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RESUM 
 
La Course-Navette es un test per avaluar la capacitat cardiorespitòria d’una persona, 

avalua el consum màxim d’oxigen (VO2máx). Avui en dia aquesta mesura es pot fer amb 

analitzadors de gasos, però son molt més costosos. Per tant el test Course-Navette  es 

continua utilitzant en àrees com la salut, l’escolar o la esportiva arreu de tot el mon.  

 

Consisteix en dues marques situades a 20m de distancia entre elles, on una senyal 

sonora indica quan començar, i l’individu a d’anar d’una marca a l’altre. Aquest senyal 

sonor va accelerant-se i per tant s’ha d’anar cada vegada més ràpid, és a dir, es 

comença pràcticament caminant i s’acaba corrent. El test es dona per finalitzat quan 

l’individu no pot arribar a la marca, abandona per cansament, o el preparador 

determina que no pot continuar. En total consta de 20 etapes. 

 

En aquest projecte es farà un disseny d’un sistema amb una unitat central de control i 

processament, i dos unitats perifèriques, una d’àudio i un altre de detecció de pas per 

meta, per poder dur a terme el control del Test Course-Navette de forma automàtica i 

precisa.  

 

Es vol que el disseny sigui econòmic, de baix consum i de certa qualitat, amb el 

propòsit de poder comercialitzar-lo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paraules clau : Course-Navette, , test, electrònica 
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ABSTRACT 
 
The Course-Navette is a test to evaluate the cardiorespiratory capacity of a person, 

evaluates the maximum oxygen consumption (VO2max). Nowadays this measure can 

be done with gas analyzers, but they are much more expensive. Therefore, the Course-

Navette test is still used in areas such as health, school or sports around the world. 

 

It consists of two marks located 20m apart, where a sound signal indicates when to 

start, and the person goes from one brand to the other. This sound signal is 

accelerating and therefore you have to go faster and faster, that is, you start practically 

walking and you end up running. The test is terminated when the individual cannot 

reach the mark, leaves due to fatigue, or the preparer determines that it cannot 

continue. In total it consists of 20 stages. 

 

In this project, a design of a system with a central control and processing unit will be 

made, and two peripheral units, one of audio and another of detection of passing by 

goal, to be able to carry out the control of the Test Course-Navette of form automatic 

and precise. 

 

We want the design to be economical, low consumption and of a certain quality, with 

the purpose of being able to market it. 
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1. Introducció 
 
L’electrònica avui en dia esta present a pràcticament a tot arreu, i a vegades sorprèn 

que certes coses encara es fan a mà. Per tot el que s’ha llegir d’aquest test en 

particular, encara es fa posant dos marques a 20 metres, un cronòmetre a la mà i uns 

senyals sonors amb un àudio gravat. Facilitaria molt la feina si certs aspectes ja es 

poguessin controlar amb un sistema electrònic, donaria més fiabilitat i precisió a la 

prova, i menys feina a la/es persona/es que controlen la prova. 

 

Els principals objectius del sistema son, 

 

- Facilitar el procés de control del Test Course-Navette. 

- Millorar la precisió del resultat de la prova. 

- Dissenyar un sistema viable, a un preu raonable i un baix consum, que 

compleixi els requisits per dur a terme el control de la prova. 

- És important també la seva portabilitat. 

- Oferir un producte que es pugui comercialitzar. 

   

En principi es un sistema nou, ja que al mercat existeixen sistemes per mesurar temps, 

però els equips son molt costosos. I encara que es necessària la precisió, no es un 

volum d’individus tan gran com a les curses populars.  

 

Per fer aquest nou desenvolupament una de les parts més importants es la detecció de 

persones, es veurà en capítols posteriors com s’ha abordat l’anàlisi per decidir com 

portar a terme aquesta part. L’altre part important es el processament i comunicació 

de dades. 

 

1.1. Planificació del Treball 
 
El projecte s’ha dividit en 5 tasques, com es pot observar al diagrama, 
 

 
Figura 1. Diagrama de Gantt – Tasques projecte 

 
- Definició dels objectius i l’abast del projecte 
- Estat de l’art i precedents del sistema 
- Disseny e Implementació 
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- Memòria del projecte 
- Presentació 

 
S’han utilitzat diferents eines per la seva realització, principalment un recurs 

indispensable es Internet. Per la realització dels diferents esquemes i pseudocodi, s’ha 

treballat a Draw.io, aplicació online per fer esquemes de molts tipus. I per la realització 

del disseny i implementació s’ha utilitzat l’IDE d’Arduino Online. Més endavant es 

veurà, que existeixen eines per fer els circuits elèctrics i simulacions amb Arduino, i els 

motius pels quals no s’han utilitzat.  

 

1.2. Descripció dels capítols de la memòria 
 

La memòria del projecte es divideix en 8 capítols,  

 

Introducció 

Capítol que actualment s’està llegint, on es fa una introducció a la motivació 

per realitzar el sistema, els objectius que es volen assolir, la divisió de treball 

que s’ha fet, i el que s’ha obtingut. 

 

Història de l’art 

S’explica en que consisteix la prova Course-Navette, en quina situació es 

troba actualment. També s’explica com s’apliquen a l’esport diferents tipus 

de sensors. 

 

Anàlisis del sistema 

Es fa un anàlisis dels diferents reptes que comporta dur a terme el sistema, 

amb les tecnologies que es poden utilitzar i perquè s’han de descartar 

d’altres. 

 

Disseny 

Introducció a tots els components del sistema, i la selecció que s’ha fet. 

 

Implementació 

Esquema del sistema i les seves parts, pseudocodi i codi d’Arduino per el seu 

funcionament. 

 

Despeses econòmiques 

Un dels aspectes rellevants es el cost que ens representa fer el disseny, per 

això s’ha especificat en aquest capítol una aproximació a les despeses. 

 

Conclusions 
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S’explicaran els problemes que han sorgit durant el projecte, i si hi ha hagut 

solucions eficaces. I si s’han aconseguit els objectius del projecte.  

 

Línies Futures 

Es comentarà com es pot continuar avançant per acabar, i millorar el 

projecte. 

 
 
 

1.3. Resum dels productes obtinguts 
 
Com ja es veurà més endavant no s’ha realitzat un producte prototip. Però el sistema 

queda físicament dividit en 5 parts, 

 
- Dos antenes de tipus catifa. 
- Dos unitats de detecció. 
- Una unitat central de control i processament, que inclou l’àudio i 

visualització. 
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2. Història de l’art 
 

Avui en dia l’electrònica forma part de la vida, s’han fet molts avenços que han 

proporcionat millores en tots els àmbits. L’esport també es un d’ells, professionalment 

es necessari que el rendiment dels esportistes sigui òptim o el màxim possible. En el 

passat no es feien estudis tant precisos com els d’ avui en dia, ja que no existien les 

eines necessàries per fer-ho. Per donar-se compte del que representen aquest avenços 

seguidament es posen alguns exemples de sensors utilitzats en l’esport. 

 

 Mesura de potència a través de sensors, es mesura en watts,  s’utilitza per 

exemple al ciclisme per mesurar la potència al pedalejar. Un dels més 

utilitzats és l’SRM. 

