, nivell alt per 1.5g i nivell baix per 6g. 

Consultant el datasheet6 veiem la correspondència entre el nivell de tensió de 

les sortides amb l’acceleració (mesurat en g) que suporta cada eix. 

 

 

                                            

4 http://cache.nxp.com/documents/user_manual/UM10360.pdf?fsrch=1&sr=1&pageNum=1 

5
 https://en.wikipedia.org/wiki/Freescale_Semiconductor  

6
 http://cache.nxp.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA7361L.pdf?fsrch=1&sr=1&pageNum=1 

http://cache.nxp.com/documents/user_manual/UM10360.pdf?fsrch=1&sr=1&pageNum=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Freescale_Semiconductor
http://cache.nxp.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA7361L.pdf?fsrch=1&sr=1&pageNum=1
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2.1.3. Wifly RN-XV 

El mòdul RN-XV és una solució Wi-Fi basada en el robust RN-171 de Roving 

Networks que incorpora un emissor 802.11b/g, un processador intern de 32 

bits, pila TCP/IP, RTC, gestió d’energia i interfície analògica per a sensors 

externs. Conté precarregat el firmware original de Roving Networks per a 

simplificar la integració y minimitzar el temps de desenvolupament .  

 

Figura 5. Wifly RN-XV 

 

En la configuració mes simple, tan sols necessita de 4 pins per a funcionar i 

crear una connexió Wi-Fi sense fils. Te prou amb els pins VDD i Gnd per a 

l’alimentació i UART_TX i UART_RX per a la comunicació amb la placa de 

desenvolupament. Addicionalment, en aquesta configuració simple, es pot 

connectar també el pin RESET que permetrà enviar-li una senyal (baix nivell 

per activar) de reinici al mòdul WIFLY RN-XV. 

Per realitzar la comunicació amb el mòdul WIFLY RN-XV per a la seva 

configuració utilitza una sèrie de comandes ASCII descrites al seu manual 

d’usuari7. 

  

2.1.4. CP2102 

El conversor UART a USB CP2102 crea un port sèrie virtual en el PC al que es 

connecta l’USB, cap a la interfície UART TTL i es pot connectar fàcilment a 

l’UART que es decideixi de la nostra placa de desenvolupament 

                                            

7
 http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Wireless/WiFi/WiFly-RN-XV-DS.pdf  

http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Wireless/WiFi/WiFly-RN-XV-DS.pdf
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LPCXpresso1769. Per a poder utilitzar aquest dispositiu es necessita instal·lar 

els controladors8 per a que el sistema operatiu el pugui utilitzar. 

 

Figura 6. CP2102 

 

2.2. FreeRTOS 

Aplicacions com la que ocupa aquest projecte, que han de monitoritzar i assistir 

a sistemes de seguretat, necessiten processar la informació en temps real per 

poder reaccionar en el temps mes reduït possible a qualsevol modificació de 

les entrades del mon real que monitoritza. Per aquesta raó, la utilització d’un 

sistema operatiu en aplicacions encastades requereix d’un sistema operatiu en 

temps real com FreeRTOS [3]. 

 

Figura 7. Logotip del sistema operatiu FreeRTOS 

 

El funcionament de FreeRTOS es basa en la utilització de tasques a les que se 

li assignen prioritats d’execució. Les tasques una vegada creades s’executen 

de manera indefinida, si no són destruïdes per alguna altre tasca o ella 

mateixa. El control d’execució de les taques el du a terme un planificador. 

A part de les tasques, permet la utilització de cues, mutex, semàfors, 

temporitzadors, etc. i a la seva pagina web [3] disposa d’una API que 

documenta el funcionament de les diferents funcions de les que disposa. 

                                            

8
 https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx  

https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
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2.3. LPCXpresso IDE 

L’entorn de desenvolupament que es farà servir en aquest projecte és  

LPCXpresso IDE que va ser desenvolupat per CodeRed basat en Eclipse, fet 

que fa el seu funcionament molt similar a aquest. Arrel de l’adquisició de 

CodeRed Technologies9 por NXP Semiconductors, continua sent desenvolupat 

i mantingut per NXP. 

 

Figura 8. LPCXpresso IDE 

 

Pot ser descarregat gratuïtament des de la pagina web de NXP[2], tant el 

programa com els manuals d’usuaris. Disposa d’una llicencia gratuïta, que 

únicament requereix registrar-se com a usuari i permet compilar i depurar codi 

de fins a 256 KB. També disposa d’una llicencia professional no gratuïta sense 

limitacions en la mida del codi. 

Per aquest projecte és farà servir la versió 8.1.0.597. 

                                            

9
 https://www.lpcware.com/lpcxpresso/code-red  

https://www.lpcware.com/lpcxpresso/code-red
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2.4. Definició de requisits 

En base a la informació recollida i a les necessitats pròpies de l’aplicació es 

defineixen els següents requisits. Aquests requisits seran contrastats en la fase 

de proves i el seu compliment determinarà si el sistema realitza la funcionalitat 

esperada. 

 

Requisit 01: En iniciar-se el sistema haurà de realitzar els processos 

d’inicialització necessaris dels diferents perifèrics (connectar-se 

a la xarxa Wi-Fi, calibració de l’acceleròmetre, etc.)  

Finalitzat el procés d’inicialització entra en l’estat operatiu. 

Requisit 02: L’aplicació, un cop inicialitzada, disposarà de quatre estats: 

 Operatiu 

 Activació fre 

 Avís emergència 

 Frenada emergència 

Requisit 03: L’aplicació controlarà l’estat del RGB LED en funció de l’estat 

en que es trobi. Cada estat del RGB LED correspon a una 

sortida del sistema. 

 RGB LED GREEN: Operatiu  

 RGB LED GREEN intermitent: Activació fre correcte. 

 RGB LED BLUE: Avís emergència 

 RGB LED RED: Frenada emergència. 

Requisit 04: L’aplicació, un cop inicialitzada, controlarà de manera 

ininterrompuda l’acceleració. 

Requisit 05: L’aplicació haurà de ser capaç de gestionar al menys 4 

entrades des d’equips aliens al sistema. 

