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Disseny d’un sistema per a la monitorització 
de persones grans que viuen soles (SMPVS) 

Daniel Parra Martín 

Resum—En aquest Treball de Fi de Grau es presentara una proposta de disseny d’un sistema de monitorització de persones 
grans que viuen soles. Per a aquesta monitorització s’utiliztaran una sèrie de sensors per a controlar l’estat de salut de la 
persona i segons aquests s’escollira un grau d’urgencia. Aquesta informació del sistema podrà ser revisada dins d’una 
aplicació que amb aquests graus d’urgencia actuara per a solucionar-ho en la major brevetat possible. 

Paraules clau—Persones grans, monitorització, grau d’urgencia, KL25Z, freertos, multithreading, acceleròmetre, caiguda, pols, 
aplicació mòbil. 

 

Abstract—In this Final Thesis, it will be presented a proposal of a system to monotorize old people who live alone. This system 
is going to use some sensors so it can control de the health condition of a person and depending on it an urgency level will be 
choice. This information is going to be sent to a mobile application which will act depending on the urgency level to solve it as 
soon as possible. 

Index Terms—Old people, monitoritzation, urgency level, KL25Z, freertos, multithreading, accelerometer, fall, heartbeat, mobile 
application.  

 

——————————   ◆   —————————— 

1 INTRODUCCIÓ  

1.1 Context del treball 

En els darrers anys, cada cop més gent gran viu sola 
ja sigui per diferents motius, tant dones com homes grans 
van vivent sols el que pot derivar en molts problemes a la 
nostra societat.  

Sense anar més lluny segons l’Institut Nacional d’Es-
tadística al 2018 4,7 milions de cases a Espanya eren uni-
personals, és a dir només vivia una persona i d’aquesta 
xifra més de dos milions eren persones majors de 65 anys 
[1]. Aquesta xifra es veu més critica amb més de 80 anys, 
ja que més de 850 mil persones vivien soles i 662 mil eren 
dones [2]. 

Aquesta dada augmenta al 2021, més de 2.131.400 ca-
ses són unipersonals de persones de més de 65 anys [3]. 
D’aquests números 1.36 milions són viudes, 1.496.242 són 
dones i 620.400 són homes, això vol dir que aquest any 
1.360.000 de persones majors de 65 anys están vivent soles 
a causa de la mort de la seva parella, és a dir que no ha si-
gut elecció seva [4]. 

Dintre de les comunitats amb persones grans que vi-
uen soles trobem en primer lloc Catalunya, en segon lloc 
Andalusia i en tercer lloc Madrid. 

Dintre de les persones de més de 85 anys, un 21,8% 

d’homes viuen sols i un 42,3% de dones [5]. 

Això és un problema a mesura que passen els anys, ja 
que la gent jove cuidava a la gent gran abans però ara 
cada cop més la gent descuida de forma més sovint a 
aquestes persones. Hem trobat solucions a això desenvo-
lupant els serveis d’atenció a domicili i del que tractarà 
aquest treball, de la tecnologia envers el compte de les 
persones grans.  

A mesura que aquesta tecnologia avança, comencen a 
aparèixer diferents formes de controlar l’estat de salut de 
les persones grans i segons aquest prendre una decisió o 
una altra per ajudar aquesta persona i això és en el que 
centrarem aquest treball, a fer un control de l’estat de la 
persona gran i segons el grau d’urgència prendre una so-
lució o una altra. 

 

1.2 Motivació 

Aquest treball està motivat per aquestes dades que com 
hem vist cada dia van a més i que l’objectiu amb aquest 
treball és aportar un sistema que pugui aminoritzar 
aquest problema. La motivació també prové de que en el 
meu cas he estat rodejat de gent  gran que per varis mo-
tius han hagut de viure sols i en el seu moment pensava 
que els sistemes actuals no eren suficient per poder salvar 
una situació de risc en vers la gent gran que viu sola. 
 

2 OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest projecte és el de crear un 
sistema de monitorització de persones grans que visquin 
soles amb un sistema operatiu freertos i multithreading. Es 
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vol que tingui la funcionalitat suficient per a que pugui de-
tectar una situació d’urgencia d’una persona gran i segons 
aquesta es tingui una reacció comunicant la situació lo més 
aviat possible per a que la persona gran estigui en risc lo 
minim possible, per a realitzar això un dels punts forts 
d’aquest projecte és que s’ha volgut fer un treball de camp 
previ investigant a través d’una entrevista que s’ha fet a un 
conjunt de persones majors de 80 anys les principals preo-
cupacions i els principals problemes d’aquestes persones 
alhora de viure soles, és un fet important conèixer diferents 
punts de vista per a realitzar un bon producte final, s’ha de 
veure prèviament quins problemes afronten aquestes per-
sones, ja que si no se sap això s’estaria fent un  producte 
que pot ser no acabaria ajudant del tot al objectiu principal 
d’aquest que són les persones grans.. Aquest sistema estarà 
conectat a una aplicació mòbil senzilla d’utilitzar i molt in-
tuïtiva de forma que la persona gran la pugui utilitzar 
sense problema. Doncs en quant a subobjectius tenim els 
següents: 
 