 

 Mesura de freqüència cardíaca mitjançant sensors òptics, en aquest últims 

anys s’han estès en quasi tots els esports. I son utilitzats per tothom, ja que 

hi ha una varietat molt gran i de molts preus. Existeixen rellotges o polseres, 

com per exemple de les marques Polar o Xiaomi. 

 

 Mesures de la temperatura corporal o ambiental, amb sensors de 

temperatura. Es fixen a la pell o a la roba. I dona informació sobre la 

termoregulació dels cos i com afecten els teixits quan es realitza l’activitat 

física. Es un aspecte molt important pel rendiment físic, ja sigui amb calor o 

fred. S’utilitza per exemple en carrera. 

 

 Acceleròmetres i mesuradors de contacte, s’utilitzen per exemple al karate, 

per mesurar intensitat i velocitat dels cops. Els acceleròmetres també 

s’utilitzen per moltes proves de materials esportius. 

 

 Les plataformes dinamomètriques tenen moltes aplicacions, una d’elles es a 

l’esport, serveix per analitzar el moviment i la força als peus quan es 

pràctica una acció en concret. S’utilitzen a salts o carrera, on la posició es un 

paràmetre important. Hi ha de diferents tipus (de vidre, piezoelèctriques, 

de galgues extensiomètriques, capacitives), i s’aprofiten de la reacció dels 

materials a la pressió que s’exerceix. 

 

 La espirometria amb control de gasos, utilitza sensor de flux i d’infrarojos, 

és la típica prova per mesurar el consum d’oxigen. Normalment s’utilitza 

una cinta per córrer i una màscara per mesurar el flux i els gasos al respirar.  
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Tot i que hi ha moltes eines, com s’ha pogut veure, la majoria d’elles son costoses i no 

estan a l’abast de tothom. A demés, no poden controlar grups, a no ser que es faci una 

inversió econòmica molt gran per obtenir varis aparells de la mateixa mesura,  i per 

tant no poden cobrir les necessitats a escoles, o equips de diferents disciplines 

esportives, o inclús bombers, policia...ets.. on també es necessari avaluar l’estat físic.  

 

A la espirometria amb control de gasos, últim exemple esmentat, es mesura el consum 

màxim d’oxigen. Es un dels paràmetres mes importants que s’han utilitzat fins avui per 

determinar el rendiment físic. El test de la Course-Navette, precisament avalua aquest 

paràmetre, i per tant encara s’utilitza arreu del món. L’objectiu d’aquest projecte es el 

poder controlar l’execució d’aquesta. 

 

El test de la Course-Navette va néixer al 1988, per la mà del Dr. Luc Léger, professor de 

la Universitat de Montreal.  

 

Consisteix en dues marques separades 20 metres, i una senyal sonora que indica l’inici 

de l’anada entre una marca i l’altre. Aquesta senyal sonora comença amb un to més 

greu i un cert temps,  i  a mesura que van passant les etapes de la prova es va fent més 

aguda i en menys temps entre una senyal i la següent. En total existeixen 20 etapes. La 

prova es dona per finalitzada en tres situacions, que la persona abandoni, que no arribi 

a la marca a temps o que el preparador que controla la prova determini que no pot fer 

més.  

 
Figura 2. Esquema prova Course-Navette 

 

Com s’ha vist, el  funcionament del test de la Course-Navette es molt simple, no per 

això, deixa de ser efectiu, ja que en diferents articles es menciona el fet de no distar 

molt d’una mesura feta controlant els paràmetres físics de la persona a través d’un 

aparell.[1] 
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Aquest projecte consisteix en el disseny d’un sistema per controlar la prova, en 

principi, reproduir el senyal sonor i detectar el pas a temps de la persona, tot controlat 

per Arduino. 

 

Com no existeixen antecedents per aquest sistema, a continuació es fa una introducció 

als diferents sensors utilitzats actualment en una varietat d’aplicacions per detectar el 

pas d’objectes, vehicles o persones. Es fa també una descripció d’avantatges e 

inconvenients. 

 

Sensors passius d’infrarojos (PIR) 

 

Es basen en el canvi de nivell de raigs infrarojos emesos pels objectes que el 

rodegen. Els canvis en la quantitat de radiació  produeixen canvis de voltatge 

que son mesurats per un amplificador. Son passius perquè no emeten cap 

senyal sinó que la capten. 

 

 
Figura 3. Sensor PIR 

 

Son de tamany reduït, baix cost i baix consum, no els afecta la llum natural. Si 

que estan afectats per la calor, per tant, per exteriors han de ser específics, i 

normalment porten més tecnologies incorporades al circuit per no donar falsos 

positius. 

 

Tenim varietat d’aplicacions per exemple l’encès automàtic de llums per 

detecció de moviment.  

 

http://www.arduinoblocks.com/blog/2017/04/03/encendido-automatico-con-

sensor-de-movimiento-y-nivel-de-luz/ 

 

 

 

 

http://www.arduinoblocks.com/blog/2017/04/03/encendido-automatico-con-sensor-de-movimiento-y-nivel-de-luz/
http://www.arduinoblocks.com/blog/2017/04/03/encendido-automatico-con-sensor-de-movimiento-y-nivel-de-luz/
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Sensors de pressió o força 

 

Existeixen diferents tipus, amb tecnologia de galgues extensomètriques, 

capacitius, piezoelèctrics o ressonants. Tots es basen en variar algun paràmetre 

(resistència, capacitat.. ets)  segons la força aplicada. Tenen uns preus elevats i 

no son molt precisos.  I encara que s’utilitzen per el pas de persones, amb 

catifes, normalment s’utilitzen a nivell industrial.  

 

 
 

Figura 4. Galga extensiomètrica 

 

Com exemple es pot consultar aquest projecte, 

 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/12328/fichero/Detecci%C3%B3n+de+pi

sada+usando+galgas+extensom%C3%A9tricas.pdf  

 

on es fa un disseny amb Arduino per mesurar la trepitjada d’una persona, i 

poder analitzar si es pronadora o supinadora. 

 

Sensors fotoelèctrics 

 

Es basen en la variació en la intensitat de llum, normalment son dos parts, una 

emissora i una altre receptora. Quan es produeix un tall en el receptor es 

detecta la presencia. Conegudes com barreres de llum, necessiten una bona 

precisió a l’hora d’instal·lar-los ja que han d’estar perfectament alineats. Com a 

avantatge son bastant exactes i no es veuen afectats per l’ambient. A la figura, 

es veu, que també existeixen de reflexió i difusió. 

 

 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/12328/fichero/Detecci%C3%B3n+de+pisada+usando+galgas+extensom%C3%A9tricas.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/12328/fichero/Detecci%C3%B3n+de+pisada+usando+galgas+extensom%C3%A9tricas.pdf
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Figura 5. Sensor fotoelèctric 

 

En l’article que ve a continuació podem veure l’aplicació d’aquest sensors per 

detectar obstacles amb Arduino. 