 Activació del fre 

 Reconeixement d’avís 

 Mode depuració 

 Reajustar configuració Wifly (Inici)  
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Requisit 06: En l’estat operatiu en rebre l’entrada d’activació del fre, 

l’aplicació passarà a l’estat activació fre. 

Requisit 07: En l’estat activació fre l’aplicació haurà de contrastar 

l’acceleració de la frenada amb l’acceleració esperada. En cas 

de frenada insuficient passarà a l’estat avís emergència. 

Requisit 08: En l’estat activació fre en desactivar-se l’entrada d’activació 

del fre es passa a l’estat operatiu.  

Requisit 09: En l’estat avís emergència si es manté la frenada insuficient 

es passarà a l’estat frenada emergència. 

Requisit 10: En l’estat avís emergència en desactivar-se l’entrada 

d’activació del fre es passa a l’estat operatiu. 

Requisit 11: De l’estat frenada emergència només se surt si es rep 

l’entrada de reconeixement d’avís. 

Requisit 12: L’aplicació en tot moment, un cop inicialitzada, enviarà per 

datagrama UDP l’acceleració llegida i les incidències del 

sistema (entrades, estats, etc...) 

Requisit 13: L’aplicació ha de permetre activar el modo de depuració i 

proporcionar informació de l’estat del sistema per connexió 

USB. 
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3. Fase d’anàlisi i disseny 

A la fase d’anàlisi i disseny es crea l’arquitectura de l’aplicació en base als 

requisits definits a la fase de recollida d’informació. 

 

3.1. Diagrama de casos d’ús 

S’identifica un sol actor: el propi sistema. Donades les particularitats de 

l’aplicació ha de poder funcionar de manera plenament autònoma i sense 

requerir la intervenció de l’usuari. El sistema, un cop inicialitzat tots els seus 

perifèrics, haurà de monitoritzar l’acceleració de manera ininterrompuda. 

Aquesta monitorització continua serà enviada mitjançant la xarxa Wi-Fi a la que 

es subscriu al moment de la inicialització. Per altre banda, al detectar l’activació 

del fre haurà de comprovar que el valor de l’acceleració de la frenada és 

adequada segons la configuració i en cas contrari activar l’avís d’emergència. 

En cas de superar-se un temps de reacció (també segons configuració)  haurà 

d’activar la sortida de frenada d’emergència. 

 

 

Figura 9. Diagrama de casos d'ús 
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1.1.1. Especificació formal dels casos d’ús 

A continuació es descriuen formalment els casos d’ús identificats al diagrama 

de casos d’ús, on es descriu la funcionalitat pròpia de cada cas d’ús. 

No s’ha definit la inicialització dels perifèrics com a cas d’ús, però és 

precondició indispensable per al  desenvolupament de tots els casos d’ús del 

sistema. 

Cas d’us:  Monitorització de l’acceleració 

Resum de la funcionalitat: El sistema s’encarrega de monitoritzar en tot 
moment el valor de l’acceleració. 

Actors: Sistema 

Casos d’us relacionats: Comprovar estat entrades  
Activar avís emergència 
Activar frenada emergència 
Enviar comunicació a la xarxa  

Precondició: El sistema s’ha inicialitzat. 

Postcondició: Cap. 

Procés normal principal:  

1. Monitoritza el valor de l’acceleració. 
2. Comprova si s’activa la senyal d’activació del fre. 

Alternatives de procés i excepcions:  

2.1. S’ha activat la senyal d’activació del fre i l’acceleració de la frenada 
és inferior a la configurada. 

 

Cas d’us:  Comprovar estat entrades 

Resum de la funcionalitat: El sistema monitoritza l’activació del fre. 

Actors: Sistema 

Casos d’us relacionats: Monitorització de l’acceleració 

Precondició: El sistema s’ha inicialitzat. 

Postcondició: Cap. 

Procés normal principal:  

1. Comprova si s’activa la senyal d’activació del fre. 

Alternatives de procés i excepcions:  

1.1. S’ha activat la senyal d’activació del fre. 
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Cas d’us:  Activar avís emergència 

Resum de la funcionalitat: El sistema activa avís d’emergència. 

Actors: Sistema 

Casos d’us relacionats: Monitorització de l’acceleració.  

Precondició: El sistema s’ha inicialitzat. 

Postcondició: Cap. 

Procés normal principal:  

1. Activa l’avís d’emergència. 

Alternatives de procés i excepcions:  

1.1. S’ha superat el temps configurat com avís. 

 

Cas d’us:  Activar frenada emergència 

Resum de la funcionalitat: El sistema activa frenada d’emergència. 

Actors: Sistema 

Casos d’us relacionats: Monitorització de l’acceleració.  
Activar avís emergència 

Precondició: El sistema s’ha inicialitzat. 

Postcondició: Cap. 

Procés normal principal:  

1. Activa la frenada d’emergència. 

Alternatives de procés i excepcions:  

1.1. Es reconeix la frenada d’emergència i es desactiva. 

 

Cas d’us:  Enviar comunicació a la xarxa. 

Resum de la funcionalitat: El sistema s’encarrega de comunicar a la xarxa 
l’acceleració mesurada i l’estat del sistema. 

Actors: Sistema 

Casos d’us relacionats: Monitorització de l’acceleració. 

Precondició: El sistema s’ha inicialitzat 

Postcondició: Cap. 

Procés normal principal:  

1. Envia l’estat del sistema i l’acceleració mesurada a la xarxa. 

  



Sistema de monitorització i assistència a la frenada en vehicles ferroviaris 
Autor: Jordi Arroyo Caballero  22 de 50 
 

3.2. Diagrama d’activitat 

Els requisits defineixen que el sistema podrà trobar-se en quatre estats 

diferents: operatiu, activació fre, avís emergència i frenada emergència, un 

cop que s’ha inicialitzat el sistema. Cada estat disposa d’una funcionalitat 

pròpia i diferenciada en la recepció d’estímuls, així com diferent gestió de les 

sortides del sistema.    