• Realitzar una entrevista a un conjunt de perso-
nes grans que viuen soles per a poder detectar les 
situacions cootidianes d’aquestes, els principals 
problemes que tenen al viure sols i situacions 
critques que han viscut i com les han afrontat. 

• Programar un sensor que detecti caigudes amb 
un acceleròmetre, aquest funcionarà de forma 
que detectarà les coordenades de la persona i en 
quant aquestes variin enviarà una senyal de cai-
guda i saltarà a una fase de detecció de conscièn-
cia. 

• Programar un sensor que detecti el pols de la 
persona i si aquest baixa o puja en excés es pugui 
comunicar aquesta situació segons el grau d’ur-
gència. 

• Comunicar aquests sensors amb el microcontro-
lador per a que tracti aquests paràmetres. 

• Comunicar el microcontrolador amb una aplica-
ció mòbil, aquesta agafarà el paràmetres de els 
sensors i microcontrolador per a comunicar amb 
algú extern a la persona gran que el pugui ajudar 
a traves d’un mòdul Bluetooth. 

• Definir tres graus d’urgencia: baix, mitja o alt. Se-
gons el criteri dels paràmetres de la situació. 

• Realitzar aquesta execució amb multithreading i 
un sistema operatius freertos. 
 

3 METODOLOGIA  

Per a la realització d’aquest sistema s’han diferenciat 
dos metodologies, una primera per a la programació de la 
KL25Z en espiral la qual consistia en primer lloc: fer un es-
tudi del sensor que s’anava a adquirir per a comprovar que 
aquest fos idoni pel sistema que volíem fer i que no fos ex-
cessivament car ja que, un dels objectius com ja hem co-
mentat és que el sistema fos lo més econòmic possible, un 
cop realitzat aquest anàlisi s’adquirirà el sensor per a rea-
litzar unes proves del funcionament d’aquest per verificar 

com configurar els seus pins per a connectar-los a la placa, 
veure si la seva sortida és analògica o digital i apartir 
d’aqui fer un codi basic per comprovar que funcionés cor-
rectament i d’acord al nostre plantejament. Un cop verifi-
cat que funcionés s’integraria al projecte principal verifi-
cant en tot moment que no fes funcionar malament el que 
ja estava integrat i un cop ja integrat es farien una sèrie de 
proves unitàries i proves juntament amb el que ja està in-
tegrat al sistema per a verificar que tot funciona bé, aquest 
procés es realitzava per a cada component del sistema i es 
pot veure aquesta metodologia a l’Annex A1. 

Per a la segona metodologia aquesta quedaria centrada 
en la aplicació mòbil, es faria amb una metodologia water-
fall, creant les diferents pantalles amb la seva lògica, a cada 
funcionalitat nova que se li donava a la pantalla actual que 
s’estava programant es faria una prova per a verificar que 
aquesta funciones bé i que no hagués perjudicat les funci-
onalitats anteriors, un cop acabada la pantalla es feia una 
prova completa dins d’aquesta per comprovar que no s’ha-
gués mogut res en referencia a lo visual i que no aparegués 
cap bug al afegir-la, un cop verificat es comprovava que 
totes les pantalles funcionessin correctament i un cop aca-
bada es realitza proves unitàries de cada funcionalitat de 
cada pantalla per a trobar possibles errors que s’haguessin 
de solucionar abans de presentar-la. El mapa de pantalles 
de l’aplicació es pot veure a l’Annex A2. 
 

4 PLANIFICACIÓ  

En quant a la planificació s’ha realitzat a través de un 
Diagrama de Grantt amb una sèrie de tasques que tenien 
les seves pròpies subtasques amb dates de inici i fi, aques-
tes s’havien de respectar juntament amb la seva predece-
nencia, tot i que tenien una data de fi també hi havia una 
semana de deadline que seria la que en cap cas es podria 
passar per a que es pogués realitzar bé tot el projecte sense 
anar apurat de temps en cas de algun inconvenient en la 
realització d’aquest. 