 

https://www.luisllamas.es/detectar-obstaculos-con-sensor-infrarrojo-y-

arduino/ 

 

Sensors ultrasònics 

 

Es basen en la variació de temps entre l’emissió d’una ona ultrasònica i la seva 

recepció. Detecten molts tipus de materials, no es veuen afectats per factors 

ambientals, i tenen un alcans de varis metres. Es  poden utilitzar amb forma de 

barrera com es fa amb els fotoelèctrics, però son molt més costosos que els 

altres sensors que s’han descrit, a part reaccionen amb certa lentitud. 

 
Figura 6. Sensor ultrasònic 

 

Un exemple d’aplicació seria un comptador de persones amb aquest tipus de 

sensors i Arduino. 

http://www.atic.cl/contar-personas-con-arduino/ 

https://www.luisllamas.es/detectar-obstaculos-con-sensor-infrarrojo-y-arduino/
https://www.luisllamas.es/detectar-obstaculos-con-sensor-infrarrojo-y-arduino/
http://www.atic.cl/contar-personas-con-arduino/
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3. Anàlisis del sistema 

 

Per començar a fer el disseny , la pregunta que es fa és, quins son els principals 

requeriments? 

  

- Funcionar al aire lliure, per tant ha de ser portàtil i de fàcil col·locació.  

- Reproduir el so de la prova de la Course-Navette a exteriors.  

- Control de l’arribada amb precisió dels diferents participants a cada meta, 

separades 20m cadascuna.  

- Indicació del participant que queda eliminat, per no arribar en el temps 

establert pel senyal sonor.  

 

Amb aquestes especificacions ja es poden concretar alguns punts,  

 

o Alimentació del sistema no cablejada.  

o Connexió sense fils entre la detecció i la unitat de control de la prova  

o Potència de so suficient per exteriors.  

o Detecció de múltiples participants.  

o Visualització dels eliminats  

 

A partir d’aquí el sistema es dividirà en quatre unitats,  

 

Unitat central : Realitzarà tot el control mitjançant software, del transcurs de la 

prova. Porta el control de temps, reproducció de l’àudio i control de la 

eliminació o no dels participants.  

 

Unitat d’àudio : Es la part encarregada de reproduir els tons de la prova.  

 

Unitat visual : Es la part encarregada de mostrar els eliminats de la prova.  

 

Unitat de detecció : Existeixen dues unitats de detecció iguals, un per cada 

meta de la prova. La seva funció es detectar el pas per meta dels participants i 

traslladar la informació a la unitat de control. 

 

En veritat la unitat central està integrada físicament amb la unitat d’àudio i visual, 

formant un sol conjunt. 

 
A continuació s‘exposaran les solucions per les diferents parts de les unitats del 

sistema esmentades anteriorment. Existeixen moltes opcions, aquí s’explicaran les que 

a priori semblen més adients. 
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3.1. Com es farà el control del sistema? 
 

Al mercat existeixen diferents plaques amb microprocessadors amb diferents 

prestacions, amb hardware i software lliure, i amb IDE’s per la seva programació en 

diferents llenguatges. Es poden realitzar tot tipus de funcions de control en àrees com 

la domòtica, la robòtica, industrial.. ets  

 

A dia d’avui hi ha molts fabricants, però el que va iniciar aquests tipus de plataformes i 

esta més estès és Arduino. És molt versàtil, econòmic i hi ha multitud de perifèrics 

compatibles. Per tant, en el disseny d’aquest sistema s’utilitzarà una placa Arduino o 

compatible amb Arduino.  
 

Les característiques fonamentals d’aquests tipus de plaques son,  
 

- Processador, velocitat de la CPU i memòria.  

- Connexions integrades per la alimentació.  

- Alimentació necessària i corrent proporcionada.  

- Entrades i sortides, analògiques, digitals, PWM i UART.  

- Dimensions i pes.  
 

A partir d’aquí s’han buscat les plaques que millor s’adaptaven a priori amb el sistema, 

i s’ha fet un quadre comparatiu per resumir, 
 

 
Taula 1. Comparativa plaques 

 

Nom Uno Mega 2560 Zero Due 
Freaduino UNO 

v1.8.1 
Bluno Mega 

1280 
Bluno Nano 

Processador ATmega328P ATmega2560 ATSAMD21G18 ATSAM3X8E 
ATMega 328 

SMD 
 ATMega1280  Atmega328 

Velocitat CPU (MHz) 16 16 48 84   16 16 

EEPROM (kB) 1 4 - 0 1 4 1 

SRAM (kB) 2 8 32 96 2 8 2 

Flash (kB) 256 256 256 512 32 128 32 

I/O Analògics 6/0 16/0 06-ene 14//02 6 16 6 

I/O Digitals // PWM 14//6 54//15 14//10 12//2 14//6 54//14 14//6 

UART 2 4 2 4 1 4 1 

USB Regular Regular 2 micro 2 micro mini USB micro Regular 

V 
Operació/Alimentació 

5v/7-12v 5v/7-12v 3,3v/7-12v 3,3v/7-12v 3.3-5/7-23v 5v/7-12v 5v/7-12v 

Corrent 
proporcionada I/O 

20 mA 20 mA 7mA 130 mA 50mA 40mA 20 mA 

Tamany 
(Llarg/Ample) 

68.6 mm x 53.4 
mm 

101.52 mm x 
53.3 mm 

68 mm x 53mm 
101.52 mm x 

53.3mm 
68mm x 53mm 108mm x 54mm 53mmx19mm 

DC Current for 3.3V 
Pin 

50 mA 50 mA 800mA 800mA 
800mA (3.3V) / 
2000mA (5V) 

40mA 50 mA 

BLE  NO NO NO NO NO SI SI 
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Per el disseny son bastant interesants les plaques amb BLE incorporat ja que s’evita 

haver d’incorporar un perifèric per Bluetooth. I per el cost i prestacions es 

pràcticament el mateix. 
 

3.2. La detecció del pas per meta amb sensors?  
 

Un sensor es un component capaç de canviar alguna propietat enfront a canvis en una 

magnitud física o química. Hi ha sensors de molts tipus, de força, de temperatura, de 

caudal, de presencia, de llum, acústics, d’acceleració ..ets i estan basats en les 

propietats dels materials que els formen.  

 

Els sensors que s’aproximen més als requisits del sistema serien els de proximitat, o 

detecció de presencia, s’han vist alguns exemples a l’apartat 2. Però tots ells tenen un 

obstacle insalvable. Poden detectar diferents objectes, però no poden identificar-los, 

cosa que es essencial, ja que es necessari detectar múltiples participants. I en el cas de 

poder fer-ho, com podria ser amb carrils separats, per exemple amb barreres 

d’infrarojos, no son pràctics a la hora de col·locar-los, ja que han d’estar molt ben 

posicionats i que no es moguin.  
 

Per tant la alternativa es utilitzar una tecnologia RFID, sobradament provada i 

utilitzada a carreres amb multitud de participants. 
 

3.3. Que és i com funciona RFID?  
 

Aquesta tecnologia prové de fa molts anys, però era molt costosa per poder-la 

comercialitzar. Amb l’avanç tecnològic s’ha pogut dur a terme amb uns costos 

relativament baixos.  

 

La seva traducció es identificació per radiofreqüència, es una tecnologia que pot 

emmagatzemar una determina informació per recuperar-la a través d’ones de radio.  

Pot treballar en diversos rangs de freqüència, la diferencia radica en les distancies de 

detecció i en el cost. 
 