Això fa que un diagrama d’activitat sigui molt aclaridor de la funcionalitat del 

sistema: 

 

Figura 10. Diagrama d'activitat 
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Tal i com es mostra en el diagrama, el sistema un cop inicialitzat ha d’entrar en 

l’estat operatiu. En aquest estat monitoritza en tot moment els valors de 

l’acceleració rebuts de l’acceleròmetre i en cas activar-se el fre passarà a l’estat 

activació fre,  que serà l’encarregat de comprovar que la frenada sigui 

correcta. En cas de detectar frenada insuficient passarà a l’estat  avís 

emergència. 

L’estat avís emergència és un estat amb limitació de temps: el temps de 

reacció configurat al sistema per que altres sistemes, o el propi conductor del 

vehicle, actuïn sobre el sistema de frens incrementant així el valor de 

l’acceleració (negativa respecte al moviment del vehicle). Superat el temps de 

reacció configurat, el sistema passarà a l’estat frenada emergència. 

En tot cas, tant en l’estat activació fre com en l’estat avís emergència la 

desactivació del fre farà que el sistema retorni a l’estat operatiu. Un cop el 

sistema ha entrat a l’estat  frenada d’emergència el sistema no ha de tornar a 

l’estat operatiu fins que sigui reconeguda l’emergència.  
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3.3. Disseny de les connexions 

Analitzant els requisits s’extreu directament quin tipus de registres del 

microcontrolador LPC1769 cal utilitzar i analitzant el manual d’usuari, 

esquemes i datasheet de la placa de desenvolupament LPCXpresso1769 i els 

diferents perifèrics, es prenen les decisions de quins registres utilitzar i 

connexions a realitzar. 

Tipus de registres a utilitzar: 

 Dos UART.  Una UART per a la comunicació a la tarja Wifly RN-XV i una 

segona UART per a la comunicació sèrie amb el PC a mode de 

depuració. 

 Tres entrades de conversió analògic a digital (ADC), una per a cada 

sortida corresponent a cada eix de l’acceleròmetre MMA7361 

 Cinc registres de propòsit general (GPIO), quatre d’ells configurats com 

a entrades per a les informacions externes que ha de rebre el sistema i 

un configurat com a sortida per a tenir control de reinici sobre la tarja 

Wifly RN-XV. 

A mes, cal realitzar les connexions necessàries per a alimentar els diferents 

dispositius.  

Tal com es descriu en el manual d’usuari10 (UM10360 [2] ) de la família de 

microcontroladors LPC176x/5x la funcionalitat dels diferents pins ha de ser 

configurada fent servir el registre PINSEL.   

En el següents subapartats es descriu els pins a connectar amb els diferents 

dispositius, així com la configuració necessària del registre PINSEL. 

Per últim, en el apartat Esquema de connexions s’inclou l’esquema de 

connexions resultant. Per claredat de l’esquema, no s’ha inclòs en l’esquema 

les resistències de pull-down que s’han connectat a les entrades del sistema, 

per fixar-les a baix nivell quan no són actives i evitar falsos positius. 

 

                                            

10
 

http://cache.nxp.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA7361L.pdf?fsrch=1&sr=1&pageNum=1  

http://cache.nxp.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA7361L.pdf?fsrch=1&sr=1&pageNum=1


Sistema de monitorització i assistència a la frenada en vehicles ferroviaris 
Autor: Jordi Arroyo Caballero  25 de 50 
 

3.3.1. Connexionat USB a UART CP2102  

Per a la possible comunicació amb un PC s’ha decidit utilitzar la UART 3, en 

particular el port 0 pins 0 i 1, per als que caldrà definir la configuració del 

registre PINSEL a 10b. 

CP2102 USB/UART LPC1769 

Pin Funcionalitat Pin Port Funcionalitat Configuració 

1 Gnd J2.1 GND GND - 

2 Rx J2.9 P0.0 TXD3 10 

3 Tx J2.10 P0.1 RXD3 10 

Figura 11. Taula de connexions CP2102 

 

3.3.2. Connexions MMA7361 

Per a la comunicació amb les sortides de cada eix de l’acceleròmetre 

MMA7361 s’ha decidit utilitzar les entrades analògiques AD0.1, AD0.2 i AD0.3, 

situades al port 0 pins 23, 24 i 25 respectivament,  per als que caldrà definir la 

configuració del registre PINSEL a 01b. 

Hi ha dos pins mes de l’acceleròmetre que cal ser connectats, a part de 

l’alimentació, però com no s’han de variar en temps d’execució es mantindrà 

constant el seu nivell connectant-los directament. El pin Sleep  ha d’estar 

sempre en alt nivell ja que l’acceleròmetre ha d’estar mesurant contínuament, 

en baix nivell passaria a mode repòs. El pin G-Select es fixarà a baix nivell que 

correspon a una sensibilitat de 1.5g. 

MMA7361 LPC1769 

Pin Funcionalitat Pin Port Funcionalitat Configuració 

1 (J2.1) X J2.15 P0.23 AD0.0 01 

2 (J2.2) Y J2.16 P0.24 AD0.1 01 

3 (J2.3) Z J2.17 P0.25 AD0.2 01 

4 (J2.4) Sleep J2.28 3.3V 3.3V - 

7 (J1.2) VCC J2.28 3.3V 3.3V - 

8 (J1.3) GND J2.1 GND GND - 

9 (J1.4) G-Select J2.1 GND GND - 

Figura 12. Taula de connexions acceleròmetre MMA7361 
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3.3.3. Connexionat Wifly RN-XV 

Per a la comunicació amb la xarxa Wi-Fi s’ha decidit utilitzar la UART 0, en 

particular al port 0 pins 2 i 3, per als que caldrà definir la configuració del 

registre PINSEL a 01b. 

Per a la sortida que permeti reiniciar la tarja Wifly s’ha decidit utilitzar  el GPIO 

del port 0 pin 21. Caldrà definir la configuració del registre PINSEL a 00b. 

Wifly RN-XV LPC1769 

Pin Funcionalitat Pin Port Funcionalitat Configuració 

1 VDD J2.28 3.3V 3.3V - 

2 TXD J2.22 P0.3 RXD0 01 

3 RXD J2.21 P0.2 TXD0 01 

5 RST J2.23 P0.21 GPIO 00 

10 GND J2.1 GND GND - 

Figura 13. Taula de connexions Wifly RN-XV 

 

3.3.4. Connexions entrades i RGB LED 

Per a connectar les entrades exteriors del sistema s’ha decidit utilitzar els GPIO 

del port 2 pins 0, 1, 2 i 3. 

