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1. OBJECTIU 

1.1. OBJECTIUS 

L’objectiu del present projecte és l’especificació, el disseny i la implementació d’una videoconsola 

portàtil. 

La principal peculiaritat de la consola no seran les seves prestacions, ja que aquesta no pretén ser una 

videoconsola d’última generació, sinó que la seva principal peculiaritat serà el seu caràcter retro, ja que 

imitarà a les consoles de les dècades dels anys 70 i 80. 

Dita videoconsola incorporarà dos jocs basats en videojocs de l’època mencionada. Els videojocs 

escollits són l’Space Invaders, que va llançar al mercat l’empresa Taito l’any 1978, i el Night Driver, que 

va llançar al mercat l’empresa Atari l’any 1976. 

Amb els paràgrafs anteriors es busca una excusa per tal de realitzar un projecte d’electrònica que 

incorpori un control amb microcontroladors. D’aquesta forma, els objectius encoberts d’aquest projecte 

consisteixen en l’adquisició dels coneixements necessaris per tal de treballar amb microcontroladors, 

tals com els seus llenguatges de programació, l’ús de les seves eines de desenvolupament... 

1.2. ESTRUCTURA I METODOLOGIA 

La idea de implementar un videojoc senzill amb microcontroladors prové d’un article publicat a la revista 

Elektor, concretament l’article Pocket Pong, on s’implementa una versió del videojoc Pong, que va 

llançar Atari l’any 1972. En ell s’utilitza un microcontrolador Microchip PIC18F452 conjuntament amb 

una matriu formada per 88 LEDs per tal de visualitzar el videojoc. A l’article es proporciona tot el 

necessari per a realitzar el muntatge proposat. 

També es compta amb una versió d’aquest projecte realitzada anteriorment per un altre alumne1 de 

l’EUETIB. En ell s’implementen dos videojocs, un simulador de futbol i una versió de l’Arkanoid, que va 

llançar al mercat l’empresa Taito l’any 1986 (i que, alhora, està basat en el Breakout d’Atari dels anys 

70). En el projecte citat s’utilitza, també, el microcontrolador Microchip PIC18F452 conjuntament amb 

una matriu de 140 LEDs. 

Per tant, els primers passos a realitzar consisteixen en estudiar aquesta bibliografia, així la búsqueda 

d’altres documents que siguin d’ajuda. 

El següent pas important és l’estudi de diverses solucions, tant siguin com pel control del sistema, la 

visualització o altres blocs. Fet aquest estudi caldrà escollir una de les solucions. 

A continuació caldrà adquirir alguns coneixements mínims en el camp de l’ús dels microcontroladors. És 

a dir, s’han d’estudiar les diverses eines de desenvolupament del microcontrolador escollit. 

Finalment, els últims passos consistiran en realitzar les especificacions i, en alguns casos, els dissenys de 

les diferents parts de les que està compost el projecte. 

                                                             

1
 Alejandro Mosser Passani. 
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1.3. ÀMBIT I ABAST 

Una de les principals fites a assolir en el present document (PFC1) és l’adquisició de les eines de 

desenvolupament i coneixements necessaris en el camp del microcontrolador escollit. És a dir, al 

entregar aquest document, s’haurà adquirit, sigui per compra o construcció pròpia, el hardware 

necessari, s’haurà instal·lat el software necessari i s’haurà realitzat un petit projecte molt senzill per tal 

de provar totes aquestes eines. 

Una altra feina a realitzar durant l’elaboració d’aquest projecte serà l’especificació i un pre-disseny de 

les diferents parts del projecte, per tant, caldrà, primer, escollir una de les solucions de les que es 

proposaran. És a dir, al entregar aquest document estaran especificats tant el hardware com el software 

a implementar en el projecte. En el cas del hardware es realitzarà, també, un petit disseny en forma de 

blocs i, pel seu bloc més important (el de visualització) es realitzarà un predimensionat. En el cas del 

software es farà un disseny modular complet. 

Tota això permetrà realitzar una previsió dels temps d’execució de cada fita a realitzar durant el PFC2. 

D’aquesta forma es podrà fixar un calendari a seguir durant l’elaboració del projecte. 

En resum, a l’entrega d’aquest document s’haurà realitzat: 

 Especificació completa del hardware. 

 Disseny del hardware: 

 Divisió en blocs. 

 Elecció del model de microcontrolador. 

 Elecció d’un model tipus per a la visualització. 

 Predimensionat del bloc de visualització. 

 Especificació completa del software. 

 Disseny del software: 

 Modularització. 

 Especificació de cada mòdul. 

 Elecció d’eines de desenvolupament. 

 Construcció del hardware necessari. 

 Instal·lació i configuració del software necessari.  

 Elaboració d’un petit projecte molt senzill per a tenir un primer contacte amb les eines de 

desenvolupament 
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2. ANTECEDENTS 

2.1. ESTAT DE LA SITUACIÓ 

2.1.1. ELS PREDECESSORS (1930 –  1940)  

Possiblement, el concepte jugar amb màquines, va néixer gracies al desenvolupament de les màquines 

de pinball, el qual es va deure a les lleis que desaprovaven els jocs d’atzar. 

Aquestes, que en un principi no es coneixen amb el nom de pinball, només consistien en una taula 

inclinada on el jugador posava una bola en joc i observava com aquesta rebotava en diferents obstacles, 

fet que suposava un augment de la puntuació. Evidentment, els jugadors donaven cops o movien les 

taules per tal de millorar la puntuació. 

Degut a que aquests jocs depenien totalment de la sort del jugador, al 1942 aquestes van ser 

prohibides. Els motius donats pels alcaldes (principalment l’alcalde de Nova York, Henry LaGuardia) i 

caps de policia eren que aquestes màquines eren jocs d’atzar que estaven relacionats amb la Màfia, per 

tant, les màquines de pinball, estaven tan mal vistes com ho podien ser les apostes. 

Uns anys més tard, al 1947, el fabricant Gottlieb va començar a dotar les màquines de palanques que 

podien ser accionades pel jugador (també conegudes com a flippers). Evitant d’aquesta forma que 

aquests dispositius depenguessin de la destresa del jugador i no de l’atzar.  

Fou llavors el possible naixement de la primera màquina d’entreteniment que podia interactuar amb 

l’usuari. És a dir, el pinball que coneixem avui en dia: el predecessor dels videojocs. 

2.1.2. ELS INICIS (1950 –  1970) 

Tot i que no es pot assegurar quin va ser el primer videojoc, el principal candidat és l’OXO (Figura 1), una 

versió del tres en ralla desenvolupada per Alexander S. Douglas al 1952. El joc, que s'executava sobre la 

màquina EDSAC, permetia enfrontar un jugador humà a la màquina. 

 

Figura 1. OXO (font: Història dels videojocs, ref. 10 de la bibliografia) 

Més tard, al 1958, William Higginbotham va crear un simulador de tennis de taula, el Tennis for Two 

(Figura 2). Aquest joc, que s’executava mitjançant un oscil·loscopi va ser el primer de permetre el joc 

entre dos jugadors humans. 
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Figura 2. Tennis for Two (font: Història dels videojocs, ref. 10 de la bibliografia).  

Quatre anys més tard Steve Russell, un estudiant del Institut de Tecnologia de Massachussets, va 

dedicar sis mesos a crear un joc per computador usant gràfics vectorials: el Spacewar. En aquest joc, dos 

jugadors controlaven la direcció i la velocitat de dues naus espacials que lluitaven entre elles. El videojoc 

funcionava sobre una màquina PDP-1 i va ser el primer de tenir cert èxit encara que va ser poc conegut 

fora dels àmbits universitaris. 

Al 1966, Ralph Baer juntament amb Albert Maricon i Ted Dabney, va començar a desenvolupar un 

projecte de videojoc que va significar el començament del videojoc domèstic. Aquest projecte va 

evolucionar fins convertir-se en la Magnavox Odyssey (Figura 3), el primer sistema domèstic de 

videojocs llançat al 1972, que es connectava directament a la televisió i que permetia jugar a diversos 

jocs pregravats. 