En primer lloc es va realitzar una tasca de planificació 
general del treball que marcava totes les tasques ja explica-
des a la metodologia, els objectius i el mencionat anterior-
ment de les dates que s’havien de respectar, seguit de les 
primeres proves amb el microcontrolador per a poder fa-
miliartizar-se amb aquest i amb el programa el qual es re-
alitzaria la programació de la KL25Z, el MCUxpresso 11.3. 
Després fer una selecció dels components que siguessin les 
premisses mencionades tant als objectius com a la metodo-
logia, i la realització de la entrevista de la qual es parlara 
més endavant amb una sèrie d’estadistiques. 

Seguidament es realitzara la programació dels dife-
rents sensors mentre es programa la aplicació mòbil, aca-
bant amb proves tant de la aplicació com del sistema i un 
cop verificat el funcionament de totes dos per separat rea-
litzar la comunicació entre tots dos i les proves amb el sis-
tema unificat. 
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5 ENTREVISTES 

Prèviament a l’elecció dels components i al disseny del 
sistema es va fer una sèrie de preguntes a persones majors 
de 80 anys que visquessin soles, aquestes es van fer per a 
detectar quins eren els accidents més freqüents quan esta-
ven soles ja que com hem comentat a l’apartat 2 Objectius, 
en aquest projecte hem volgut donar importància al fet de 
conèixer a l’objectiu d’aquest producte que són les perso-
nes gran i per això s’han realitzat les següents preguntes: 

1. Alguna vegada has caigut, has petit una baixada 
de tensió o t’ha passat alguna cosa essent sol? 

2. Qui et va  ajudar quan et va passar? 
3. Creus que si hagués alguna cosa per a avisar a 

algú t’hagués ajudat? 
4. Dies abans vas notar alguna cosa que podria ha-

ver predit que t’anava a passar algo? 
5. Quan et va passar podries haver avisat a algú o 

haver utilitzat alguna cosa per a avisar a algú? 
 
Aquestes preguntes com eren fetes a persones grans es va 
buscar que fossin lo més clares i senzilles possibles. La pri-
mera pregunta estava enfocada en saber quins eren els 
principals problemes de viure sols, la segona, la tercera i la 
cinquena era per saber si les persones podrien haver reac-
cionat a això i qui podria haver-lis ajudat per enfocar la re-
acció del sistema als accidents d’una forma o d’una altra i 
finalment, la quarta es va fer per veure si es podria haver 
predit d’alguna forma el problema. 

 
Veure gràfiques de l’entrevist a l’Annex A3. 
De les preguntes anteriorment vistes, veient les respostes 
es van extreure les següents conculsions: 

 
• La principal causa d’accident en persones gran 

són les caigudes. 

• Un dels sensors havia de ser de detecció de cai-
guda 

• En alguns cassos havia hagut uns símptomes 
previs als accidents. 

• En el cas de tenir el sistema la reacció hagués si-
gut més rapìda. 

 

6 DISSENY DEL SISTEMA 

6.1 Disseny general 

El disseny del sistema complet queda dividit en dos 
parts diferenciades la del microcontrolador i la de l’aplica-
ció. 

Com podem veure a la Figura 1 veiem com queden 
conectades totes dues parts: 

 
 
 
 
 
 
 
 

En primer lloc la placa FRDM-KL25Z que serà el micro-
controlador del sistema ja que és amb el que estava més 
familiaritzat a raó de les assignatures anteriorment cursa-
des i per a la llibertat i possibilitats que ofereix per a la seva 
programació, aquesta està connectada a dos sensors, l’ac-
celerometre MMA8451Q escollit per a detectar les caigues 
ja que ve integrat a la placa FRDM-KL25Z i té una bona 
sensibilitat. El segon sensor escollit encarregat de controlar 
la detecció del pols serà el A8232 ja que és un dels més pre-
cisos per a ús personal, tots aquest sensors i la placa es pro-
gramarà amb MCUXpresso, ja que es el que més favoreix 
per a tenir llibertat alhora de codificar, i en un sistema ope-
ratiu FreeRTOS amb multithreading que explicarem a 
l’apartat 9. Threading. 

Aquesta estarà connectada a l’aplicació mòbil a partir 
de la xarxa Bluetooth, cosa que no s’ha aconseguit arribar 
a la darrera capa de comunicació tot i que per fer la simu-
lació lo més realista possible s’han afegit unes funcionali-
tats que explicarem a l’apartat 7 APP MOVIL. La progra-
mació de la aplicació serà en Andorid Studio i per tant per 
el sistema operatiu d’Android ja que no es disposava d’un 
dispositiu Apple per a la programació. 

6.2 Diagrama de blocs 

     A la següent Figura 2 veiem la representació del sistema 
amb un diagrama de blocs. 

Figura 2 Diagrama de blocs del sistema 

Figura 1 Disseny general del sistema 
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Els mòduls del sistema els explicarem en 4 blocs: El 

mòdul Bluetooth HC-05, el microcontrolador KL25Z, l’ac-
celerometre MMA8451Q (intern al KL25Z) i el sensor 
AD8232 ECG. 