El RGB LED està connectat als ports del processador i per la seva configuració 

es tracta com una sortida mes del sistema que caldrà configurar, en concret 

l’aspecte vermell del LED està connectat al port 0 pin 22 i els aspectes verd i 

blau al port 3 pins 25 i 26, respectivament. 

Per a tots els casos caldrà definir la configuració del registre PINSEL a 00b. 

 LPC1769 

Funcionalitat Pin Port Funcionalitat Configuració 

BRAKE_ON J2.42 P2.0 GPIO 00 

WARN_ACK J2.43 P2.1 GPIO 00 

DABUG_MODE J2.44 P2.2 GPIO 00 

WIFLY RESET J2.45 P2.3 GPIO 00 

RED LED - P0.22 GPIO 00 

GREEN LED - P3.25 GPIO 00 

BLUE LED - P3.26 GPIO 00 

Figura 14. Taula de connexions entrades i RGB LED 
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3.4. Esquema de connexions 

 

 
Figura 15. Esquema de connexionat 
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4. Implementació 

Per a la implementació de l’aplicació s’ha utilitzat el llenguatge C, i tal i com 

s’ha comentat en apartats anteriors, s’ha utilitzat l’entorn de desenvolupament 

LPCXpresso IDE que facilita l’organització del projecte i la depuració del codi 

un cop implementat. El primer pas, ha estat la creació de l’espai de treball del 

projecte. 

 

4.1. Espai de treball 

Per crear la distribució, s’ha aprofitat l’estructura definida en les llibreries 

LPCOpen11que ofereix NXP a mode de llibreries de controladors i exemples de 

funcionalitats dels microcontroladors LPC. NXP ofereix permís d’ús, copia, 

modificació i distribució sempre que s’utilitzin per microcontroladors de NXP i 

aparegui aquest permís en les copies del codi. 

 

Figura 16. Llicencia d'ús llibreria LPCOpen 

 

S’ha estructurat l’espai de treball en tres 

projectes, tal i com es mostra en la imatge al 

marge. 

El projecte lpc_chip_175x_6x conté funcions 

de propòsit general que faciliten l’abstracció 

del hardware. Aquest projecte es manté 

sense modificacions de la llibreria LPCOPEN. 

                                            

11
 https://www.lpcware.com/lpcopen  

Figura 17. Espai de treball del projecte 

https://www.lpcware.com/lpcopen
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4.1.1. Projecte lpc_board_nxp_lpcxpresso_1769 

Conté la capa mes propera al maquinari i disposa de les funcions necessàries 

per a la inicialització dels registres del microcontrolador. També realitza la 

gestió a mes baix nivell de les UART, el RGB LED i els registres de entrades i 

sortida (GPIO). D’aquest projecte s’ha mantingut l’estructura de les llibreries 

LPCOpen, però s’han modificat les funcions existents per adequar-les a les 

necessitats del projecte pfc_smaf. 

 

El codi està format per els arxius font (.c) 

inclosos a la carpeta src i els de capçalera 

(.h) inclosos a la carpeta inc. 

board_sysinit.c: Conté les funcions 

encarregades d’inicialitzar i configurar els 

registres del microcontrolador. 

board.h: Conté les funcions de tractament de 

les UART i els GPIO. 

 

 

4.1.2. Projecte pfc_smaf  

És el projecte principal de l’aplicació i es troba estructurat en tres biblioteques: 

 freertos: Conté els arxius del sistema operatiu FreeRTOS. S’ha utilitzat 

la versió 7.5.3 

 auxiliar: Conté els controladors dels perifèrics i funcions auxiliars 

 smaf:  Conté l’arxiu font principal (main.c) i els arxius de configuració de 

l’aplicació i del sistema operatiu FreeRTOS. 

 

Figura 18. Estructura lpc_board_nxp_lpcxpresso1769 
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El codi de la biblioteca auxiliar està format 

per els arxius font (.c) inclosos a la carpeta 

src i els de capçalera (.h) inclosos a la 

carpeta inc. 

adc.c: Controladors de l’acceleròmetre. 

wifly.c: Controladors de la tarja Wifly RN-XV. 

aux_print.c: Funcions de suport per 

enviaments i lectures de les UART. 

types.h: Conté la definició d’estructures i 

constants a utilitzar. 

El codi principal es troba dins de la carpeta 

smaf, en la subcarpeta inc es troben dos 

fitxers de configuració:  

FreeRTOSConfig.h: paràmetres de 

configuració del SO FreeRTOS. 

iniConfig.h: Paràmetres específics de 

l’aplicació. 

 

 

4.2. Decisions en la implementació de l’acceleròmetre 

La lectura de dades de l’acceleròmetre MMA7361 es realitza mitjançant els 

conversors analògic digital del microcontrolador LPC1769. Aquesta mesura 

proporciona un valor de 12 bits en binari, és a dir, de 0 fins a 212 i pren com a 

patró la tensió de referencia VREF, 3.3V en el nostre cas. 

Tenim així que: 

 0V correspon a una lectura de 0 en el ADC corresponent. 

 3.3V correspon a una lectura de 4095 en el ADC corresponent. 

Figura 19. Estructura pfc_smaf 



Sistema de monitorització i assistència a la frenada en vehicles ferroviaris 
Autor: Jordi Arroyo Caballero  31 de 50 
 

Per altre banda i atenent al datashet de l’acceleròmetre MMA7361, 1.65V 

correspon a una mesura de 0g en qualsevol dels eixos i, escollida la sensibilitat 

1.5g, 800mV de desplaçament corresponent a 1g. 

 

Figura 20. Valors de g en les mesures de l'acceleròmetre 

 

Amb aquestes premisses per a mesurar l’acceleració de frenada, es fan les 

següents consideracions: 

 En repòs el mòdul de l’acceleració al que està sotmès l’acceleròmetre és 

1g, independentment de la posició en que es trobi. 

 Quan es produeix una frenada12 varia el mòdul de l’acceleració a la que 

està sotmès l’acceleròmetre i sabem que únicament rep dues forces: la 

gravetat i la provocada per l’acceleració de frenada. 