 

Figura 3. Magnavox Odyssey (font: Història dels videojocs, ref. 10 de la bibliografia).  

2.1.3. L’ECLOSIÓ DELS VIDEOJOCS (1970 – 1980)  

Una fita important en els inicis dels videojocs es va assolir al 1971, quan Nolan Bushnell va començar a 

comercialitzar Computer Space, una versió del Space War. 

Poc temps després, a l’any 1972, va arribar la màquina recreativa Pong (Figura 4). El sistema va ser 

dissenyat per Al Alcorn, sota la direcció de Nolan Bushnell, fundador d’Atari. El joc va ser la pedra 

angular del videojoc com a indústria. 
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Figura 4. Pong (font: Wkimedia Commons). 

Durant els anys següents es van implementar nombrosos avenços tècnics en els videojocs on destaquen 

els microprocessadors i els xips de memòria, i van aparèixer, en els salons recreatius, jocs com Space 

Invaders (Taito) o Asteroids(Atari). 

2.1.4. LA DÈCADA DELS 8 BITS (1980 –  1990) 

Els anys 80 van començar amb un fort creixement d'aquest sector dels videojocs gràcies a la popularitat 

de les sales de màquines recreatives i de les primeres videoconsoles aparegudes durant la dècada dels 

70. 

Durant aquests anys van destacar sistemes com Oddyssey 2 (Phillips), Intellivision (Mattel), Colecovision 

(Coleco), Atari 5200, Commodore 64, Turbografx (NEC). Pel que fa a les màquines recreatives, van 

triomfar jocs com Pacman, conegut com el comecocos, Battle Zone (Atari), Pole Position (Namco), Tron 

(Midway) o Zaxon (Sega). 

El negoci associat a aquesta nova indústria va aportar grans coses en els primers anys de la dècada dels 

80, però al 1983 va començar l'anomenada crisi dels videojocs, que va afectar principalment els Estats 

Units i Canadà. Aquesta crisi va acabar al 1985. 

El Japó, per altra banda, va apostar pel món de les consoles amb el gran èxit de la Famicom, coneguda a 

occident com a Nintendo Entertainment System, i que va sortir al mercat l'any 1983, mentre Europa es 

decantava pels microordinadors com el Commodore 64 o el Spectrum. 

Per la seva part, a la sortida de la seva particular crisi, els nord-americans van continuar pel camí obert 

pels japonesos i van adoptar la NES com a principal sistema de videojocs. Al llarg de la dècada van anar 

apareixent nous sistemes domèstics com la Master System (Sega), l' Amiga (Commodore) i el 7800 

(Atari) amb jocs considerats avui dia com clàssics com és el cas del Tetris. 

A finals dels 80 van començar a aparèixer les consoles de 16 bits com la Mega Drive de Sega i els 

microordinadors que van ser lentament substituïts per les computadores personals basades en 

arquitectures d' IBM. 

L'any 1985 va aparèixer el Super Mario Bros (Figura 5), que va suposar el punt d'inflexió en el 

desenvolupament dels jocs electrònics, ja que la majoria dels jocs anteriors només contenien unes 

poques pantalles que es repetien com un bucle, i l'objectiu simplement era fer una alta puntuació. El joc 

de Nintendo va suposar un augment de creativitat. Per una vegada teníem un objectiu i un final a un 

videojoc. En els anys posteriors les altres companyies van emular aquest estil de joc. 
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Figura 5. Super Mario Bros (font: Història dels videojocs, ref. 10 de la bibliografia). 

En el camp de les màquines recreatives, van destacar jocs com Defender, Rally-X, Dig Dug, Bubble 

Bobble, Gauntlet, Out Run o Shinobi i, a més, es va produir un canvi pel que fa a la nacionalitat dels jocs, 

ja que el Japó es va convertir en la principal productora. 

Una altra branca dels videojocs que va créixer molt, va ser la dels portàtils. Aquests jocs van començar a 

principis dels anys 70 com els primers jocs completament electrònics llançats per Mattel, i que, 

difícilment, podien considerar-se videojocs. Van guanyar popularitat gràcies a conversions de màquines 

recreatives com les Game & Watch de Nintendo (Figura 6). 

 

Figura 6. Game & Watch (font: Wkimedia Commons). 

Però l'evolució definitiva dels portàtils com a plataformes de videojoc va arribar l'any 1989 amb el 

llançament del que era una bomba en aquell moment: la Game Boy de Nintendo (Figura 7). 

 

Figura 7. Game Boy (font: Wkimedia Commons). 
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3. ESTUDI DE MERCAT 

Des d’un punt de vista europeu, la Interactive Software Federation of Europe (ISFE) exposa a la seva 

pàgina web2 les set claus per comprendre la situació actual del mercat dels videojocs: 

1) Un de cada tres europeus juga regularment a videojocs. 

2) El perfil de l’aficionat tipus té una edat entre 20 i 30 anys i inverteix una mitjana de temps de 

joc setmanal al voltant de les 6 hores. 

3) La major part del temps que dediquen els nens a jugar a videojocs és en companyia d’amics o 

de familiars. 

4) Tot i que ja és una indústria amb més de 30 anys d’història, el sector del videojoc va 

experimentar el 2002 un espectacular creixement del 12% de vendes. En els anys següents s’ha 

confirmat el creixement continu de la indústria, amb Europa liderant les xifres de vendes. 

5) El software d’entreteniment va generar xifres de vendes de 18,1 bilions d’euros l’any 2001. 

Només a Europa, les vendes van ser de 6,7 bilions d’euros en aquell mateix any. 

6) Els videojocs generen en l’actualitat un volum de vendes superior als ingressos per taquilla 

cinematogràfica i al sector de lloguer de pel·lícules. 

7) Els videojocs fomenten el interès per les noves tecnologies. S’hi pot jugar en múltiples 

plataformes, inclosos els telèfons mòbils, i han contribuït a generar un increment de la 

demanda de connexió a Internet. 

En els últims anys, el videojoc s’ha confirmat com l’opció favorita per a l’entreteniment dels 

consumidors de la majoria de països del món. En el cas d’Espanya, un estudi de l’Associació de 

Distribuïdors i Editors de Software d’Entreteniment (ADESE) sobre la situació de la indústria al 2005, ho 

constata a través de les dades següents (veure Figura 8): 

 

Figura 8. Consum d'Oci Audiovisual a Espanya, 2005 (font: La indústria del videojoc: de Manic Miner a EverQuest, ref. 8 de la 

bibliografia) 

S’ha de tenir en compte, respecte al gràfic anterior (Figura 8), que en les xifres referents al videojoc es 

troben sumades les vendes de software i les de hardware, és a dir, les vendes de videojocs pròpiament 

dits i les vendes de videoconsoles. Les vendes de videojocs, exclusivament, suposarien 537 milions 

d’euros. No obstant això, fins i tot amb les xifres corregides a la baixa d’aquesta manera, no hi ha dubte 

que la indústria del videojoc competeix ja de cara amb les principals indústries culturals i de 

l’entreteniment. 

 

                                                             

2
 http://www.isfe-eu.org  

http://www.isfe-eu.org/
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3.1. SECTORS ALS QUE ES DIRIGEIX 

A grans trets, el jugador de videojocs és un noi jove, d’uns 22 anys. Tot i això, en realitat no hi ha un 

consumidor prototip de videojocs, sinó, com a mínim, dos. Això es deu a diferències substancials entre 

el perfil del jugador de PC i el jugador de videoconsola. 

En primer lloc, tot i que tant el perfil majoritari del jugador de PC com el de consola és de gènere 

masculí, cal assenyalar que en l’àmbit del PC hi ha un percentatge de jugadores significativament 

superior al de l’àmbit de la videoconsola (veure Figura 9). 