 

6.2.1 MMA8451Q 

El xip MMA8451Q és un acceleròmetre micromaqui-
nat amb 14 bits de resolució, les seves funcions empotrades 
de interrupció fan que aquest pugui estar inactiu en els mo-
ments que no s’esta recollint dades, pot ser configurat per 
tant per generar senyals d’interrupció a partir de qualsevol 
combinació de configuració per monitoritzar els events 
d’aquest i romandre a un mode de baixa potencia en els 
períodes d’inactivitat.  

El MMA8451Q està disponible en format de 16 bits 
QFN i unes mesures de 3mm x 3mm x 1mm, funciona de 
1,95V a 3,6V. Outputs digitals de 14 i 8 bits, dos pins pro-
gramables d’interrupció i una interfaç digital de sortida 
I2C la qual utilitzarem per treure el valor de la “x”, “y” i 
“z” per el nostre detector de caiguda. 

 

6.2.2 AD8232 

El sensor AD8232 ECG serà el bloc que farem servir 
per a la detecció de pols, aquest recull les senyals elèctri-
ques del cor per detectar les pulsacions per minut. Aquest 
te unes dimensions de 28mm x 35mm, un voltatge d’ope-
ració de 3.3V, un led que es pren seguint el ritme cardíac i 
té 6 senyals, les explicarem totes més endavant a l’apartat 
8.2 Detecció de pols però realment només farem servir les 
tres que es veuen a la Figura 2 que estan connectades. Ara 
explicarem com es farà la connexió d’aquests tres, el GND 
es conectarà al pin de GND, el 3.3V es conectarà al pin de 
3v3 i el Output com es una senyal de sortida analògica, re-
buda pels tres elèctrodes que es connecten al sensor, la 
conectarem amb el pin PTE20 el qual recollirem la dada de 
la senyal elèctrica que comentàvem per pasar-la a traves de 
l’ADC a una senyal digital a partir de la qual calcularem 
les pulsacions per minut. 

 

6.2.3 HC-05 

El mòdul Bluetooth HC-05 és el bloc encarregat de la 
comunicació entre l’aplicació i el sistema, s’alimenta amb 
3,3V, un abast de 10 metres i unes dimensions de 
37mm*16mm. Té 6 senyals, la RXD que serveix per a la lec-
tura i es conecta al pin PTA1, el GND al pin de GND, el 
VCC que es conecta al pin 3v3, el de EN que no l’utilitza-
rem, la de STATE que passa l’estat del mòdul i la TXD que 
és la sortida conectat al pin PTE21 i PTE22 respectivament. 

 

 6.3 Logica del sistema 

En quant a la lògica del sistema la dividirem en 
dos, una per el comportament de el sistema del microcon-
trolador i una altra per la aplicació mòbil. 

La de el microcontrolador serà de la següent 
forma: (Observar Figura 3) 

 

La lògica del microcontrolador és anar recollint les 
dades de l’accelerometre i el puls tota la estona, seguida-
ment anar verificant que no hi ha hagut cap caiguda o puls 
inadecuat, si es detecta una caiguda el booleà d’aquest 
s’enviara amb el valor de true per a que s’enviin les dades 
a la aplicació movil, en el cas del pols s’enviara a la aplica-
ció tant si es incorrecte com si no i l’aplicació serà la que 
decidirà que es fara. 

 

Figura 3 Logica del microcontrolador 
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La lògica de l’aplicació és la següent: (Observar Fi-
gura 4) 

Entras a la MainActivity i des d’allà pots anar a qual-
sevol pantalla (s’especifica millor a l’apartat de la aplica-
ció), en cas de caiguda, pasat pel booleà “caiguda”, o puls 
inadecuat, calculat cada vegada que es rep un puls, en cas 
de la caiguda es passa a la pantalla de detector de consci-
ència i si es falla aquest es passa a la trucada o sms i en cas 
del pols es truca o s’envia sms al contacte d’emergencia o 
a emergències. 
 

7 APP MOVIL 

L’aplicació mòbil serà la encarregada de reaccionar a 
les alertes de seguretat del microcontrolador, aquesta es 
comunicarà a traves del mòdul Bluetooth, el que es busca 
és que aquesta sigui lo suficientment senzilla i intuïtiva per 
a que les persones grans no hagin de fer gairebé res per a 
poder consultar-la o que aquesta faci servir les seves dife-
rents funcionalitats. Aquesta app estarà composta per les 
següents pantalles. 