Banda de freqüència  Descripció 
Freqüència 
d’operació 

Alcans 

30-300KHz LF 125KHz Fins 50cm 

3-30MHz HF 13,56MHz 8cm 

300-3000MHz UHF 868-956MHz 3-10m 

300MHz-30GHz Microones 2,45GHz Més de 10m 

 
Taula 2. Bandes de funcionament RFID 

 

Son necessaris 3 components,  
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- Etiqueta o tag RFID  

- Lector  

- Subsistema per processar la informació  

 

Etiqueta o tag RFID  

 

Es l’element que conté la informació, normalment compost per una antena un 

transductor de ràdio i un circuit integrat. 

Existeixen dos tipus d’etiquetes, depenen de si tenen alimentació interna o 

externa,  
 

Actives : Posseeixen una bateria que dona energia a l’antena i al circuit 

integrat.  

Semipassives: Posseeixen una bateria només per donar energia al circuit 

integrat.  

Passives : Capten l’energia a través d’una antena que alimenta al circuit 

integrat.  
 

Tenen un grandària molt més reduïda i una vida útil molt més llarga que les 

actives, i a un cost molt baix.  
 

I depenen de la capacitat de memòria també es poden distingir per,  

 

Lectura: el codi d’identificació es únic i ve fixat de fàbrica.  

Lectura i escriptura: els lectores poden modificar la informació 

d’identificació.  

Anti-col·lisió: Son etiquetes per permeten que el lector identifiqui varies 

simultàniament. 
 

Lector  
 

Envia les senyals necessàries per detectar etiquetes dins del seu alcans, i 

extreure la informació. Normalment compostos per una antena, un transceptor 

i un descodificador.  

Les seves funcions principals son transmetre energia a l’etiqueta RFID, rebre 

dades i escriure dades a la etiqueta RFID, i contemplar processament anti-

col·lisió. No totes les funcions son necessàries, també depenen de l’etiqueta 

que s’utilitzi.  
 

Subsistema per processar la informació 
  

Aquest sistema s’utilitza per emmagatzemar i tractar la informació obtinguda 

pels lectors. I normalment esta connectat amb els sistemes de gestió. 
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Amb aquests 3 components ja es pot descriure el funcionament, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Sistema RFID 

 

On bàsicament el lector realitza peticions per radiofreqüència al xip integrat de les 

etiquetes RFID, i ja siguin passives o actives responen emeten el seu codi únic. La 

diferencia es que les etiquetes passives s’alimenten de la radiació que emet l’antena 

del lector. Si a demes les etiquetes son de lectura/escriptura, a través del lector també 

es pot programar el codi a la etiqueta RFID.  

En els requisits del sistema es pot veure que es necessari el control d’etiquetes de 

manera simultània, no es necessari que siguin reprogramables i poden ser passives ja 

que son més econòmiques i de més llarga duració. 

 

3.4. La reproducció de l’àudio.  

 

Com s’han de reproduir tons diferents no es pot utilitzar un Buzzer actiu, ja que 

aquests funcionen a una freqüència fixe i per tant no es té varietat de tons. La solució 

es utilitzar un Buzzer passiu o Altaveu, aquests dispositius permeten convertir una 

senyal elèctrica en una ona sonora. Al reproduir en exteriors també s’ha de tenir en 

compte quina potència es necessària, al ser un to, un nivell com per exemple el timbre 

d’un telèfon seria suficient, així entre uns 50-70dB serà suficient. 

 

Dels paràmetres més importants que es necessiten per l’altaveu son,  

 

- Sensibilitat : Nivell de pressió sonora mesurat normalment a 1 metre d’un 

altaveu amb 1W d’entrada.  

- Potència Nominal: Es la potència màxima a la que l’altaveu pot treballar sense 

deteriorar-se.  

- Relació S/N: Relació entre el nivell de senyal i el nivell de soroll 
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3.5. Visualització de l’eliminat  

 

Es necessari que el sistema comuniqui d’alguna manera quin/s participant/s no 

continuen amb la prova. La manera més senzilla es mitjançant una pantalla LCD, on es 

mostri el número de participant eliminat. 

 

3.6. Opcions d’alimentació el sistema  
 

En aquest sistema s’ha d’alimentar bàsicament la placa d’Arduino, ja que la resta de 

components s’alimentaran d’ell. El sistema ha de ser portàtil per tant l’alimentació s’ha 

de fer amb bateries, i tenim diferents tipus que es veuran a continuació,  
 

Piles Alcalines tipus AAAA o AA  
 

Son recomanables en petits projectes, ja que no donen molta intensitat i la seva 

duració es limitada, al no ser recarregables.  

 

Bateries AA NiMh  
 

També son recomanables per petits projectes, el seu avantatge respecte el cas anterior 

es que la duració es més llarga al ser recarregables. de participant eliminat.  

 

Bateries NiMh (unides)  
 

Son un conjunt de bateries de NiMh unides en un únic bloc i incorporen connectors 

per la seva utilització. Solen ser d’entre 6 i 9,6v. Poden proporcionar una capacitat de 

carrega d’entre 300 i 5000 mAh. Son més cares que les que s’han explicat 

anteriorment, necessiten carregar-se amb un connector especial que també es més 

costos. S’utilitzen per projectes mitjos o grans on es necessiten corrents mitjanes.  

 

Bateries Liti  
 

Les bateries de Liti 18650, solen tenir un voltatge de 3.7v, amb dues bateries d’aquest 

tipus es pot alimentar l’Arduino. Son recarregables i poden proporcionar una capacitat 

de carrega fins a 4800 mAh. Son més delicades a l’hora d’utilitzar-les ja que es poden 

escalfar per una mala manipulació.  

 

Bancs de bateries USB  
 

Si la placa utilitzada d’Arduino proporciona un connector USB es pot alimentar 

mitjançant un banc de memòria directament. Com avantatge el seu voltatge està 

regulat, proporcionen 5v. Son recarregables i la seva capacitat pot ser de fins a 

17000mAh.  
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LIPO  
 

Les bateries de Polímer Liti (LIPO) poden donar diferents voltatges depenen del 

numero de les cel·les. Dues cel·les proporcionen 7,4 V a 8,4 V, que son adequats per 

alimentar Arduino. Poden tenir capacitat d’entre 500 a 5000 mAh. I son les que 

proporcionen intensitats més elevades fins a 100A. Son molt més cares, encara que 

també recarregables amb carregadors especials. La seva manipulació es més perillosa. 

La seva utilització es més be per projectes grans.  
 

Quadre comparatiu amb les diferents opcions comentades, 
 

  
Alcalines NiMh  

NiMh 
(GRUP) 

Liti 18650 Banc USB LIPO 

Recarregables No Si Si Si Si Si 

Capacitat carrega 
- 

500-1000 
mAh 

300 - 5000 
mAh 

1600 a 
3600 mAh 

600 -
20000mAh 

500 - 
5000mAh 

Voltatge 1,5V 1,2V 6V 3,7V 5V 3,7V 

Intensitat (máx) <1A 1A 15A 10A < 2A 50-100A 

Eficiència 99.9% 66% 66% 99.9% 99.9%  99.8% 

Taula 3. Comparativa bateries 
 

3.7. Comunicació sense fils  
 

Entre els requeriments a l’inici del projecte s’ha parlat d’un sistema portàtil i còmode. 