  

Figura 9. Gènere del jugador (font: La indústria del videojoc: de Manic Miner a EverQuest, ref. 8 de la bibliografia) 

Però és en relació amb l’edat on es troben les diferències fonamentals entre el perfil del jugador de PC i 

el del jugador de consola. Com es pot observar als gràfics següents (veure Figura 10), el jugador de 

videoconsola presenta una mitjana d’edat sensiblement inferior a la del jugador de PC. En el PC, els 

jugadors menors de 14 anys (marcats amb colors càlids) representen un 15 %, mentre que en l’àmbit de 

la videoconsola la seva presència ascendeix a més del doble: un 34 %. 

  

Figura 10. Edat dels jugadors de consola (font: La indústria del videojoc: de Manic Miner a EverQuest, ref. 8 de la bibliografia) 

Sobre la qüestió de la socialització a través de l’ús de videojocs, hi ha dues variables fonamentals: en 

primer lloc, l’hàbit de jugar sol o acompanyat, i, en segon lloc, cal tenir en compte també el fenomen del 

joc a través d’Internet. 

En termes generals, l’hàbit de jugar en companyia resulta molt més rellevant en l’àmbit de la consola 

que en el del PC. En el cas del PC, només un 26% dels usuaris juguen habitualment amb altres persones, 

mentre que en el cas de la consola s’arriba a un 45% (veure Figura 11). 
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Figura 11. Forma de joc més habitual (font: indústria del videojoc: de Manic Miner a EverQuest, ref. 8 de la bibliografia) 

Per analitzar els gràfics anteriors resulta convenient recordar els factors contextuals i els condicionants 

propis de cada mitjà. Mentre que el PC sol estar situat a l’habitació o al despatx de l’usuari, la 

videoconsola sol trobar-se al saló principal de la casa, tot sovint molt a prop d’altres símbols de 

l’entreteniment familiar i domèstic: la televisió i el DVD. 

En aquest sentit, no hi ha dubte que la videoconsola compta, de partida, amb una fonamental vocació 

d’ús familiar o entre amics, i per tant en companyia. En canvi, la pròpia condició etimològica del PC, 

concebut i fabricat com a ordenador “personal”, implica, en cert sentit, una orientació innata d’aquesta 

plataforma al joc individual. 

3.2. PERSEPECTIVES FUTURES DEL MERCAT 

Segons l’informe de l’OCDE, els canvis més significatius en la indústria del videojoc en els pròxims anys 

tindran com a principals factors el increment de vendes dels videojocs en línia i els videojocs per a 

mòbil. En ambdós casos, aquest tipus de videojocs provoquen l’augment de la distribució en línia, sigui a 

través de Proveïdors de Serveis per Internet (ISP) o pàgines web que ofereixen videojocs. Això tindria 

com a contrapartida no només una pèrdua de rellevància de la distribució, en el seu sentit tradicional, 

sinó també dels punts de venda. 

En el cas concret de les videoconsoles domèstiques, aquestes tendeixen, cada cop més, a ser un 

electrodomèstic basic en el camp de l’oci del que ha de disposar qualsevol casa, ja que no només 

realitzen la seva funció tradicional, sinó que també tenen altres funcions per a l’entreteniment, tals com 

reproducció de vídeo, imatge i so. Una altra tendència habitual de les videoconsoles és la connectivitat a 

serveis d’Internet per mitja d’Ethernet i/o Wifi, fet que les fa aptes per a la distribució de videojocs en 

línia (a més de poder jugar en línia o, simplement, navegar). També, en diversos casos, aquestes 

consoles incorporen connectivitat a través de bluetooth, tot i que ara per ara només s’usa per la 

connexió dels seus comandaments, en un futur serà possible la connexió d’altres dispositius que 

disposin d’aquesta tecnologia, com telèfons mòbils, càmeres, etc. Per tant, la videoconsola domèstica 

tendeix a ser el sistema multimèdia complet de la sala d’estar de qualsevol casa. 

De la mateixa forma que la videoconsola domèstica, la videoconsola portàtil també tendeix a reunir 

cada cop més funcions. Però en aquest cas, la videoconsola portàtil competeix amb altres dispositius 
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portàtils que també tendeixen a reunir totes les funcions possibles en un únic dispositiu. Exemples 

d’aquests són els telèfons mòbils, PDAs o ordinadors de butxaca, lectors de llibres electrònics (e-Books), 

reproductors portàtils de música i vídeo (MP3 i MP4), etc. Com a opinió personal, els dispositius que 

tenen més probabilitat de guanyar-se el seu lloc en el mercat són els telèfons mòbils. 

3.3. ENTORN DEL PRODUCTE 

La indústria de videojocs es divideix, a grans trets, en quatre grans àrees: 

3.3.1. FABRICACIÓ DE PLATAFORMES 

El mercat de les plataformes de joc es correspon amb la manufactura del hardware. Aquesta àrea està 

protagonitzada pels PC, les videoconsoles domèstiques, les consoles portàtils, i recentment també pels 

telèfons mòbils. Històricament, els beneficis del sector de videoconsoles suposen, a grans trets, dues 

terceres parts de la facturació anual en la indústria de videojocs; mentre que per a l’àmbit del PC queda 

el terç restant. Ara està per veure quin tipus d’incidència té en aquesta repartició habitual la penetració 

del videojoc per mòbil. 

El sector de les consoles està dominat per dues grans companyies japoneses i una nord-americana: Sony 

(PlayStation), Nintendo (GameCube/Wii) i Microsoft (X-Box). Fins fa uns anys, una altra companyia 

japonesa, Sega, formava part de la competència en les plataformes de joc, però després del fracàs de la 

seva consola Dreamcast (1999), Sega va decidir retirar-se al disseny de videojocs. Pel que fa a les 

consoles portàtils, les companyies líders són Nintendo (GameBoy Advanced i Nintendo DS) i Sony 

(PlayStation Portable). 

3.3.2. DISSENY I  DESENVOLUPAMENT 

En el sector de disseny de videojocs consisteix en la part “artística” de la indústria, mentre que el 

desenvolupament fa referència a l’execució, a nivell de grafisme i de programació, dels conceptes 

plantejats pels dissenyadors. 

En l’àmbit del disseny i el desenvolupament es va produir també, en un principi, una certa polarització 

del mercat entre companyies nord-americanes i japoneses: els jocs d’Atari i Midway (EUA), per una 

banda, i els de Taito, Namco, Konami i Nintendo (Japó), per altra banda, van dominar el mercat del 

software d’entreteniment durant la primera dècada de la indústria.  

A partir de l’aparició del petit ordinador personal Spectrum, creat pel britànic Clive Sinclair a meitat dels 

vuitanta, va començar a emergir una indústria europea de desenvolupament de videojocs, especialment 

al Regne Unit, que amb el temps assoliria nombrosos èxits. Nissagues de fama internacional com 

Lemmings o Grand Theft Auto van néixer a l’estudi escocès DMA Design, i Tomb Raider va néixer a la 

companyia britànica Core Design. 

3.3.3. EDICIÓ I PUBLICACIÓ 

Les grans companyies d’edició i publicació de videojocs, com Electronic Arts (EUA) o Ubisoft (França), 

centren la seva activitat en la selecció de projectes creatius amb potencial, en el suport a la fase de 

producció i, sobretot, en el màrqueting. En un principi intenten detectar títols amb interès per adquirir 

els seus drets, o bé encarreguen els seus propis projectes a grups de desenvolupament de la seva 

confiança, o a les seves pròpies divisions de desenvolupament. Solen finançar una part o la totalitat dels 

costos de producció i s’encarreguen també del procés de llançament i publicitació del producte. 
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Adquireixen, a canvi, alts percentatges de beneficis i/o drets de comercialització sobre jocs posteriors de 

la companyia de desenvolupament. En el camp de les consoles, una de les estratègies fonamentals de 

les publishers és intentar vendre un mateix títol a totes les plataformes possibles; però això sol entrar en 

conflicte amb les multinacionals que posseeixen les plataformes de joc, que s’estimen més comptar amb 

els jocs de més èxit exclusivament. 