 

7.1 Pantalla d’inici [Main Activity] 

Observar Figura 5 
 

La pantalla d’inici conté la informació inicial de la 
aplicació, aquesta mostarà un missatge de que es conecti el 
dispositiu movil al microcontrolador i com totes les panta-
lles mostrarà el botó de Settings, botó d’Inici, botó del De-
tector de Caiguda i botó del Detector de Pols. Aquesta pan-
talla serveix per a que la persona pugui veure si té connec-
tada la app al Bluetooth (Mostra missatge de que esta con-
nectat) o no (Mostra missatge de que es connecti la app). 

7.2 Pantalla de Settings [SettingsActivity] 

Observar Figura 6 

 
Aquesta pantalla serveix per configurar el numero 

d’emergencia al qual es possarà en contacte la app quan hi 
hagi urgència mitjana. Es mostrarà el numero actual i un 
camp per introduir un nou número si es vol modificar, un 
cop introduït es pot click al botó per a introduir-ho. Quan 
es passi a una situació d’emergencia mitjana, es passarà a 
aquesta pantalla que cridarà una funció per enviar un SMS 
amb el missatge de que la persona ha tingut un accident o 
trucarà al 112. 
 
 

Figura 4 Logica de l'aplicació 

Figura 5 Pantalla inial de 
la aplicació 

Figura 6 Pantalla de Set-
tings de la aplicació 
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7.3 Pantalla de Detector de Caiguda 
[Accelerometer Activity] 

Observar Figura 7 

 
Aquesta pantalla mostra les coordenades ‘X’, ‘Y’ i 

‘Z’ del detector de caiguda. Que s’aniran actualitzant a me-
sura que el sistema reculli la data, com no s’ha pogut codi-
ficar la comunicació es crean dos butons, un per a poder 
generar coordenades amb el booleà de caiguda a false i un 
altre botó que genera coordenades i el booleà de caiguda a 
true simulant el que passaria al sistema, aquesta pantalla 
es només visual per a la persona gran, podrà veure els va-
lors. També ha servit per a comprovar el funcionament 
amb els butons. 

7.4 Pantalla de Detector de Pols 
[PulsometerActivity] 

Observar Figura 8 

 
Aquesta pantalla conté el pols (ritme cardíac) ac-

tual de la persona. Que s’aniran actualitzant a mesura que 
el sistema reculli la data, com no s’ha pogut codificar la co-
municació es crean dos butons, un per a poder generar pul-
sacions per mintus estables i un altre botó que genera pul-
sacions per minut altes simulant el que passaria el sistema. 
Aquesta pantalla com l’anterior de detector de caiguda es 
únicament visual per a que la persona pugui veure el seu 

pols i per a la generació dels dos casos amb els botons. 
 

7.5 Pantalla de Prova de Consciencia [Awarness 
Activity] 

Observar Figura 9 

 
 Aquesta pantalla apareixerà quan es detecti una 
caiguda, s’emetira un so i es passara a una prova senzilla 
com la que es mostra a la figura anterior per detectar si la 
persona esta conscient o no, en cas de resposta correcte es 
tornara a la MainActivity, en cas de reposta erronea es pas-
sara a una segona prova ja que pot ser que la persona s’hagi 
equivocat per error però realment esta conscient, en cas de 
no resposta en 1 minut es passara directament a Settings 
Activity per notificar a la persona d’emergencia. En cas er-
roni es passara a la segona prova que tindra la mateixa lò-
gica que la primera però aquesta en cas de ser erronea es 
notificarà també a la persona d’emergencia ja que es consi-
dera que la persona no esta al 100% de la seva consiencia. 
 

7.6 Proves de l’aplicació 

A cada funcionalitat que hem pogut anar veient en 
aquest apartat i a cada pantalla realitzada s’anava verifi-
cant que funciones correctament tant unitàriament com en 
conjunt, ja sigues un botó, un editText etc. Un cop tot fina-
litzat com hem comentat a la planificació la comunicació 
entre el sistema seria lo ultim que es faria en el projecte tant 
de l’aplicació com del microcontrolador per tant en el cas 
de l’alplicació es van crear botons com si simulessin els in-
puts del sistema tant de l’accelerometre com del pulsòme-
tre per a poder seguir totes les traces de l’aplicació. 

8 SENSORS 

8.1 Detecció de caiguda 

El sensor encarregat de la detecció de caiguda serà 
l’accelerometre, aquest es fara fent servir el component del  
MMA8451Q del KL25Z. 