Les unitats de detecció amb relació a la central, físicament estaran separades, per 

exemple 10 metres de cada unitat de detecció si es situa al mig. Fer la comunicació 

mitjançant cables no es viable per complir els requeriments esmentats. Per tant la 

solució passa per fer una comunicació sense fils.  
 

Existeixen moltes tecnologies per aquest tipus de comunicació, 

 
Figura 8. Esquema comparatiu de les diferents tecnologies i l’abast 
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En aquest projecte no es necessita un alcans molt gran, només es necessari uns 10m, 

per tant amb una tecnologia WPAN, es suficient. Dintre de les tecnologies que es 

poden trobar en WPAN també s’ha de remarcar el cost, la taxa de bits i la potència. 

Bluetooth LE, ZigBee i Z-Wave son de baixa potència, però Bluetooth es la de menor 

cost. En quant a la taxa de bits, Bluetooth esta entre 1 i 3 Mb/s, ZigBee en 250kb/s i Z-

Wave en 40kb/s.  

Per tant Bluetooth LE es la millor opció, aquesta tecnologia es una evolució del 

Bluetooth clàssic, i va sorgir de la necessitat de baixar el nivell de consum i per tant de 

potència de transmissió perquè amb el clàssic es penalitzava molt la duració de les 

bateries. Utilitza la mateixa Banda que Bluetooth clàssic 2.4GHz, i el protocol esta 

optimitzat per evitar col·lisions i reduir el consum en emissió. La versió 4.0 només 

permet la connexió punt a punt i la versió 4.1 ja permet les xarxes mallades.  

 

Els dispositius poden funcionar amb dos rols diferents, 

 

- Central: Pot detectar els diferents dispositius que estan disponibles i iniciar una 

connexió cap a un perifèric.  

- Perifèric: Emet missatges per anunciar la seva presencia i acceptar una 

connexió a un dispositiu central. No pot connectar-se simultàniament a dos 

dispositius centrals.  

 

Dos conceptes son claus per poder manejar-se amb BLE. GAP és el protocol que 

s’utilitza per definir com es configura la xarxa de perifèrics i central. I una vegada que 

ja esta establerta la comunicació, GATT és el que permet l’intercanvi de dades, lectura, 

escriptura i notificació.  

 

Resumint molt el seu funcionament, els perifèrics transmeten la seva presencia a 

intervals de entre 20ms i 2sg, i el dispositiu central que esta en espera, estableix 

connexió amb el perifèric que interessa. 

4. Disseny  

4.1. Components del sistema  

4.1.1. Antena  

 

Hi ha diferents tipus d’antenes per llegir les etiquetes RFID, com es tracta de detectar 

el pas de persones quan arriben als 20mts, la detecció es fa amb una estora o un arc 

normalment. L’estora es molt més pràctica per transportar i col·locar. 
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Figura 9. Antenes per lectura d’etiquetes RFID 

 

Hi ha diferents models d’antena per catifa, la majoria d’ells entre 50cm i 120cm, per 

tant per cobrir una meta normalment s’han d’unir diferents pedaços, això fa més 

complex la lectura de les etiquetes perquè existeixen diferents antenes. L’empresa 

Lynx Sistema Desarrolladores, té dos models de catifa de 2,5m o 5m. 

 

La catifa conté bucles inductius separats per alimentar l’etiqueta a baixa freqüència i 

rebre la senyal de resposta a la banda UHF. S’ha de tenir cura en quant a objectes 

metàl·lics o interferències elèctriques severes. No s’han trobat especificacions de la 

catifa i per tant no es donen dades concretes sobre els rangs de potencia de la antena 

per alimentar-la, ni tampoc dels senyals rebuts.  

4.1.2. Lector  

 

Als requisits del sistema es veu la necessitat de controlar diferents participants durant 

la prova, i això fa que el lector hagi d’identificar de forma simultània varies etiquetes. 

Amb la cerca de plaques, no equips electrònics ja muntats, s’ha trobat una opció 

bastant bona per poder introduir al projecte.  
 

SparkFun Simultaneous RFID Reader - M6E Nano, es compatible amb Arduino, es pot 

connectar directament amb un PC o amb plaques amb processadors.  

 

Característiques,  

 

- EPCglobal Gen 2 (ISO 18000-6C) amb tassa de retrodispersió nominal de 250 kbps  

- Nivells separats de lectura i escriptura,  

- Potencia de sortida ajustable de 0dBm a 27dBm en passos de 0.01 dB  

- 0.84W en mode espera  

- 0.00025W en mode apagat  

- Fins 150 etiquetes / seg. Per llegir EPC de 96 bits  
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- 80 ms típic d’escriptura estàndard de EPC de 96 bits  

- Antena integrada, i opció a antena externa  

 
Figura 10. SparkFun Simultaneous RFID Reader 

 

Al manual de la bibliografia s’explica tot el necessari per poder connectar el lector. 

Com recomanacions per la seva instal·lació amb plaques Arduino, hi ha dos elements 

que s’han d’incorporar, un dissipador tèrmic i uns capçals de pins per separar, per 

separar la placa Arduino del lector. 

 

 
Figura 11. Exemple amb dissipador i capçals 

4.1.3. Etiquetes  

 

Es necessari que les etiquetes siguin compatibles amb el lector, interessa a priori que 

siguin passives i no es necessari que siguin lectura/escriptura.  

Les etiquetes EPCglobal Gen2 adhesives, son una bona solució, ja que son compatibles 

amb el lector de Sparkfun electronics, son passives i de lectura/escriptura. En 

l’Standard de EPC les etiquetes tenen 3 espais de memòria,  

 

TID : Es el codi d’identificació únic, i no es pot programar.  

EPC: Es el codi de producte electrònic, es pot programar.  

Memòria d’usuari : Per emmagatzemar informació important.  
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Característiques,  

- EPCglobal Gen2 i ISO/IEC 18000-6c  

- 800 Bits de memòria  

- 512 Bits d’usuari  

- 64-Bit TID  

- 32-Bit d’accés  

- 32-Bit de passwords d’eliminació  

- Amplada: 2.5cm  

- Longitud: 9.5cm  

 

Els 32 bits de passwords serveixen per protegir l’etiqueta de possibles escriptures no 

desitjades.  

Al ser adhesives es poden col·locar a qualsevol suport, com pot ser un braçalet pel 

turmell, o una base de plàstic per lligar a la sabatilla d’esport. 

 
Figura 12. Etiquetes UHF RFID adhesives 

4.1.4. Processadors i comunicació sense fils  

 

Al projecte s’inclouen 3 plaques, 1 per la unitat central i dues per les unitats de 

detecció. La comunicació entre elles es farà mitjançant Bluetooth 4.0 de baix consum, 

ja que de les opcions que s’han mencionat anteriorment es la més adient per la seva 

tassa de bits.  

 

Per fer aquesta comunicació es poden utilitzar mòduls de comunicació BLE 

independents, o bé ja integrats a les plaques. Com s’ha vist abans hi ha moltes opcions 

per escollir.  