Cal destacar algunes tendències recurrents respecte a la publicació de videojocs: els grans fabricants de 

plataformes de joc es dediquen, en ocasions, a la publicació dels seus títols més emblemàtics o segells 

identitaris de la consola. Així, exerceixen també, tot i que no exclusivament, com a publishers. D’altra 

banda, les grans companyies de publicació solen adquirir, com a filials, els grups de desenvolupament 

amb més èxit, per lligar millor els seus projectes creatius. Finalment, cal assenyalar també que, amb 

força freqüència, les companyies de publicació s’ocupen elles mateixes de les funcions de distribució. 

3.3.4. DISTRIBUCIÓ 

A propòsit de l’àmbit de la distribució, un informe de l’OCDE (2005) destaca que, a causa de la flexibilitat 

de les companyies de publicació per assumir aquest procés de manera autònoma i, d’altra banda, 

l’augment significatiu de la distribució a través d’Internet de molts jocs contemporanis, el sector de la 

distribució de videojocs ha perdut bastant pes específic en els darrers anys. 

Així, actualment, la producció de videojocs es pot dividir en dues grans fases fonamentals: el 

disseny/desenvolupament i la publicació/distribució. 

En contraposició a la pèrdua de pes específic de les distribuïdores en la cadena de valor, s’apunta a 

l’esmentat informe de l’OCDE la formació d’un nou segment rellevant en la producció de videojocs, 

denominat middleware. 

D’aquesta manera, la cadena de valor de la indústria del videojoc quedaria representada actualment de 

la manera següent: 

 

Figura 12. Esquema de distribució (font: indústria del videojoc: de Manic Miner a EverQuest, ref. 8 de la bibliografia) 

Middleware Desenvolupament Fabricants consola 

Publicació Distribuidora 

Punt de venda 

ISPs i pàgines web 

Consumidor 
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4. ENGINYERIA DE CONCEPCIÓ  

4.1. ESTUDI DE SOLUCIONS 

A continuació s’exposen les diferents solucions candidates a ser adoptades en el present projecte. 

D’aquestes també es mostraran les seves avantatges i desavantatges. 

El present projecte es pot dividir en dues parts, el hardware o maquinari corresponent a la interacció 

amb l’usuari i el hardware o maquinari destinat al control.  

En resum, s’estudiaran les possibles solucions destinades a la visualització i el control. 

El software, tal com els llenguatges de programació, seran determinats segons el controladors estudiats. 

4.1.1. VISUALITZACIÓ 

Per a dur a terme la visualització, s’estudien tres solucions: 

 LCD: s’estudia l’ús d’un visualitzador de cristall líquid gràfic de baix preu. 

 LED: s’estudia l’ús d’una matriu entre quatre i nou matrius de cinc columnes i set files de LEDs, 

juntament amb un visualitzador de LEDs de set segments de dos dígits (o dos visualitzadors 

d’un dígit). 

 Monitor: s’estudia l’ús d’un monitor de televisió. En aquest cas, el factor principal a estudiar és 

la comunicació amb aquest. 

VISUALITZACIÓ PER CRISTALL LÍQUID 

Els visualitzadors de cristall líquid o LCD (Liquid Cristal Display) són visualitzadors basats en substàncies 

en estat mesomorf, és a dir, substàncies que presenten una organització no prou ordenada perquè 

puguin ésser considerades sòlides ni prou desordenada per a ésser considerades líquides. 

Cada píxel o punt d’un LCD consisteix, típicament, en una capa de molècules d’una substància 

mesomorfa alineada entre dos elèctrodes. En estat de repòs, és a dir, sense aplicar tensió entre els dos 

elèctrodes, les molècules queden orientades perpendicularment als elèctrodes, formant un conjunt 

transparent que deixa passar la llum. En canvi, quan s’aplica tensió entre els dos elèctrodes, les 

molècules s’orienten paral·lelament als elèctrodes, formant un conjunt opac que no permet el pas de la 

llum. 

Els LCD que es poden trobar al mercat incorporen un microcontrolador específic per a la polarització 

dels elèctrodes, de tal forma que les propietats de les substàncies mesomorfes són conceptes 

transparents a l’usuari final. Dit d’una altra forma, l’usuari només ha de comunicar al controlador del 

LCD les instruccions necessàries per aconseguir els resultats desitjats. 
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CLASSIFICACIÓ 

Els LCD actuals es poden classificar segons les següents propietats: 

TIPUS D’APLICACIÓ 

Segons l’aplicació del LCD, aquest pot ser: 

a) Alfanumèric (veure Figura 13): 

 Només es pot visualitzar un joc de caràcters, el qual es força extens. 

 El visualitzador es divideix en nombre de files i nombre de caràcters per fila. 

 El seu control és relativament senzill. 

 

Figura 13. LCD Alfanumèric (font: Parámetros selección pantallas LCD, ref. 12 de la bibliografia) 

b) Gràfic: 

 S’hi pot visualitzar qualsevol gràfic que l’usuari sigui capaç de dibuixar-hi. 

 L’accés als píxels es realitza determinant la banda dreta o esquerra de la pantalla, pàgina o 

fila dintre la banda escollida, posició de la columna dintre la pàgina i posició del píxel dintre 

la columna (veure Figura 14). 

 El seu control és més complex. 

 

Figura 14. Organització LCD gràfic (font: Utilización de displays LCD gráficos (HD61202) con Ramtron VRS51L3074, ref. 6 de la 

bibliografia) 

TIPUS DE FLUID 

Segons la substància mesomorfa utilitzada en la construcció del LCD, aquests presentaran diferents 

característiques, tals com diferencies en l’angle de visió, el contrast, la coloració i el preu. 

A continuació s’exposen les diferents opcions ordenades de menor a major qualitat: 
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a) TN (Twisted Nematic): 

 Angle de visió:entre 40° i 45° en una direcció concreta. 

 Coloració: negre sobre fons gris. 

 Altres: el més usat i més simple. 

b) HTN (High Twisted Nematic): 

 Angle de visió: major que el TN. 

 Coloració: negre sobre fons gris. 

 Altres: és més car que el TN.  

c) STN (Super Twisted Nematic): 

 Angle de visió: 70°. 

 Coloració: aquesta opció disposa de dues coloracions 

o STN verd: violeta fosc o negre sobre fons verd. 

o STN plata: blau fosc o negre sobre fons platejat. 

 Altres: presenta millor contrast que els anteriors. 

d) FSTN (Film Super Twisted Nematic): 

 Angle de visió: 70°. 

 Coloració: aquesta opció disposa de dues coloracions 

o STN verd: violeta fosc o negre sobre fons verd. 

o STN plata: blau fosc o negre sobre fons platejat. 

 Altres: disposa d’un film per a millorar el contrast respecte l’anterior. 

MODE DE VISUALITZACIÓ 

Segons el controlador que incorpori el LCD, aquests es poden classificar depenent de si s’usa una lògica 

positiva o negativa (veure Figura 15): 

a) Lògica positiva: l’estat de repòs dels píxels del LCD és el transparent o color clar, és a dir, la 

visualització es realitzarà mitjançant un color fosc sobre un de clar. 

b) Lògica negativa: l’estat de repòs dels píxels del LCD és l’opac o color fosc, és a dir, la 

visualització es realitzarà mitjançant un color clar sobre un de fosc. 

 

Figura 15. Imatges positiva i negativa (font: Parámetros selección pantallas LCD, ref. 12 de la bibliografia) 

IL·LUMINACIÓ POSTERIOR 

Segons si el LCD utilitza il·luminació posterior o no, els LCD es poden classificar de la següent forma: 

a) Reflectiu o sense il·luminació posterior: 

 Aquest tipus aprofita la llum ambiental per reflexar-la en un mirall col·locat en la seva part 

posterior. 