                                            

12
 També en una acceleració positiva, però ens centre exclusivament en les frenades 



Sistema de monitorització i assistència a la frenada en vehicles ferroviaris 
Autor: Jordi Arroyo Caballero  32 de 50 
 

Per tant, rebudes les dades de cada eix de l’acceleròmetre es farà la conversió 

a Volts i a la seva vegada és calcularà l’acceleració en cada eix expressat en 

unitats de g13. Amb aquests valors es calcula el mòdul de G: 

𝐺 =  √𝐺𝑥 + 𝐺𝑦 + 𝐺𝑧 

I un cop obtingut el valor de G s’obté el valor de abrake, ja expressat en m/s2 

com: 

𝑎𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒 =  𝑔 ∗ √𝐺2 − 1 

 

Aquests càlculs que s’han presentat es van provar en el primer prototip de 

l’aplicació i es va detectar que, inclús en situacions de total repòs no s’obtenia 

una mesura constant i d’acord a l’esperada d’1g. Les variables utilitzades són 

de tipus 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 per als valors Reals i de tipus uint16_t per als enters.  

 

Figura 21. Captura de dades de l'acceleròmetre 

 

                                            

13
 𝑔 = 9.81 𝑚/𝑠2 
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Per amortir aquesta desviació s’han pres dues estratègies: 

1. S’ha definit una funció offsetADC() que es crida en el moment de la 

inicialització de l’acceleròmetre. Es determina com a condició per a l’inici del 

sistema que no ha d’estar sotmès a cap acceleració, nomes la gravetat i es 

pren la suposició que l’acceleròmetre es troba pla amb la part superior cap 

amunt. No és indispensable una perfecta alineació amb els eixos x, y i z ja 

que es determina aquesta lectura com la posició Gx= 0, Gy = 0 i Gz = 1. 

 

2. S’ha decidit treballar amb enters per a realitzar els càlculs i reduir la precisió 

de la mesura ADC a només 9 bits, d’aquesta manera s’obtenen canvis de 

tensió menys freqüents i fa necessari canvis mes grans per a provocar 

variacions en g. Per poder treballar en enters s’ha fer la conversió a mV i es 

pren com a unitat de sensibilitat 8mV/0.01g obtenint-se com  unitat de G: 

g·10-2. Per últim per obtenir el valor de abrake, s’utilitza 10 com arrodoniment 

de g i ja com a variable de tipus float s’obté un valor Real en dividir per 100 

obtenint com unitat de mesura de l’acceleració m/s2. 

Aquesta decisions redueixen la precisió de l’acceleròmetre, però han 

possibilitat obtenir mesures mínimament estables. Tal i com es comentarà en 

l’apartat de conclusions, ha de ser objectiu de futur treballar en una 

implementació capaç d’obtenir mesures mes estables en alta sensibilitat. Per 

aconseguir aquesta millora serà necessari també treballar també a nivell 

elèctric en el filtratge de soroll. 

En temps de compilació és possible canviar el mode de treball del controlador 

de l’acceleròmetre definint o no ACCURACY_FLOAT en l’arxiu de capçalera 

acd.h 

 

Figura 22. Selecció de precisió de l'acceleròmetre 
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4.3. Implementació de l’aplicació principal 

En iniciar-se, l’aplicació principal es responsabilitza d’inicialitzar els registres del 

microcontrolador i de carregar i inicialitzar els controladors dels diferents 

perifèrics. En particular, en iniciar la tarja Wifly RN-XV14, depenent se si troba a 

nivell alt l’entrada WIFLY_RESET per estar col·locat el jumper corresponent, 

realitzarà la configuració inicial de la tarja Wifly RN-XV o simplement es 

connectarà a la xarxa Wi-Fi. 

Si tot el procés d’inicialització és correcte, es creen les tasques, cola, semàfor i 

temporitzadors del sistema operatiu. Un cop carregat el sistema operatiu 

s’inicia el planificador de tasques que s’encarregarà de repartir indefinidament 

el temps d’execució entre les tasques creades. 

 

 

Figura 23. Diagrama execució aplicació 

                                            

14
 Es detalla aquesta funcionalitat en al manual d’usuari que s’adjunta com annex. 
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Com es pot observar l’aplicació la formen sis tasques: 

 DEBUG PUBLICATOR TASK (vDEBUGTask): Responsable de generar 

el missatge de comunicació amb el exterior a partir de l’estructura de 

dades del sistema. Envia el missatge a la UART connectada a l’USB15 i 

també el deixa a la cua de comunicacions. 

 WIFLY TASK (vWIFLYTask): Recull el missatge de la cua de 

comunicacions i el publica a la xarxa Wi-Fi. 

 ADC TASK (vADCTask): Responsable de actualitzar l’acceleració en 

l’estructura de dades del sistema, utilitzant les funcions del controlador 

de l’acceleròmetre. 

 IN HANDLER TASK (vINTask): Responsable d’actualitzar l’estat de les 

entrades del sistema en l’estructura de dades del sistema. 

 OUT HANDLER TASK (vOUTTask): Responsable d’actualitzar l’estat de 

les sortides del sistema en funció del seu estat. 

 STATES REVISER TASK (vMAINTask): Màquina d’estats del sistema. A 

partir de la estructura de dades, acceleració i entrades, gestiona els 

estats del sistema. Utilitza dos temporitzadors, un per donar un marge 

de temps al sistema de frens a actuar des de que s’activa l’entrada 

(xDeteccionTimer) i altre per controlar el temps de reacció dels sistemes 

de seguretat, o conductor, davant d’una frenada deficient abans de 

passar a l’estat de frenada d’emergència.  

Els temps dels temporitzadors són modificables abans de compilació, al igual 

que els temps d’execució de les tasques, al fitxer iniConfig.h,  tal i com es 

descriu al manual d’usuari que es pot trobar com annex. 