 

El projecte es farà amb una placa Arduino UNO i un mòdul Bluetooth independent per 

la unitat central. El mòdul independent pot ser un HM-10 o un AT-09, tots dos podem 

funcionar com màster, que es el que interessa per la unitat central. 
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Figura 13. Arduino UNO i mòdul HM-10 

 

Per les unitats de detecció s’utilitzaran dues plaques Bluno Nano amb BLE incorporat. 

Aquestes plaques son la suma d’un Arduino UNO amb un mòdul Bluetooth de baixa 

energia. Per tant els pins son iguals que a l’Arduino UNO. 

 

 
Figura 14. Bluno Nano amb BLE 

 

L’Arduino UNO té diferents pins d’entrada i sortida, i es poden fer servir per diferents 

finalitats, a continuació es fa un detall, 

 

Vin i GND : Entrada d’alimentació de la placa, no te protecció i per tant s’ha de vigilar el 

voltatge que es subministra, i la pressa de terra. 

5v i 3.3v : Amb Arduino es poden alimentar altres plaques o sensors, aquest dos pins 

subministren voltatge. 

 

AREF: dona tensió per el rang màxim dels ports analògics, normalment 5v.  

RESET: Restabliment de la placa Arduino, si s’aplica la tensió màxima possible (IOREF), 

es torna a executar el Bootloader i el programa que estigui carregat. 

IOREF: Dona la tensió per l’estat alt dels pins digitals. 

 A0 - A5: Entrades analògiques, l’ús més comú es la lectura de dades, com per exemple 

de sensors. Té un convertidor ADC amb una resolució de 10 bits. 
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Pin 0 RX,  1 TX: Per la comunicació serial entre dispositius, per rebre i transmetre. 

Pin 2, 3 : Interrupcions externes, utilitzades per fer excepcions del sistema. 

Pin 3 , 5, 6, 9, 10, 11:  I/O digitals o PWM. 

Pin 4 (SDA), 5 (SCL): Per la comunicació I2C, protocol síncron de comunicació serial. 

Pin 7, 8: I/O digitals, però no sortides PWM. 

Pin 13: Té connecta un petit LED que permet testejar les entrades i sortides. 

 

Per últim els pins del 10 al 13, fan de bus SPI per la comunicació de dades entre mestre 

i esclau, es Full dúplex, ja que existeix línia de comunicació en cada sentit, i síncron, 

cosa que fa la comunicació més simple. 

 

Pin 10:  SS (Slave Select) es el port esclau .  Permet seleccionar l’esclau des del màster. 

Pin 11: MOSI (Master Output Slave Input). S’utilitza com sortida per el màster i entrada 

de dades del esclau. 

Pin 12:  MISO (Master Input Slave Output) , al contrari que el pin anterior . 

Pin 13: SCK (Select Clock), senyal de rellotge. Es tracta d’un pols com els dels pins 

PWM, que marca la sincronització. 

 

A part dels pins de la placa, també incorpora un connector USB, un connector jack per 

l’alimentació controlada amb un regulador, i un botó de reset. 

4.1.5. Altaveu  

 

L’important d’aquest element es la potencia i sensibilitat que es necessita perquè la 

senyal sonora no sigui massa dèbil en un espai obert.  

S’han escollit dos altaveus Aiyima, 

 
Figura 15. Altaveus Aiyima 10W 

Característiques,  

 

- Categoria: elèctric (bobina mòbil)  

- Diafragma material: paper  

- Forma de circuit magnètic: tipo magnètic extern  

- Característiques de la freqüència: banda completa (rang complet)  

- Potencia nominal: 10 (W)  

- Impedància nominal: 8 ()  

- Resposta de freqüència: 0,65-12 (kHz)  
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- Sensibilitat: 88 (dB/W)  

- Relació S/N: 89 (dB)  

- Distorsió Harmònica: 1 (TMD %)  

 

4.1.6. Amplificador  

 

Per donar la potència necessària a l’altaveu fa falta un amplificador d’àudio, es podria 

fer servir un esquema bàsic d’amplificador i fer el muntatge, però les plaques 

compatibles amb Arduino son molt econòmiques.  

Ha de donar senyal als altaveus escollits per tant ha de tenir unes característiques 

determinades, s’ha escollit l’amplificador PAM8610. Compatible amb Arduino. 

 
Figura 16. Amplificador PAM8610 

Característiques,  

 

- Modo de operació: Classe D.  

- Corrent de polarització: 20 mA.  

- Eficiència: 90 %.  

- Potència de sortida nominal: 10W +10 W (8Ω) // 15W + 15W (4Ω)  

- Voltatge de Trabajo: DC 7.5-15V  

- Voltatge d’alimentació recomanat: 12V  

- Dimensions: 24 x 30 mm  

 

Pel que es veu a les característiques, s’ha de alimentar amb 12v i per tant l’alimentació 

ha de ser a part, independentment de la d’Arduino. Pot ser es podria plantejar, agafar 

un altre opció menys potent, ja que llavors no s’hauria d’alimentar de manera 

independent.  
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4.1.7. Pantalla  

 

Per tal de visualitzar els eliminats es posarà una pantalla LCD, on aparegui el 

participant o participants eliminats de la prova per no arribar en el temps establert.  

Es necessita un adaptador per connectar la pantalla amb la placa Arduino. 

 

 
Figura 17. Pantalla LCD i Adaptador per Arduino 

 

Característica de la pantalla , 

 

- Pantalla LCD, 16 caràcters i 2 línies  

- Alimentació 5V 

- Controlador compatible HD44780  

- Fons blau retroiluminat, lletres en blanc  

- Dimensiones (mm): 80 x 36 x 12  

 

Característica del adaptador,  

 

- Basat en el chip de PCF8574T  

- Alimentació: 5V  

- Suporta Protocol I2C  

- Un potenciòmetre para regular el contrast  

- La direcció I2C predeterminat es 0x20  

- Dimensions : 19x 42 mm  

 

La connexió de l’adaptador i el LCD es directa, son 16 pins que corresponen un amb 

l’altre. L’adaptador es connectar a l’Arduino a través dels pins SDA i SCL, que podem 

veure’ls a la placa d’Arduino també, pins A4 i A5.  

4.1.8. Bateries  

 

De les bateries que s’han comentat a l’apartat d’opcions d’alimentació del sistema, les 

més adients son les de Liti, però per carregar-les es necessita un mòdul, com per 

exemple el TP4056. 
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Figura 18. Mòdul TP4056 

 

D’aquesta manera es pot integrar al sistema i no extreure les bateries cada vegada que 

s’han de carregar. A part també seria necessària una carcassa per col·locar les piles i 

poder connectar-les. 

4.2. Esquema per blocs del sistema  

 

En aquest esquema es vol il·lustrar els components més importants de les dues unitat, 

la central i la de detecció. Sempre pensant que detecció son dues unitats iguals. 

 

 
Figura 19. Esquema per blocs del sistema 

 

5. Implementació del sistema  

 

En aquest apartat es presenta el pseudocodi de les dues unitats, la central i la detecció. 