Aquest agafara els valors de les coordenades de la 
‘X’, ‘Y’ y ‘Z’ per detectar com es troba la persona. Seguira 
la següent lògica: 

Figura 7 Pantalla de De-
tector de Caiguda de la 
aplicació 

Figura 8 Pantalla de De-
tector de Pols de la aplica-
ció 

Figura 9 Pantalla de Prova 
de Consiencia de la aplica-
ció 
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L’algorisme detectara si hi ha alguna variació con-
siderablement gran entre la ‘X’, ‘Y’ o ‘Z’ de la recol·lecció 
anterior comparada amb la acutal i segons això actuarà. 
Considerem una diferencia gran quan la diferencia de co-
ordeanada anterior amb la actual és > 100 counts/g. 

 
Si es detecta això el parametre de “caiguda” es 

possaria a true i s’enviaria a la app mòbil que el que faria 
és fer un so i passar a la pantalla de sistema de consciència, 
aquesta pantalla s’explicarà cosa explicada a l’apartat 7 
APP MÒBIL 

 

8.2 Detecció de pols 

El sensor encarregat de la detecció de pols serà el 
sensor de pols AD8232. Aquest es el sensor més co-
munment utilitzat ja que és el més assequible i el més uti-
litzat com a eina per hobby. 

Aquest agafarà el pols actual de la persona mitjan-
çant els tres punts col·locats al braç dret (RA), braç es-
querra (LA) i cama dreta (RL): (Observar Figura 10) 

La posició de la esquerra es la que s’utiltza per les 
dones i es la raó perquè els tres punts tenen aquest nom, 
tot i així aquest mètode crea massa soroll per això és prefe-
reiblement que es col·loqui com a la dreta, especialment en 
casos de pacients hospitalaris. 

El AD8232 desde dispositius analògics contés els 
següents pins: (Observar Figura 11) 

 

 
• El pin “Shutdown” serveix per enviar el sen-

sor a standby mode que consumeix 200nA, 
aquest pin normalment no s’utilitza perquè 
vols rebre un output contínuament però es 
pot programar per a que quan prenguis un 
boto o es treguin els elèctrodes entri a aquest 
mode. 

• El pin L0-/L0+ és per comprovar que es pot 
començar a detectar (quan ambdós estan a 0). 

• El pin “output” es per treure la sortida. 
La sortida serà com en la Figura 12 següent: 

 
A partir d’aquesta sortida es poden mesurar aquests di-

ferents paràmetres importants del cor humà. 
Amb aquests paràmetres buscarem que la persona gran 

estigui en uns paràmetres correctes clínicament parlant i si 
aquests varien es decidiria si passar a grau d’urgencia 
mitja o alt. 

Segons Edward R. Laskowski, profersional certificat per 
la Junta Estadounidenca de Medicina Fisica i Rehabilitació 
[7],  els paràmetres en repòs normals d’un adult oscilan en-
tre 60 i 100 pulsacions per minut [8], en el nostre cas tin-
drem un marge de 20 pulsacions per minut pel grau d’ur-
gencias, es a dir: 
 

• 50-110 ppm → grau d’urgencia baix [Cor-
recte] 

• 40-50 i 110-120 ppm → grau d’urgencia mitjà 
[Missatge a contacte d’emergencia] 

• 0-40 i 120-150 → grau d’urgencia alt [Contacte 
amb emergències] 
 

9 PARAMETRES IMPORTANTS 

9.1 Coordenada X, Y i Z 

Parametres de tipus float per detectar la coorde-
nada X, Y i Z de l’accelerometre, aquests parametres es fa-
ran servir per detectar la possible caiguda de la persona 

Figura 10 Col·locació dels electrodes en el cos 

Figura 11 Senyals de l'AD8232 

Figura 12 Sortida del sensor AD8232 
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gran. 

9.4 Caiguda 

Parametre de tipus booleà per detectar la caiguda, 
si segons la placa d’acord als paràmetres ‘X’, ‘Y’ i ‘Z’ la per-
sona ha caigut aquest es possarà a ‘true’ per actuar quan es 
detecta que la persona cau i si no hi ha caiguda aquest es-
tarà a ‘false’, aquest parametre es recollirà desde el micro-
controlador i s’enviarà a la aplicació.  

9.5 Pols 

Parametre de tipus int per marcar el pols de la persona, 
aquest parametre es recull a partir del sensor AD8232 
conectat al microcontrolador i s’enviara a la app per a mos-
tar-la i tractar-la com s’ha explicat a l’apartat 8.2 Detecció 
de pols. Aquesta variable s’envia en tot moment a l’aplica-
ció que l’anirà mostrant quan el thread tingui el semàfor, 
explicat a l’apartat 10 Threading. 

9.6 Grau d’urgencia 

Parametre array de strings per detectar el grau d’urgen-
cia actual, aquests poden ser: baix, mitjà o alt. En cas del 
grau “baix” no es reaccionara de cap forma ja que es el grau 
base, en cas del “mitja” s’enviarà un SMS al contacte 
d’emergencia i en cas de “alt” es trucarà a emergències. 