 

 

 

  

                                            

15
 La impressió pel port USB queda condicionada a estar activa l’entrada (DEBUG_IN), tal com 

es detalla al manual d’usuari que s’adjunta com annex. 
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5. Fase de proves 

La fase de proves presenta un nou repte, simular el mon real en la taula de 

treball, particularment les lectures de l’acceleròmetre. A tal efecte en la 

maqueta de proves del sistema s’ha instal·lat un potenciòmetre per modificar la 

tensió de la sortida de l’eix x de l’acceleròmetre.  

Aquest potenciòmetre s’alimenta únicament en activar l’entrada de fre activat i 

es regula prèviament a cada test, de tal manera que permet controlar quina 

serà l’acceleració de frenada que llegirà el sistema.  

També s’han utilitzat uns interruptors per activar les entrades i un jumper 

(tancant circuit en la placa de proves) per a forçar la configuració inicial de la 

tarja WIFLY RN-XV. 

 

Figura 24. Maqueta de proves 
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Per a la fase inicial de la realització de les proves s’ha utilitzat el mode 

depuració que ofereix l’entorn de desenvolupament LPCXpresso IDE per a 

poder detenir l’execució del codi de manera controlada, això permet controlar 

l’estat de les diferents variables en temps d’execució. 

Un cop contrastat el valor de les variables en temps d’execució es realitzen 

proves amb el suport de dos eines de programari i l’observació de l’estat de les 

sortides (RGB LED) en la maqueta. S’ha utilitzat el programa Putty16 per llegir 

del port USB i un simple script17 en python per rebre les dades de la 

comunicació Wi-Fi. 

 

Figura 25. Plataforma de proves 

 

5.1. Validació del compliment dels requisits 

La validació dels requisits ha estat satisfactòria tal com es mostra en el següent 

resum de les proves realitzades: 

Requisit 01: Es comprova que en connectar-se el sistema inicialitza els 

perifèrics, en acabat es troba operativa la comunicació USB, 

Wi-Fi, les lectures de l’acceleròmetre i el propi sistema. 

El RGB LED llueix en verd. 

                                            

16
 http://www.putty.org/  

17
 SmafReceiver. Es pot trobar en l’annex 10.3 el seu codi 

http://www.putty.org/
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Requisit 02: 
Es comprova en la comunicació de suport que el sistema es 

troba sempre en un dels quatre estats possibles 

 

Figura 26. Estats del sistema 

Requisit 03: Es comprova que en cada estat el RGB LED canvia el seu 

estat, d’acord amb els requisits. 

 RGB LED GREEN: Operatiu  

 RGB LED GREEN intermitent: Activació fre correcte. 

 RGB LED BLUE: Avís emergència 

 RGB LED RED: Frenada emergència. 

Requisit 04: Es comprova en la comunicació de suport que el sistema 

refresca el valor de l’acceleració i els seus canvis de manera 

ininterrompuda.. 

Requisit 05: Es comprova que el sistema detecta les quatre entrades. 

 

Figura 27. Entrades del sistema 

Requisit 06: Es comprova que en rebre l’entrada d’activació del fre el 

sistema passa a l’estat activació fre. 

Requisit 07: Es comprova que en l’estat activació fre, i abans de caducar el 

temps de reacció, el sistema evoluciona a l’estat avís 

emergència en cas de frenada insuficient. 

 

Figura 28. Estat avís d’emergència per frenada insuficient 
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Requisit 08: Es comprova que en l’estat activació fre en desactivar-se 

l’entrada d’activació del fre es passa a l’estat operatiu.  

Requisit 09: Es comprova que en l’estat avís emergència, passat el temps 

de reacció, el sistema evoluciona a l’estat frenada emergència. 

 

Figura 29. Estat frenada emergència per frenada insuficient 

Requisit 10: Es comprova que en l’estat avís emergència en desactivar-se 

l’entrada d’activació del fre es passa a l’estat operatiu. 

Requisit 11: Es comprova que arribat a l’estat frenada emergència el 

sistema no canvia d’estat, a no ser que s’activi l’entrada de 

reconeixement d’avís. 

 

Figura 30. Reconeixement frenada emergència 

Requisit 12: Es comprova que un cop inicialitzada la comunicació Wi-Fi amb 

l’equip remot és permanent, oferint en tot moment la mateixa 

informació que la comunicació de suport, si es troba activa. La 

desactivació de la comunicació de suport no detén en cap cas 

la comunicació Wi-Fi. 

 

Figura 31. Recepció comunicació Wi-Fi 

Requisit 13: Es comprova que sempre i quan s’activi l’entrada Mode 

depuració el sistema ofereix comunicació de suport (USB) 
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6. Valoració econòmica del projecte 

Es desglossa en aquest apartat la valoració econòmica del projecte, tant a 

nivell de construcció de la maqueta del producte com en el desenvolupament 

del projecte.  

No s’han comptabilitzat costos de equipament informàtic, ni en eines 

(multímetre, soldador, etc.) al ser aquests ja disponibles a l’inici del projecte. 

Com es pot observar els costos propis del desenvolupament superen de 

manera molt clara als costos de maquinari, tenint en compte que només s’ha 

disposat d’una plataforma de desenvolupament.  

 

Descripció Preu Unitari Quantitat Total 

LPCXpresso1769/CD 
Evaluation board OM13085 

21,84 € 1 21,84 € 

MMA7361 acceleròmetre de 3 eixos 4,29 € 1 4,29 € 

Mòdul Wifly RN-XV 802.11 b/g 38,66 € 1 38,66 € 

CP2102 conversor UART a USB  4,25 € 1 4,25 € 

Placa de prova 1,39 € 2 2,78 € 

Pack de cables per plaques de prova 4,55 € 1 4,55 € 

Interruptor de palanca 1,22 € 3 3,66 € 

Potenciòmetre 3,59 € 1 3,59 € 

Entorn de desenvolupament 0,00 € 1 0,00 € 

Hores de desenvolupament 25,00 € 250 6.250 € 

Cost total 6.333,62 € 
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7. Conclusions 

La realització d’aquest Projecte Final de Carrera ha requerit de constància 

durant totes les fases del projecte i de respectar al màxim els terminis 

establerts en la planificació inicial. En aquest sentit s’ha respectat en gran 

mesura la planificació, produint-se únicament una desviació en la fase de 

implementació degut a les dificultats que va introduir el desenvolupament del 

controlador de l’acceleròmetre.  