 Presenta un consum inferior. 

 Té bona visibilitat si hi ha llum ambiental, però una mala visibilitat sense ella. 

b) Transmissiu o amb il·luminació posterior: 

 Aquest tipus utilitza una font de llum en la part posterior o en un lateral del LCD.  
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 La coloració del LCD queda modificada pel color de la llum  

 Presenta un consum superior. 

 Té millor visibilitat quan no hi ha llum ambiental, però una mala visibilitat quan n’hi ha. 

c) Transflectiu o combinació dels mètodes anteriors: 

 Aquest tipus disposa d’una font de llum pròpia i un mirall en la part posterior per a reflexar 

la llum ambiental. 

 Presenta un consum igual al tipus transmissiu. 

 Té una bona visibilitat amb o sense llum ambiental. 

 La coloració del LCD queda modificada pel color de la llum, però la modificació no s’aprecia 

quan hi ha llum ambiental. 

En els casos que s’utilitzi una font de llum pròpia (tipus transmissiu i transflectiu), aquesta pot ser: 

a) Edge o lateral: 

 Utilitza un o més LEDs en el lateral del visualitzador. 

 Consta d'una capa de metacrilat que actua de difusor de la llum. 

 La intensitat de llum és regulable mitjançant tècniques de control PWM.  

b) Array o matriu: 

 Utilitza una matriu de LEDs repartits en tota la superfície.  

 Presenta un consum més elevat.  

 La intensitat de llum és regulable mitjançant tècniques de control PWM.  

c) CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamps) o fluorescent: 

 Utilitza un petit fluorescent situat a un lateral del visualitzador.  

 Presenta un consum més elevat que l’anterior 

 La intensitat de llum és la més elevada. 

 És necessari utilitzar un convertidor DC/AC per alimentar la lluminària (se'n comercialitzen 

d'específics per aquesta aplicació sota el nom d'inverter).  

TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ  

Pel cas de l’alimentació dels circuits de control, existeixen els dos casos següents: 

a) Lògica alimentada a 3,3 V: 

 És necessària una interfície 5 V / 3,3 V amb la majoria de microcontroladors.  

b) Lògica alimentada a 5 V: 

 Té compatibilitat directa amb la majoria de microcontroladors.  

La tensió de polarització dels elèctrodes difereix de la tensió d’alimentació dels circuits de control. 

Aquesta pot ser generada de dues formes: 

a) Tensió negativa generada externament: 

 És necessari generar una tensió negativa elevada. Aquesta ha de ser de -5 V en cas que el 

LCD sigui alfanumèric o entre -9 i -18 V en cas que el LCD sigui gràfic. 

b) Tensió negativa generada internament: 

 El propi circuit de control del LCD genera la tensió de polarització del LCD.  

REGULACIÓ DEL CONTRAST 

En un LCD el contrast es regula variant la tensió de polarització dels elèctrodes. Aquesta pot ser regulada 

de dues formes: 
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a) Regulació mitjançant hardware: 

 En aquest cas s’utilitza un circuit extern, és a dir, un circuit a dissenyar i implementar. 

 La regulació del contrast la pot determinar l'usuari directament per mitjà d’un 

potenciòmetre. 

 En cas d’utilitzar una resistència normal, es pot optar per a una regulació fixa. 

b) Regulació mitjançant software: 

 En aquest cas, el circuit encarregat de la regulació del contrast està integrat en el LCD. 

 La regulació es realitza a través de senyal. És a dir, la pot realitzar el controlador de l’equip 

de forma automàtica (mitjançant sensors de llum per determinar la millor configuració, per 

exemple) o segons les preferències de l’usuari (si aquesta opció és implementada en el 

software). 

 Com en el cas anterior, es pot optar per una regulació fixa. 

COMPENSACIÓ DE LA TEMPERATURA  

La variació de la temperatura afecta al contrast del LCD, provocant que el contrast s'hagi de regular 

quan la temperatura canvia. En cas que s’hagi optat per una regulació fixa, la variació de temperatura 

pot causar problemes de visibilitat. Aquesta compensació es pot realitzar de les següents formes:  

a) Sense compensació: 

 Es deixa que l'usuari reguli el contrast segons les condicions del moment.  

b) Compensació externa: 

 Consisteix en un circuit extern, és a dir, un circuit a dissenyar i implementar, que varia la 

tensió de polarització dels elèctrodes segons la temperatura.  

 La complexitat del circuit dependrà de l'eficiència del compensador, però n'hi ha de molt 

senzills.  

c) Compensació interna  

 El circuit de compensació de temperatura està integrat en el LCD.  

 Tot i ser un compensador senzill, és apte per a la majoria d'aplicacions.  

INTEGRACIÓ 

El LCD i la seva electrònica de control poden estar muntats de les següents maneres:  

a) LCM (Liquid Cristal Module) o mòdul LCD  

 El circuit de control i el LCD estan muntats en una PCB (veure Figura 16). 

 

Figura 16. LCM o Mòdul LCD (font: Parámetros selección pantallas LCD, ref. 12 de la bibliografia) 

b) COG (Chip on Glass) 

El circuit de control està muntat sobre el propi LCD (veure Figura 17). 
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Figura 17. COG (font: Parámetros selección pantallas LCD, ref. 12 de la bibliografia) 

MODEL CANDIDATS 

A partir d’una búsqueda a través de comerços on-line, s’exposen dos dels models més accessibles, tant 

per disponibilitat com econòmicament: 

a) Displaytech 64128H:  

 Visualitzador gràfic 

 Líquid del tipus FSTN 

 Disponibles en visualització positiva i negativa 

 Il·luminació transmissiva disposada en edge. 

 Lògica alimentada a 3 V i cristall polaritzat, externament, a -9 V. 

 Sense regulació del contrast ni compensació de temperatura. 

 Lògica integrada en el cristall (COG). 

 Resolució: 64 x 128 píxels.  

 Dimensions: 50 x 70 mm. 

 Lògica alimentada a 3 V. 

 Preu: 14,40 € més IVA (disponible en el comerç RS-online). 

b) Displaytech 64128K:  

 Visualitzador gràfic 

 Líquid del tipus STN 

 Disponibles en visualització positiva i negativa 

 Il·luminació reflexiva. 

 Lògica alimentada a 3 V i cristall polaritzat, externament, a -9 V. 

 Sense regulació del contrast ni compensació de temperatura. 

 Lògica integrada en el cristall (COG). 

 Resolució: 64 x 128 píxels. 

 Dimensions: 25 x 50 mm.  

 Preu: 8,54 € més IVA (disponible en el comerç RS-online). 
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RESUM 

A mode de resum, s’exposen les avantatges i desavantatges dels visualitzador de cristall líquid 

 Avantatges: 

 El seu muntatge és més senzill, encara que depenent del LCD, el muntatge es pot complicar 

degut als seus requeriments 

 Resolució alta. 

 Desavantatges: 

 Preus elevats.  

 Control més complicat.  

 Depenent del model, és possible que el display sigui massa petit (tot i ser la resolució més 

que suficient).  

 Cal un circuit extern que generi entre -9 i -18 V per a polaritzar els elèctrodes.  

 Cal una interfície (5/3,3 V) per connectar-se amb la majoria de microcontroladors. 

 Cal un circuit extern per a regular el contrast del display 

 Cal un circuit extern per a compensar la temperatura (si es desitja compensar-la). 

VISUALITZACIÓ PER DÍODES EMISSORS DE LLUM 

Un díode emissor de llum (LED) és un dispositiu semiconductor que emet llum incoherent d'espectre 

reduït quan es polaritza de forma directa la unió PN del mateix i és travessat per corrent elèctric. 