Primer s’explicarà el funcionament del sistema per una millor comprensió. 
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La idea es que la unitat central sigui la responsable de la resta d’unitats.  És la que 

inicia la prova, i dona ordres a través del Bluetooth a les dues unitats de detecció. 

Aquestes només s’encarreguen de la lectura d’etiquetes i de fer la transmissió de 

dades quan la unitat central es connecti a elles. Si la connexió fos continua no es 

podrien distingir les lectures per la arribada a meta, de les que els lectors fan al estar 

els participants sobre la línia d’una de les metes per sortir quan es produeix el to 

d’inici.  

 

D’una manera física s’hauria de marcar quina es la primera meta on comença la prova, 

per exemple amb una etiqueta de color a la unitat de detecció, que correspongui a la 

primera que iniciem en el codi d’arduino. 

 

A l’annexa 1 hi ha una taula amb les etapes de la Course Navette, en total son 20 

etapes, i cada etapa té un numero de repeticions (recorregut de 20m) per completar-

la. En cada etapa es va variant la velocitat en 0.5 Km/h que marca el límit per 

l’arribada. La primera etapa es a 8 Km/h i l’etapa final a 18Km/h. En cada repetició 

sonarà un to per indicar la sortida, to que anirà variant de freqüència en cada etapa 

per fer-se cada vegada més agut i d’aquesta manera indicar al participant el canvi de 

velocitat.  

Per exemple la primera etapa son 7 repeticions a 8 Km/h, per tant cada repetició s’ha 

de fer en un màxim de 8,47sg.  

 

Les etiquetes son adhesives i s’hauran d’enganxar en algun suport físic, i també 

haurien de portar un numero, si son 5 etiquetes, per exemple numerades del 1 al 5. 

D’aquesta manera es pot tenir una matriu amb els codis d’identificació únics associats 

a aquest número, com es pot veure al codi de la unitat de detecció.  

 

El motiu es que per mostrar els eliminats el codi únic es massa gran ja que es un 

hexadecimal de 8 bytes i no es còmode per identificar el participant. Les etiquetes que 

s’han escollit poden ser programades amb una part de dades d’usuari, es a dir que 

també es podrien gravar els noms o identificacions que es volgués a la pròpia etiqueta.  

D’aquesta manera la unitat de detecció pot enviar per BLE una identificació més curta 

per mostrar directament en la pantalla LCD. 

5.1. Pseudocodi del sistema  

 

En aquest apartat es mostra el pseudocodi de la unitat central i de la unitat de 

detecció, tenint en compte que en veritat son dues unitats però que el seu pseudocodi 

serà igual. 
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Unitat central 
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Unitat de detecció  

 
 

 

5.2. Codi Arduino  

 

Abans de esmentar el codi es fa un esquema de connexions que facilita la comprensió 

del mateix, ja que en la programació d’Arduino s’utilitzen els pins de les plaques 

processadores, per fer les diferents connexions entre elements i portar a terme la 

comunicació. Al no trobar tots els components en un eina de disseny de circuits s’ha 

fet de manera rudimentària. Comentar també que en el codi no s’implementen els 

controls d’errors de les diferents comunicacions, per falta de temps, però es 

imprescindible implementar-ho.  

S’han utilitzat ports de software per la comunicació sèrie i així deixar lliures els ports 

de hardware per la connexió amb PC. 
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Esquema connexió Unitat central 
 

 
 
 
Esquema connexió Unitat de detecció 
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Codi Unitat central 
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Codi Unitat detecció 
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El codi  es pot consultar amb els enllaços que hi ha a l’Annex 3 a través d’uns links.  

 

No ha sigut possible fer la simulació del sistema. A les eines disponibles per fer-ho 

no existeixen tots els components. Es poden realitzar manualment però requereix 

d’esquemes i temps, per poder realitzar-ho, i crear els propis components. El codi 

s’ha escrit a la pagina de arduino.cc que posa a disposició un eina online per fer els 

sketchs i comprovar-los. 
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6. Despeses economiques 
 

A continuació es mostra un quadre amb els components essencials del sistema, 

faria falta sumar a aquestes despeses els elements complementaris com cables, 

connectors i caixes. 

 
Components Unitats Preu unitat Totals 

Antenna Capture Mat  * 2 1.000,00 € 2.000,00 € 
Simultaneous RFID Tag Reader 2 197,50 € 395,00 € 
UHF RFID Tag Pack de 5 1 1,70 € 1,70 € 
2 Altaveus Aiyima 1 6,28 € 6,28 € 

Mòdul BLE HM-10 1 5,18 € 5,18 € 
Pantalla LCD i adaptador 1 2,79 € 2,79 € 
Amplificador PAM8610 1 3,48 € 3,48 € 
Arduino UNO R3 1 20,00 € 20,00 € 
Bluno Nano BLE 4.0 2 21,92 € 43,84 € 
Piles Liti Pack de 2 1 10,00 € 10,00 € 
    TOTAL : 2.488,27 € 

* Preu orientatiu       
 
 

7. Conclusions 
 

En aquest projecte s’ha intentat definir un sistema complet per portar a fi el 

control de la prova Course-Navette. Per fer això, en un primer bloc s’ha posat una 

descripció de les opcions possibles que existeixen i podrien servir per realitzar el 

disseny que compleixi les especificacions que es volien assolir. A continuació s’han 

especificat les eleccions de components i s’ha explicat, encara que breument, les 

tecnologies més destacades que s’utilitzen en ell, per fer-se una idea de com 

treballen.   

 

S’han de tenir en compte diferents aspectes a l’hora de fer el disseny i això implica 

bastant temps d’investigació de les diferents ofertes de components, les seves 

característiques i limitacions. Amb tot això el temps disponible per realitzar el 

projecte no ha sigut suficient per desenvolupar un prototip i fer proves.  

 

Encara que es pugui planificar un projecte en el temps s’ha vist que en un primer 

plantejament sense conèixer a fons tota la problemàtica no es realista. I a mesura 

que es va avançant en ell, es quant es descobreixen totes les problemàtiques. Ja 

siguin limitacions en eines, en informació, o en la viabilitat de la primera proposta. 
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En aquest projecte es volien utilitzar sensors, cosa que en el transcurs del mateix 

s’ha vist que no era viable. Tampoc s’havia incorporat una visualització d’eliminats, 

que finalment s’ha incorporat.  

 

8. Línies Futures 
 

Els principals aspectes per millorar o ampliar aquest projecte,  

 

 Implementar el control d’errors del sistema i el seu monitoratge. 

 Fer un prototip per fer proves del codi i del seu correcte funcionament.  

 Poder connectar el sistema a un PC o mòbil, que mitjançant una aplicació 

permeti incorporar els participants de la prova, i aquest quedin 

emmagatzemats al sistema. 

 Extreure l’estadística de la prova amb els temps dels diferents participants, 

a través de la pròpia aplicació de PC o mòbil. 

 Millorar la programació per no haver de definir un inici de la prova a una de 

les metes en concret. 