La utilització de la metodologia de cicle de desenvolupament iteratiu i 

incremental basat en el prototipatge ha estat encertada i ha permès realitzar 

correccions en les fases de prototip i realimentar especialment les decisions de 

disseny per aconseguir un producte que complís els requisits definits. 

Es considera que en bona part s’han assolit els objectius plantejats inicialment, 

al haver-se aconseguit dissenyar i implementar una aplicació encastada que 

compleix les funcionalitats requerides. Com a punt feble, clarament es troba la 

falta d’estabilitat en la lectura de dades de l’acceleròmetre i que hauria de ser 

un clar propòsit de millora. 

Clar aprofundir en l’estudi de la possibilitat de fer servir l’acceleròmetre per 

mesures mes estables i/o estudiar la possibilitat d’utilitzar altra mena de 

sensors, com ara tacòmetres, que aportessin lectures mes fiables i permetrien 

monitoritzar la velocitat. Igualment, cal aprofundir en el disseny del maquinari 

per descartar i corregir el soroll en l’alimentació que corrompi les lectures. 

Una línia de treball futur és poder canviar la configuració dels paràmetres 

configurables, com ara l’acceleració mínima i connectivitat Wi-Fi en temps 

d’execució. Aquesta millora evitaria disposar d’un codi binari diferent per a cada 

instal·lació.  

A nivell personal, aquest projecte ha estat un gran repte, però m’ha permès 

introduir-me en la programació de sistemes encastats i en la utilització de 

sistemes operatius de temps real. Queda molta feina per fer, però el camí és 

molt engrescador. 
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8. Glossari 

Acceleròmetre Sensor capaç de mesurar acceleracions. 

ADC Conversió analògic digital. 

ASCII Joc de caràcters. 

Diagrama de Gantt Eina gràfica de planificació del treball. 

GPIO (General Purpose Input/output): Pins d’entrada/sortida de propòsit 

general. 

LED (Light Emitting Diode) Díode emissor de llum. 

Resistència de Pull-down Resistència connectada a terra que manté una 

senyal lògica prop de 0V quan no té connectat altra dispositiu. 

RGB LED LED tricolor: vermell, verd y blau.  

TCP/IP Conjunt de protocols utilitzats per les comunicacions entre equips a la 

xarxa. 

UART Transmissor/receptor asíncron universal. 

UDP (User Datagram Protocol): Protocol de comunicacions a nivell de transport 

no orientat a la connexió. 

Wi-Fi Tecnologia de xarxa local sense fils  
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10. Annexos 

10.1. Manual d’usuari 

Es divideix aquest manual d’usuari en dos apartats cadascun d’ells orientat a 

dos perfils d’usuari diferent.  

 

10.1.1. Manual d’instal·lació 

Per una part, tenim un usuari tècnic que serà responsable de la instal·lació del 

sistema. Donat que la configuració s’haurà de realitzar prèviament a la 

compilació necessitarà conèixer les implicacions dels paràmetres a configurar i 

el funcionament de l’entorn de desenvolupament. 

Els passos a seguir seran: 

1. Instal·lació de l’entorn de desenvolupament LPCXpresso IDE. 

Descarregar l’entorn de desenvolupament de la pàgina de NXP, en la pròpia 

pagina de descarregues es troba una guia per a la seva instal·lació. 

 

2. Importar el projecte. 

Es podria realitzar aquest procés de diferents maneres, però donat que el 

projecte complert es troba contingut en un arxiu comprimit (format zip), es 

descriu a continuació una manera molt fàcil de fer-ho. 

Iniciar l’entorn de desenvolupament i indicar el directori per ubicar l’espai de 

treball del projecte. 
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Des del panel d’accés ràpid seleccionar l’opció 

Import project(s) i seleccionar l’arxiu comprimit del 

projecte a la finestra emergent. 

Un cop seleccionat passar al següent pas i 

verificar que tots els projectes estan seleccionats. 

En aquest punt ja es pot finalitzar i l’entorn de 

desenvolupament importa el projecte a l’espai de 

treball seleccionat. 

 

3. Modificar fitxer iniConfig.h 

Per modificar els paràmetres que l’aplicació te per defecte cal accedir al fitxer 

iniConfig.h desplegant el projecte pfc_smaf/smaf/inc. 
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El propi fitxer inclou notes sobre la descripció de cada variable, però es detallen 

a continuació aquelles susceptibles de ser modificades: 

WIFYPASS. Correspon a la paraula de pas de la xarxa Wi-Fi a la que es 

connectarà el sistema. 

SSID. Identificador de la xarxa Wi-Fi a la que es connectarà el sistema. 

UDP. No modificable, constant necessària per al sistema. 

REMOTE_HOST. Equip remot amb el que es comunicarà el sistema 

LOCAL_PORT. Port utilitzat per el sistema per les comunicacions UDP, 

modificar únicament per requeriments de la xarxa. 

REMOTE_PORT. Port utilitzat per el equip remot per rebre les comunicacions. 

BRAKEMIN. Acceleració de frenada mínima esperada. 

REACTION_TIME. Temps d’espera abans d’activar la frenada de emergència, 

en cas de frenada insuficient. 

DETECTION_TIME. Temps d’espera abans de determinar frenada insuficient 

en rebre senyal d’activació del fre. 

TIME_MSG. Temps entre els enviaments de missatges. Aplica per igual als 

missatges de suport i a la comunicació Wi-Fi. No ha de ser mai inferior a 

TIME_TASK. 

TIME_TASK. Temps d’actualització de les entrades del sistema. No 

recomanable la seva modificació. 

 

4. Compilar 

La compilació es realitza fàcilment seleccionant el botó build de la barra 

d’eines. Si el procés es realitza correctament es genera el fitxer binari 

pfc_smaf.axf que és el que s’haurà d’enviar al microcontrolador LPC1769. Si no 

s’ha modificat les propietats del projecte s’haurà realitzat un Debug build i el 

fitxer es trobarà al directori Debug del projecte pfc_smaf.  
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5. Enviar el binari a LPC1769 

Per enviar el binari al microcontrolador seleccionar el botó Program 

Flash. En la finestra emergent es selecciona el binari generat i 

s’accepta. En segons. el binari es carregarà en el sistema i es posarà en 

marxa. 