10 THREADING 

Com hem comentat als objectius s’ha volgut que el sis-
tema s’executi en un sistema operatiu freertos amb mul-
tithreading, aquest sistema s’executa amb un thread per a 
cada sensor, un thread controla el detector de caiguda i l’al-
tre thread controla el detector de pols, en cas de que s’ha-
gues pogut realitzar la comunicació hi hauria un tercer 
thread que controlaria la comunicació per a traspassar les 
dades. 

Aquest threading esta controlat per semàfors, en el mo-
ment que un thread esta executant un dels dos detectors 
doncs agafa el semàfor i un cop executat el retorna. 
 

11 RESULTATS 

Actualment es disposa d’un sistema capaç de detectar 
tant si ha hagut una caiguda com si hi ha un puls excessi-
vament baix o alt en un sistema operatiu FreeRTOS amb 
multithreading controlat per semafors, tot i que en quant a 
l’ultima capa de comunicació entre el microcontrolador i 
l’aplicació no s’ha pogut realitzar i s’ha hagut de simular 
de forma diferent com si aquesta comunicació funciones. 
En el cas del detector de caiguda s’ha verificat que es un 
sistema bastant eficient en quant a veure si la persona ha 
caigut realment o no, tant bon punt es verifica aquesta cai-
guda s’ha simulant a la aplicació a traves de dos botons 
tant com si hi hagués caiguda com si no i la reacció 
d’aquesta es passar al detector de consciencia que a part de 
detectar la consciencia també ens preveu de falses detecci-
ons de caiguda que podrien comportar situacions d’espant 
a la família, aquest detector de consiencia de l’aplicació 
com té dos proves i la primera és amb colors el que podria 

fallar en cas de que la persona fos daltònica també es pre-
veu amb una segona prova matemàtica senzilla, per tant 
s’esta bastant satisfet amb aquest funcionament. 

El segon sensor, el pulsòmetre, detecta un valor proper 
a les pulsacions ja que aquest per ser més ràpid compte les 
pulsacions en 5 segons per a despres ser multiplicades per 
12 i així treure les pulsacions en 60 segons, és a dir, en 1 
minut el que fa que sigui bastant proper el valor però no 
exacte, aquest problema es corregeix amb el valor de error 
de 20 pulsacions per minut que hi ha per verificar si el puls 
es excessivament alt o baix. Després la reacció de l’aplica-
ció és correcte redirigint directament a enviar sms a la per-
sona d’emergencia quant aquest no és correcte per a que 
pugui verificar si la persona esta bé. 

La darrera funcionalitat de l’aplicació serien la pantalla 
de Settings que funciona correctament en cas de voler can-
viar el contacte d’emergencia i que es guardi aquest valor 
sense perdre’s, problema que es va detectar al provar 
l’aplicació completa. 

 

11.1 Pressupost 

Per a veure des d’un enfoc més econòmic veurem 
la viabilitat del projecte i com podríem fer per a que aquest 
sortis econòmicament factible, he creat un pressupost del 
projecte tenint en compte el costos que podria tenir un pro-
jecte professional salvant les distancies, aquest tindra en 
compte costos tant fixes com variables i a més treient un 
benefici, es pot veure una taula dels costos totals a l’Annex 
A4 i un desplegable dels costos de cada component Annex 
A5, però per entendre-ho millor ho explicaré amb la se-
güent Figura 13: 

Com podem veure a la taula els costos totals del projecte 
són de 6.640,63€ per un sistema. Degut a que es vol que 
sigui un preu competitiu i econòmic, si veiem el cost de 
sistemes semblants trobem que ronden els 70€ per a que el 
nostre sigui més econòmic tot i que pot ser tingui riscos en 
la viabilitat el posarem a un benefici mínim del producte 
de 60€. Per a poder arribar a cobrir costos tenint en compte 
els beneficis del 20% s’haurian de vendre 111 sistemes, co-
mentar que aquest costos de components variarien una 
mica ja que es podrien aprofitar el breadboards i els cables 
pels demes sistemes i els altres components en blocs de 
més unitats sortirien més barats si ho mirem a les pagines 
dels diferents proveïdors. 
 

12 CONCLUSIÓ 

En aquest document s’han vist els diferents compo-
nents que s’utilitzarien juntament amb la seva funcionali-

Figura 13 Costos del projecte resumits 
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tat i el funcionament de l’aplicació per a poder monitorit-
zar a una persona gran que viu sola desde qualsevol lloc. 
Analitzant els objectius marcats al principi de la realització 
del projecte es verifica que hem complit 6 dels 7 plantejats 
ja que en el cas de la comunicació per Bluetooth per falta 
de temps no s’ha pogut veure ver el funcionament del com-
ponent i la programació d’aquest. 