En directa, tots els díodes emeten una certa quantitat de radiació quan els parells electró-buit es 

recombinen, és a dir, quan els electrons cauen des de la banda de conducció (de major energia) a la 

banda de valència (de menor energia). Indubtablement, la freqüència de la radiació emesa i per tant el 

seu color, dependrà de l'altura de la banda prohibida (diferències d'energia entre les bandes de 

conducció i valència), és a dir, dels materials emprats. Els díodes convencionals, de silici o germani, 

emeten radiació infraroja molt allunyada de l'espectre visible, no obstant amb materials especials poden 

aconseguir-se longituds d'ona visibles. 

El dispositiu semiconductor està comunament encapsulat en una coberta de plàstic. Encara que el 

plàstic pot estar acolorit, és només per raons estètiques, ja que això no influeix en el color de la llum 

emesa. 
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CLASSIFICACIÓ 

Els LED actuals es poden classificar segons les següents propietats: 

TIPUS D’APLICACIÓ 

Segons l’aplicació del LED, aquest pot ser: 

a) Senyalització 

 S’utilitzen LED en miniatura, els quals mesuren des de 2mm fins a 10 mm (se’n poden 

trobar de més grans, però no és usual) 

 Depenent del lloc on es realitzi la implementació, s’usen LED de diferents consums: 

 De baixa corrent: alimentats amb 2 mA a 2 V (4 mW de consum), són idonis per a 

dispositius portables o d’altres en els que sigui important l’autonomia del dispositiu. 

 Estàndards: alimentats amb 20 mA a 2 V (40 mW de consum) o a 5 V (100 mW de consum) 

segons el color del LED. 

 D’alt rendiment: alimentats d’igual forma que els estàndards, però dissenyats per a una 

bona visibilitat encara que la llum ambiental sigui molt alta. 

 Els LED es poden trobar sols o integrats en molts tipus de muntatges. 

b) Il·luminació 

 S’utilitzen LED d’alta potència (HPLED), els quals poden conduir corrents superiors a 1 A. 

 Per a produir llum blanca (l’idònia per a il·luminar) s’usen o be LED blancs o una 

combinació de LED vermell, verd i blau (RGB). 

 Els làmpades es dissenyen de forma que els HPLED estiguin refrigerats, ja que aquest tipus 

de LED dissipen molta calor. 

 La seva eficàcia és d’uns 40 lm/W. 

COLORS I MATERIALS 

Segons el material amb el qual hagi estat fabricat el LED, aquest pot emetre llum de diferents colors, 

però també pot sofrir una variació en la seva tensió llindar necessària per a polaritzar-lo. A continuació 

es mostren els colors disponibles dintre l’espectre visible de la llum i la tensió llindar corresponent: 

a) Vermell 

 Longitud d’ona: 610 < λ < 760 

 Tensió llindar: 1,63 < VF < 2,03 

b) Taronja 

 Longitud d’ona: 590 < λ < 610 

 Tensió llindar: 2,03 < VF < 2,10 

c) Groc 

 Longitud d’ona: 570 < λ < 590 

 Tensió llindar: 2,10 < VF < 2,18 

d) Verd 

 Longitud d’ona: 500 < λ < 570 

 Tensió llindar: 1,90 < VF < 4,00 

e) Blau 

 Longitud d’ona: 450 < λ < 500 

 Tensió llindar: 2,48 < VF < 3,70 

f) Violeta 

 Longitud d’ona: 400 < λ < 450 
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 Tensió llindar: 2,76 < VF < 4,00 

INTEGRACIÓ 

En el mercat es poden trobar LEDs en multitud de muntatges. Els principals són: 

a) Simple: 

 Un únic LED en cada encapsulat 

 Disponible en diferents dimensions, formes i colors (veure Figura 18). 

 

Figura 18. LEDs simples (font: Wkimedia Commons). 

b) Multi – color: 

 Dos o més LEDs de diferent color per a cada encapsulat. 

 El més comú és el LED RGB, el qual inclou un LED vermell, un de verd i un altre de color 

blau. El seu control o alimentació es realitza mitjançant tres ànodes i un càtode comú o 

viceversa. 

c) Visualitzadors 

 Muntatges que integren varis LEDs del mateix color destinats a mostrar un joc de caràcters 

determinat. 

 Els formats més comuns són: 

o Set segments: dissenyats per a mostrar caràcters numèrics (aràbics) i alguns 

caràcters de l’alfabet llatí (veure Figura 19). 

 

Figura 19. Display de set segments (font: Wkimedia Commons) 

o Catorze segments o “explosió d’estrelles” (de l’anglès, starburst): dissenyats per a 

mostrar caràcters alfanumèrics (lletres llatines i números aràbics) (veure Figura 

20). 

 

Figura 20. Display de catorze segments (font: Wkimedia Commons) 
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o Matriu de set files per cinc columnes: dissenyades per a mostrar caràcters 

alfanumèrics (lletres llatines i números aràbics) amb més claredat que els 

anteriors (veure Figura 21). 

 

Figura 21. Matriu de LEDs de set per cinc (font: Wkimedia Commons) 

MODELS CANDIDATS 

A partir d’una búsqueda a través de comerços on-line, s’exposen alguns models que possiblement es 

podrien utilitzar en el projecte: 

a) Kingbright TA07/TC07:  

 Matriu de set files i cinc columnes. 

 Colors disponibles: vermell, groc o verd.  

 Dimensions: 13 mm x 18 mm.  

 Preu: 2,76 € més IVA (disponible en el comerç RS-online, preu per al model TA07-11GWA). 

b) Kingbright TA20/TC20:  

 Matriu de set files i cinc columnes. 

 Colors disponibles: vermell, groc o verd.  

 Dimensions: 38 mm x 53 mm. 

 Preu: 1,96 € més IVA (disponible en el comerç RS-online, preu per al model TA20-11EWA). 

c) Avago Technologies HDSP-Fxxx: 

 Visualitzador de set segments 

 Colors disponibles: vermell, vermell d’alta eficiència, taronja, groc i verd. 

 Dimensions: 12,90 mm x 9,79 mm. 

 Preu: 1,62 € més IVA (disponible en el comerç RS-online, preu per al model HDSP-F201). 

RESUM 

L’ús de visualitzadors per mitjà de díodes emissors de llum presenta les següents avantatges i 

desavantatges respecte els visualitzadors de cristall líquid: 

 Avantatges:  

 Control més senzill  

 Lluminositat molt intensa i controlable de formes diverses, sigui mitjançant software o 

hardware.  

 Opció de menys cost econòmic que el cristall líquid. 

 Desavantatges:  

 Muntatge més complicat.  

 Resolució molt baixa.  

 Depenent del model, el display final (matriu de matrius) serà massa gran si es vol 

aconseguir una resolució acceptable.  

 Utilització de desmultiplexors si s'usen moltes matrius.  

 Utilització de drivers o buffers per a l'alimentació dels LEDs.  
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 És necessari utilitzar displays extres (tipus 7 segments) per mostrar informació extra 

(puntuacions).  

 Utilització de convertidors BCD a 7 segments per al control dels displays anteriors. 

VISUALITZACIÓ PER MONITOR 

Existeix un gran ventall de tipus de monitors. Aquest poden utilitzar diverses tecnologies, tals com CRT, 

LCD o plasma. En el cas d’usar un monitor de televisió o ordinador per a la visualització, la tecnologia 

que usi aquest és el menys important. El factor principal a estudiar és la comunicació entre el monitor i 

el microcontrolador. 

CLASSIFICACIÓ  

En aquest cas, la classificació només es realitzarà segons el sistema de connexió entre el dispositiu 

objecte del projecte i el monitor. Així doncs, en els monitors actuals podem trobar les següents 

connexions: 

a) Antena: 

 Es tracta d’introduir la senyal tal com si es tractés d’un canal de televisió, el qual haurà de 

ser sintonitzat. 