 

6. Forçar configuració inicial comunicació Wi-Fi 

Per a que es configuri en la tarja de comunicacions Wifly els paràmetres de 

tipus de comunicació i equip amb qui comunicar és necessari iniciar el sistema 

amb l’entrada WIFLY_RESET 

(jumper) activa. 

Si l’entrada DEBUG_IN es troba 

activa i per tant habilitada la 

comunicació de suport es rebrà 

missatge de retirar el jumper un 

cop finalitzat correctament el 

procés i el LED lluirà 

intermitentment en blau.  Sense la 

comunicació de suport únicament 

lluirà en blau de manera intermitent 

el LED indicant que cal retirar el jumper. Al retirar-se el jumper continuarà la 

inicialització del sistema fins a estar plenament operatiu i lluint el LED en color 

verd. El procés d’inicialització dels paràmetres de base de la tarja Wifly només 

és necessari realitzar-lo en la primera execució del sistema. 

 
Per poder supervisar el funcionament del sistema en temps d’execució és 

possible connectar-se mitjançant connexió USB i, activant l’entrada 

DEBUG_IN, rebre la comunicació de suport mitjançant un programa terminal de 

port sèrie (Baud rate: 115200, Bits de dades: 8, Bits de stop: 1, paritat: No).  
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10.1.2. Manual d’ús 

Per altre banda, l’usuari que utilitzi el sistema serà, a priori, un usuari no tècnic i 

només necessita conèixer la descripció de les informacions del sistema i les 

seves possibilitats de interacció. 

En aquest sentit, l’usuari es trobarà únicament amb un indicador lluminós (LED) 

que indicarà en tot moment l’estat del sistema i un interruptor amb el que podrà 

reconèixer que s’ha produït una frenada d’emergència (un cop recuperades les 

condicions de seguretat) per a que el sistema torni a l’estat operatiu i desactivi 

la sortida de frenada d’emergència. 

Es descriuen a continuació els diferents estats possibles del LED. 

 

Estat del LED Estat del sistema 

Fixe Sistema operatiu. 

Intermitent El sistema de frens està activat i funcionant correctament. 

Fixe El sistema de frens està activat, però la frenada que 

realitza és insuficient, cal prendré alguna mesura 

correctora. 

Fixe S’ha activat el fre d’emergència. 

Cal assegurar les condicions de seguretat i polsar el 

reconeixement d’emergència per a que el sistema torni a 

estat operatiu i es desactivi el fre d’emergència. 
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10.2. Fitxer de configuració iniConfig.h 

Fitxer de configuració de l’aplicació, tal com es descriu al manual d’usuari 

aquests paràmetres són modificables abans de la compilació. 

Aquesta configuració és la utilitzada a la maqueta de proves. 

/* 

 * @brief iniConfig.h 

 * Initial global parameters 

 * 

 * @note 

 * UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 

 * TREBALL FINAL DE CARRERA - SISTEMES ENCASTATS 

 * 

 * Jordi Arroyo, 2016 

 */ 

 

#ifndef INC_INICONFIG_H_ 

#define INC_INICONFIG_H_ 

 

/* Wifly connection */ 

#define PERSONAL_WIFLY_CONF  /* Comment for Default configuration in wifly.h */ 

 

#ifdef PERSONAL_WIFLY_CONF 

 #define WIFYPASS  "XXXXXXXXXXXXX" /* Pass for Wifi SSID */ 

 #define SSID   "XXXXXXXXXXXXX" /* SSID to Join */ 

 

 #define UDP   "1"   /* Only UDP connection */ 

 #define REMOTE_HOST  "192.168.0.100" /* IP address remote host */ 

 #define LOCAL_PORT  "999"   /* Local port */ 

 #define REMOTE_PORT  "5000"   /* Remote port */ 

 

 #define TEST_IP  REMOTE_HOST  /* IP for test ping */ 

#endif /* PERSONAL_WIFLY_CONF*/ 

 

/* Minimal acceleration brake */ 

#define BRAKEMIN  3.0  /* m/s2 */ 

 

/* Reaction Time */ 

#define REACTION_TIME  ( portTickType )2000  /* Milliseconds */ 

 

/* Detection Time */ 

#define DETECTION_TIME  ( portTickType )500  /* Milliseconds */ 

 

/* Delay between Wifly & Debub messages */ 

/* Be careful with change this parameter, Functionality can be wrong */ 

#define TIME_MSG  ( portTickType )100  /* Milliseconds */ 

 

/* Delay between main Tasks executions (ADC, Main, INs, OUTs) */ 

/* Be careful with change this parameter, Functionality can be wrong */ 

#define TIME_TASK  ( portTickType )10  /* Milliseconds */ 

 

 

#endif /* INC_INICONFIG_H_ */ 
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10.3. SmafReceiver 

SmafReceiver.py, simple script en llenguatge Python18 que permet rebre els 

missatges Smaf en un equip remot. 

#------------------------------------------------------------------------------- 

# Name:        Smaf receiver 

# Purpose:     Receiver of Smaf message 

# 

# Author:      Jordi Arroyo 

# 

# Created:     01/06/2016 

# Copyright:   (c) jarroyo 2016 

# Licence:     <your licence> 

#------------------------------------------------------------------------------- 

 

import time 

import os 

 

def main(): 

    import socket 

 

    UDP_PORT = 5000 

 

    sock = socket.socket(socket.AF_INET, # Internet 

                         socket.SOCK_DGRAM) # UDP 

 

    sock.settimeout(5) 

    sock.bind(('', UDP_PORT)) 

 

    print time.strftime("%A %c") 

    time0 = time.time() 

 

    while True: 

        try: 

            data, addr = sock.recvfrom(1024) # buffer size is 1024 bytes 

            os.system('cls') 

            print time.strftime("%A %c\r\n") 

            print "received message from:", addr[0],':',addr[1] 

            print data 

        except: 

            os.system('cls') 

            print time.strftime("%A %c\r\n") 

            print "Incommunication" 

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 

 

                                            

18
 Per sistemes Windows sense instal·lació de Python s’adjunta executable juntament amb el 

codi. 