Respecte a la metodologia s’ha seguit el model plante-
jat sense cap mena de modificació, s’anava realitzant el ma-
teix procés amb cada sensor i fins que no s’acabes no es 
seguia amb l’altre, com s’ha aplicat a les funcionalitats de 
l’aplicació. 

En el cas de la planificació si que s’ha anat modificant 
aquesta, en un primer moment es va voler realitzar la pro-
gramació de 3 sensors però durant l’etapa de selecció de 
components es va veure que amb aquests 2 sensors més el 
detector de consciencia de l’aplicació ja es podia detectar 
l’estat de la persona gran i per tant no seria necessari, a més 
cap dels sensors trobats es veia vàlid per a poder afegir-ho 
al sistema. Per tant, es va voler reduir a 2 sensors però que 
aquets dos funcionessin correctament. 

Respecte l’IDE i els components escollits MCUxpresso 
es va veure com a l’entorn idoni per a poder programar el 
microcontroladro Freedom KL25Z però a mesura que va 
passar el projecte vaig anar veient que pot ser amb l’IDE 
Mbed gracies a les seves llibreries i exemples podrie haver 
sigut molt més senzill el projecte i en el cas de la placa amb 
un Arduino amb el qual hi ha molta més informació per a 
poder configurar els components també hagués sigut més 
fàcil però es veritat que el KL25Z dona més llibertat per a 
poder realitzar més concretament el que es vol i era el mi-
crocontrolador que ja tenia adquirit desde que es va cursar 
la assignatura de Microprocessadors i Periferics. 

En el cas dels resultats vistos s’han programat correc-
tament tots dos components amb la funcionalitat desitjada 
i amb multithreading, tot i que hagi faltat l’ultima capa de 
comunicació entre aquests, cosa que no ha perjudicat en el 
resultat final gracies a la simulació feta. 

Com a una conclusió personal considero que s’ha fet 
un bon treball i estic content amb el treball realitzat, en el 
cas de la programació d’un microcontrolador nomes ho ha-
via vist en la assignatura de MiP però he hagut de refres-
car-ho ja que d’això feia dos anys i també gracies a l’ajuda 
continua del Diego s’ha pogut tirar endavant, en el cas de 
l’aplicació no havia vist Android Studio mai i ho feia desde 
zero com a un repte personal per aquest projecte i estic bas-
tant satisfet en com ha quedat en general aquesta. 

Considero que s’ha fet un sistema bastant econòmic i 
intuïtiu per que puguin fer-lo servir les persones grans que 
pot ser no estiguin familiaritzades amb un dispositiu elec-
tronic. 
 

13 LINIES DE CONTINUACIÓ 

Posibles continuacions pel projecte podrien ser les se-
güents: 

• En primer lloc i la més important seria el tema 

de la comunicació entre l’aplicació i el micro-
controlador, el component Bluetooth HC-05 
s’hauria d’estudiar millor ja que per falta de 
temps no ho he pogut fer i veure com es faria 
servir pel KL25Z ja que la majoria d’informació 
es per Arduino i s’hauria de mirar a partir 
d’aquest o un exemple per entendre el seu fun-
cionament i la forma de tractar les dades apor-
tades per les senyals comentades als primers 
punts d’aquest document. 

• En segon lloc, una altra possible línia de conti-
nuació seria la de tenir una placa per a cada 
sensor i que a través d’interrupcions es pogues 
passar la informació a l’aplicació movil, 
aquesta línia segueix el cas de fer servir thre-
ading pel control dels sensors, on cada thread 
no estigues passant informació quan ja ho esta 
passant un altre i en tots dos casos s’hauria de 
tenir un control de la transferència d’aquesta 
informació per a poder evitar deadlocks o inco-
herències de dades. 

• També en el cas de l’aplicació movil es podria 
tenir més d’un contacte d’emergencia, es a dir 
una llista de contactes d’emergiencia pels quals 
es podria passar la trucada des de el que esti-
gues el primer a la llista fins al darrer o directa-
ment que s’envies la trucada a tots alhora. 

• Seguidament amb el comentat a l’anterior punt 
se podria fer una funcionalitat nova a l’aplica-
ció on hi hagués un login amb diferents tipus 
d’usuaris on puguin haver persona gran, con-
tacte d’emergencia i persona d’emergencies on 
segons el tipus d’usuari que siguis puguis tenir 
una sèrie de funcionalitats diferents segons el 
teu rol per a l’aplicació. Penso que aquest punt 
donaria molt joc a l’aplicació però també seria 
complexe de realitzar. 
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