 La senyal es pot transmetre en format analògic o digital. En cas d’utilitzar l’últim, caldrà un 

descodificador, sinó el porta integrat la pròpia televisió 

 La connexió es pot realitzar mitjançant l’espectre electromagnètic, és a dir, emeten una 

senyal de televisió, o introduint la senyal directament al cablejat de l’antena (cable coaxial) 

mitjançant una derivació o un commutador. 

 És el sistema usat per les consoles de la dècada dels 80 i 90 (Sega MasterSystem i 

MegaDrive i Nintendo NES i SNES, entre d’altres) 

b) Vídeo Compost: 

 Mitjançant un sol canal, es transmet les senyals corresponents a crominància, luminància i 

sincronisme de forma analògica. 

 La codificació del color es pot realitzar mitjançant tres estàndards: NTSC (usat a Amèrica i 

Àsia), PAL (usat a Europa) i SECAM (usat a França i a països de la zona d’influència de 

l’antiga URSS). 

 La connexió es pot realitzar un connector jack RCA o un connector SCART (més conegut 

com a Euroconnector). Tant mateix, es comercialitzen adaptadors de jack RCA a SCART. 

 És el sistema usat per les consoles de la dècada dels 90 i 2000 (Sony Play Station, Microsoft 

XBox, Nintendo GameCube i Wii, entre d’altres). 

c) VGA: 

 Mitjançant varis canal, es transmet les senyals corresponents a crominància i sincronisme 

de forma analògica. 

 La connexió es realitza mitjançant un connector HD-15, més conegut com a connector 

VGA. 

 Aquest sistema permet utilitzar tant monitors de televisió com d’ordinador. 

d) HDMI: 

 Digitalment, es transmet la senyal d’àudio i de vídeo de forma xifrada i sense compressió. 

 La connexió es realitza mitjançant un connector HDMI de tipus A (19 pins) o, de forma 

menys usual, amb un connector HDMI de tipus B (29 pins). 

 És el sistema utilitzat en les consoles més modernes (Sony Play Station III, entre d’altres) 
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RESUM 

L’ús de monitors externs, siguin de televisió o ordinador, té les següents avantatges i desavantatges: 

 Avantatges: 

 Resolució i visibilitat molt superior a les demés opcions. 

 Si no considerem el monitor part del projecte, el preu total del projecte amb aquesta opció 

és el més reduït. 

 És el muntatge més senzill de les tres opcions. 

 Desavantatges: 

 L’objecte del projecte deixa de ser una consola portàtil. 

 En cas d’usar sistemes de connexió analògics, és necessari l’ús de convertidors A/D o un 

microcontrolador que els integri. 

 En cas de considerar el monitor part del projecte, el preu d’aquest visualitzador és molt 

més elevat que les demés opcions. 

 És necessari un ampli estudi de les tecnologies usades per part de l’autor del projecte. 

4.1.2. MICROCONTROLADOR  

En aquest apartat s’estudiarà l’ús de microcontrolador de diverses companyies, així com les seves eines 

de desenvolupament. 

 

Figura 22. Diagrama estructura PIC (font: www.microchip.com) 

L’arquitectura dels microcontroladors de 8 bits, tant de la família PIC de la marca Microchip, com de la 

família AVR d’Atmel, presenta una configuració en forma d’arquitectura Harvard. En aquesta 

arquitectura, l’emmagatzament destinat a les dades i al programa està separat. Per tant, les instruccions 

i les dades es transmeten per diferents busos, augmentant la velocitat i el rendiment general. 

Així doncs, per una banda, disposen d’una memòria volàtil destinada a emmagatzemar dades, la qual es 

escrita o llegida a través d’un bus de 8 bits. Aquesta normalment es troba subdividida en bancs de 

memòria, on cada un conté una quantitat determinada de registres o posicions de memòria de 8 bits 

cada una. Tot i que les dimensions d’aquesta memòria van en concordança amb les prestacions del 

microcontrolador, els de la família AVR d’Atmel acostumen a implementar molts bancs de pocs registres 

cada un, en canvi, la família PIC de Microchip implementen pocs bancs de molts registres cada un. 

http://www.microchip.com/
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Per altra banda, disposen d’una memòria destinada al programa, a la qual s’hi accedeix mitjançant un 

bus diferent a l’anterior. L’amplada del bus de programa va en concordança amb les prestacions del 

microcontrolador, normalment, aquesta és de 12, 14 ó 16 bits. Evidentment, els busos de major 

amplada permeten executar més instruccions o instruccions més complexes per cada cicle del rellotge 

del microcontrolador. 

Ambdues famílies incorporen també altres memòries. Una d’elles és una memòria de dades no volàtil de 

tipus EEPROM, les dimensions de la qual seran concordants amb les prestacions del microcontrolador. 

L’altre és una pila o stack, la qual funciona com a registre LIFO (Last Input First Output). 

Tots dos tipus de microcontroladors possibiliten l’ús d’implementar interrupcions, siguin activades de 

forma externa, interna, temporitzades... 

Ambdues famílies de microcontroladors implementen microprocessadors RISC, és a dir, processadors 

controlats amb un joc d’instruccions reduït. El nombre d’instruccions pot variar des de 35, per a 

microcontroladors de gama baixa, fins a 90 per als de gama alta. Existeixen instruccions per a realitzar 

operacions entre un acumulador i una constant o una posició de memòria, instruccions de 

condicionament, de salt o de retorn, instruccions per a implementar interrupcions i una instrucció per a 

passar a mode de baix consum. 

Finalment, aquests microcontroladors poden implementar una extensa gama de perifèrics, tals com 

comptadors o temporitzadors, convertidors A/D i altres tipus d’interfícies. 

EINES DE DESENVOLUPAMENT 

Per tal de treballar amb els microcontroladors de Microchip, cal disposar d’algunes eines de 

desenvolupament mínimes, tals com un gravador i un compilador. A més serà convenient l’ús d’alguna 

eina de simulació i depuració. 

El gravador està compost per un hardware, que actua de interfície entre el microcontrolador i un 

ordinador personal, i per un software, el qual es comunica amb el microcontrolador per mitjà de la 

interfície. 

El compilador és un software que s’encarrega de transformar un codi de programa escrit en diversos 

llenguatges (entre d’altres, C, Pascal i assemblador) i codificat de forma estàndard, en un codi escrit en 

llenguatge màquina (el qual variarà segons el microcontrolador) i codificat, generalment, en format 

hexadecimal. 

El simulador pot ser un software o un conjunt de hardware i software. En el primer cas, el software 

permet emular el funcionament de microcontrolador directament en un ordinador personal, a més, 

també es pot simular el funcionament amb una velocitat inferior, amb parades programades o pas a pas 

per tal de poder ser observat i depurat. En el segon cas, el software executa el programa directament en 

el microcontrolador, però permeten un funcionament amb una velocitat inferior, amb parades 

programades o pas a pas per tal de poder observar i depurar-lo. 

EINES DE DESENVOLUPAMENT DE MICROCHIP 

Així doncs, l’empresa Microchip posa a disposició, de forma gratuïta, el software MPLAB IDE, un entorn 

de desenvolupament que compleix les funcions de software gravador, compilador i simulador. 

En l’apartat de gravació, aquesta eina és compatible amb la majoria de hardwares gravadors que ofereix 

la pròpia empresa. Existeixen gravadors de baix cost, els quals només poden gravar un determinat 
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nombre de models de microcontroladors, i gravadors professionals, preparats per gravar tota la gama 

de productes de Microchip. 

En referència a la compilació, aquesta eina només, per defecte, compila a partir de llenguatge 

assemblador. No obstant, Microchip ofereix complements, de forma no gratuïta, per a poder compilar a 

partir de llenguatge C. 

Finalment, pel que fa a la simulació, l’eina és capaç de simular directament al ordinador personal o al 

microcontrolador a través d’un hardware de depuració. Aquest hardware és distribueix per separat i, de 

la mateixa forma que els gravador, existeixen diversos models. 