 Intentar abaratir costos amb les unitats de detecció de les etiquetes, ja que 

tant el lector com l’antena son bastant cars. 
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9. Glossari 
 
AREF - Analog Reference  
BLE - Bluetooth Low Energy  
EPC - Electronic Product Code  
GAP - Generic Access Profile  
GATT - Generic Attribute profile  
GND - Ground  
HF - High Frequency  
I2C -  Inter-Integrated Circuit 
IDE - Integrated Development Environment 
IOREF - Input output reference 
NiMh - Niquel e hidruro metálico 
LF - Low Frequency  
PWM - Pulse-Width Modulation  
SCL - Serial Clock Line 
SDA - Serial Data Line 
SMR - Schoberer Rad Messtechnik 
S/N - Signal/Noise  
SPI - Serial Peripheral Interface. 
TID - Tag Identifier  
UHF - Ultra High Frequency  
UART - Universally Asynchronous Receiver/Transmitter  
WPAN - Wireless Personal Area Network  
WLAN - Wireless Local Area Network  
WNAN - Wireless Neighborhood Area Network  
WWAN - Wireless Wide Area Network  
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Documentació components 
 
RFID Antenna Capture Mat 
http://www.finishlynx.com/product/rfid-chip-timing/5m-rfid-capture-mat/  

 
Simultaneous RFID Tag Reader Hookup Guide 
https://learn.sparkfun.com/tutorials/simultaneous-rfid-tag-reader-hookup-guide/all 

 
Etiquetes adhesives UHF per RFID 
https://www.sparkfun.com/products/14151 

 
Altaveus Aiyima 
https://es.aliexpress.com/item/AIYIMA-2-unids-2-pulgadas-altavoces-port-tiles-de-Audio-
8Ohm-10-W-Altavoz-Portatil-
Altavoz/32846620885.html?cv=47843&af=501872&aff_platform=aaf&mall_affr=pr3&cpt=154
0753166187&afref=https%253A%252F%252Fwww.google.es%252F&sk=VnYZvQVf&aff_trace_
key=e27e1066a9ad4c98b664a7fceae52cb8-1540753166187-05979-
VnYZvQVf&dp=b983c6dc5aa792ee12aa67139b0dc357&terminal_id=23a2452c536b45d395def
073a2fa00eb 
 
Datasheet Mòdul HM-10 
ftp://imall.iteadstudio.com/Modules/IM130614001_Serial_Port_BLE_Module_Master_Slave_H
M-10/DS_IM130614001_Serial_Port_BLE_Module_Master_Slave_HM-10.pdf 
 
Datasheet HM-10 comands AT 
https://electronilab.co/wp-
content/uploads/2014/02/DS_IM130614001_Serial_Port_BLE_Module_Master_Slave_HM-10-
1.pdf 
 
Datasheet targeta de interfície CC2541 
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2541.pdf 

 
Datasheet Amplificador PAM8610 
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/246508/PAM/PAM8610.html 

 
Arduino UNO R3 
https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3 

 
Bluno nano 
https://www.mcielectronics.cl/shop/product/bluno-nano-11000 

 
Datasheet Adaptador IIC/I2C (PCF8574) 
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8574_PCF8574A.pdf 
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https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8574_PCF8574A.pdf


39   

 
Eines pel disseny 
 
Eina online per dibuixar diagrames de tot tipus 
https://www.draw.io/ 

 
Editor per crear sketch d’Arduino 
https://create.arduino.cc/editor/ 

 
Eina online per dibuixar esquemes i fer la simulació de circuits online. 
https://www.circuito.io/ 

 
Programa per crear circuits electrònics amb Arduino. 
http://fritzing.org/home/ 
 
 
 

11. Annexes 
 
 
ANEXE 1 – Taula períodes Course-Navette 
 
 

    Recorreguts (metres)   
Etapa Vel.(Km/h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20m (segons) Millis 

1 8,5 20 40 60 80 100 120 140                 8,47 8470,59 

2 9 160 180 200 220 240 260 280 300               8,00 8000,00 

3 9,5 320 340 360 380 400 420 440 460               7,58 7578,95 

4 10 480 500 520 540 560 580 600 620               7,20 7200,00 

5 10,5 640 660 680 700 720 740 760 780 800             6,86 6857,14 

6 11 820 840 860 880 900 920 940 960 980             6,55 6545,45 

7 11,5 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180           6,26 6260,87 

8 12 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380           6,00 6000,00 

9 12,5 1400 1420 1440 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580           5,76 5760,00 

10 13 1600 1620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800         5,54 5538,46 

11 13,5 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020         5,33 5333,33 

12 14 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160 2180 2200 2220 2240 2260       5,14 5142,86 

13 14,5 2280 2300 2320 2340 2360 2380 2400 2420 2440 2460 2480 2500       4,97 4965,52 

14 15 2520 2540 2560 2580 2600 2620 2640 2660 2680 2700 2720 2740 2760     4,80 4800,00 

15 15,5 2780 2800 2820 2840 2860 2880 2900 2920 2940 2960 2980 3000 3020     4,65 4645,16 

16 16 3040 3060 3080 3100 3120 3140 3160 3180 3200 3220 3240 3260 3280     4,50 4500,00 

17 16,5 3300 3320 3340 3360 3380 3400 3420 3440 3460 3480 3500 3520 3540 3560   4,36 4363,64 

18 17 3580 3600 3620 3640 3660 3680 3700 3720 3740 3760 3780 3800 3820 3840   4,24 4235,29 

19 17,5 3860 3880 3900 3920 3940 3960 3980 4000 4020 4040 4060 4080 4100 4120 4140 4,11 4114,29 

20 18 4160 4180 4200 4220 4240 4260 4280 4300 4320 4340 4360 4380 4400 4420 4440 4,00 4000,00 

 
 

https://www.draw.io/
https://create.arduino.cc/editor/
https://www.circuito.io/
http://fritzing.org/home/
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ANEXE 2 – Commands AT per Bluetooth BLE 4.0 
 
Resum dels comandaments més utilitzats, 
 

Command Descripció Opcions 

AT Test     

AT+MODE Activació del mode 0 Esclau 

    1 Màster 

    2 ambdós 

AT+NAME？ Preguntar nom     

AT+NAME[para1] Donar nom     

AT+RENEW Restaurar de fabrica     

AT+RESET Reset del mòdul     

AT+ROLE? Preguntar rol     

AT+ROLE[para1] Donar rol M Màster 

    S Slave 

AT+CLEAR Netejar l'ultima adreça ala que estat connectat     

AT+ADDR? Preguntar adreça MAC     

AT+IMME[para1] Mode de treball 0 Només respon a commands AT 

    1 Funciona directament 

AT+TCONA[MAC] Connectar a un mòdul a través de la MAC     

AT+DISC? Descobrir dispositius BLE     

 
 
 
ANEXE 3 – Links als codis d’Arduino 
 
Codi Arduino unitat central  
https://create.arduino.cc/editor/HelenaP/21fb254d-74c7-41d5-8c0d-c8288c65fa60/preview 
 
Codi Arduino unitat de detecció  
https://create.arduino.cc/editor/HelenaP/f9da83c8-49c7-45e8-9749-ae799438c00e/preview 
 
 

https://create.arduino.cc/editor/HelenaP/21fb254d-74c7-41d5-8c0d-c8288c65fa60/preview
https://create.arduino.cc/editor/HelenaP/f9da83c8-49c7-45e8-9749-ae799438c00e/preview