Cal destacar que també existeixen els anomenats kits d’iniciació. Aquests productes integren les 

funcions de gravació (tant el software com el hardware), compilació i simulació (tant en l’ordinador com 

en el microcontrolador) per una subfamília determinada de microcontroladors i per un preu contingut. 

Aquest productes són força útils quan s’ha de treballar sempre el mateixos models de 

microcontroladors, però no són la millor opció quan s’ha de treballar amb diferents models. Un exemple 

és el MPLAB Starter Kit for PIC18F MCU (veure Figura 23), el qual integra totes les funcions per la família 

PIC18F i disposa de diverses entrades i sortides de diferents classes a un preu de 59,98 $ (preu vàlid 

només a EUA). 

 

Figura 23. MPLAB Sarter Kit for PIC18F MCU (font: www.microchip.com) 

EINES DE DESENVOLUPAMENT D’ATMEL 

De la mateixa forma que Microchip, Atmel també posa, de forma gratuïta, a disposició de l’usuari un 

entorn desenvolupament integrat, l’AVR Studio, que compleix les funcions de software gravador, 

compilador i simulador. 

Aquest eina és anàloga al MPLAB IDE, és a dir, és compatible amb els gravadors propis de la marca, 

compila programes escrits en assemblador i pot simular a l’ordinador o al microcontrolador (utilitzant 

un hardware). 

No obstant, pels microcontroladors de 32 bits, existeix l’eina AVR32 Studio, la qual, entre altres 

prestacions, és capaç de compilar programes escrita en C. 

http://www.microchip.com/
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Per últim, existeix un kits d’iniciació, el ATSTK500 (Figura 24) el qual disposa de multitud de mòduls 

d’expansió, cada un d’ells especialment dissenyat per a una aplicació en concret. Com exemple, es pot 

trobar el model ATSTK502 (Figura 25), un mòdul pensat per a treballar amb pantalles LCD. 

 

Figura 24. Kit d’iniciació (font: www.atmel.com) 

 

Figura 25. Mòdul LCD (font: www.atmel.com) 

EINES DE DESENVOLUPAMENT DE TERCERS 

A més de les eines que distribueixen els propis fabricants, també existeix un extens catàleg d’altres eines 

desenvolupades per altres organitzacions. 

En el camp dels gravadors, una de les eines més versàtils, gratuïta i, alhora, senzilla, és el software IC-

Prog Prototype Programmer. Aquest software és capaç de treballar conjuntament amb la majoria de 

hardwares gravadors que es basin en una connexió sèrie. Tots els hardwares gravadors que poden 

treballar amb aquest software estan publicats a la pàgina web de l’autor, ja que els hardwares usats 

tenen llicències no restrictives. Aquest software, en conjunt amb el hardware corresponent, és capaç de 

gravar gairebé qualsevol dispositiu que pugui ser gravat per mitjà d’una connexió sèrie. Així doncs, entre 

altres famílies, aquesta eina pot servir per gravar tant microcontroladors PIC com AVR. 

En els camps dels compiladors existeix una eina força coneguda, el software propietari CCS PIC MCU® C 

Compiler, el qual és un compilador C per a la majoria de models de la família PIC de Microchip. Un altre 

compilador existent és el software lliure JAL (Just Another Language), el qual és un compilador, en un 

llenguatge semblant al Pascal, per als models més populars de la família PIC de Microchip. 

Malauradament, aquesta última eina és un projecte de codi obert ja abandonat. 
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4.2. SOLUCIÓ PROPOSADA  

4.2.1. VISUALITZACIÓ 

En primer lloc, eliminem la solució basada en l’ús de monitors externs, ja que aquesta solució converteix 

la videoconsola portàtil objecte d’aquest projecte en una videoconsola domèstica. És a dir, mitjançant 

l’ús de monitors externs no es compleixen els objectius del present projecte. 

Per tant, l’elecció es realitza entre l’ús d’un display LCD gràfic o l’ús d’una matriu formada per un 

conjunt de sis matrius de cinc columnes per set files de LEDs. 

El primer cas (LCD) resulta en una visualització d’alta resolució però de baixa visibilitat. Per altra banda, 

el control d’aquest no és senzill i el seu muntatge, tot i que en principi sí que sembla senzill, es complica 

degut a la necessitat d’usar circuiteria externa. Una altre factor a tenir en compte són les dimensions de 

la pantalla, els models amb resolucions idònies pel projecte són, en quant a dimensions, força petits, fet 

complica, encara més, la visibilitat. 

El segon cas (matrius de LEDs) resulta en una visualització de baixa resolució però d’alta visibilitat. Tot i 

que el seu control sembla senzill, es complica degut a l’ús de multiplexació, el seu muntatge, en canvi, 

no presenta gaires dificultats. En quant a les dimensions resultants, en aquest cas el problema és el 

contrari que en l’ús de LCD, no obstant existeixen models de dimensions reduïdes, el qual deriva en una 

pantalla, formada per un conjunt de matrius, de dimensions aptes pel projecte. 

Finalment, es decideix implementar un conjunt de matrius format 6 matrius de 5 columnes i 7 files cada 

una. Aquestes estaran distribuïdes en 3 columnes i 2 files. Per tant, el muntatge final derivarà en una 

pantalla de 15 columnes i 14 files de LEDs, és a dir, un total de 210 LEDs. 

4.2.2. MICROCONTROLADOR 

Tant les famílies AVR d’Atmel com la PIC de Microchip són molt semblants. De fet es poden trobar 

models amb prestacions idèntiques. Així doncs, l’elecció es torna en una decisió totalment subjectiva, és 

a dir, segons les preferències de l’autor del present projecte. 

No obstant, existeixen factors que poden decantar la balança cap a una de les dues famílies de 

microcontroladors. Un d’aquest factors és la disponibilitat, la quantitat, la qualitat i l’idioma de 

documents, siguin altres projectes, notes d’aplicació, guies, etc., de terceres persones, siguin altres 

tècnics, representants de la marca o aficionats. Tot i que hi ha grans comunitats de desenvolupadors, els 

quals participen en fòrums, elaboren guies i comparteixen els seus projectes desenvolupats en ambdues 

famílies, és per la família PIC de Microchip per qual existeix més informació, fàcilment disponible i 

comprensible. 

Així doncs, el microcontrolador proposat per al present projecte és un microcontrolador de 8 bits de la 

família PIC de Microchip de gama alta, és a dir, amb ample de bus de programa de 16 bits (subfamília 

PIC18). 

El model concret serà escollit segons les necessitats que sorgeixin en el disseny definitiu del projecte, 

però de moment s’utilitzarà el model PIC18F452, ja que és un model molt complet, amb memòries de 

dimensions generoses i que ja s’ha usat anteriorment per a un projecte similar a l’actual. En cas d’un 

futur canvi, sempre serà per un model de prestacions més ajustades que l’actual, és a dir, amb menys 

nombre d’entrades o sortides, menys memòria (de qualsevol tipus), menys perifèrics, etc. 
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EINES DE DESENVOLUPAMENT 

Les solucions proposades com a eines de desenvolupament passen per optar per a les solucions més 

econòmiques i de fàcil accés. Alhora, també és una decisió condicionada pels gustos de l’autor del 

projecte. 

Per tant, s’utilitzarà l’entorn de desenvolupament MPLAB IDE en la seva última versió en data actual (a 

desembre de 2009, l’última versió és la v8.40). Com ja s’ha explicat, aquest software integra totes les 

funcions necessàries per a treballar amb els microcontroladors PIC de Microchip, però, per aquest 

projecte, només s’usaran les funcions de compilació i de simulació sobre l’ordinador. 

Com a gravador, s’ha optat per usar un hardware que pugui ser muntat, sense complicacions, per l’autor 

del projecte. Per tant, se’n ha escollit un entre els compatibles amb la última versió del software IC-Prog 

Prototype Programmer (a desembre de 2009, l’última versió estable és la 1.05F). El hardware escollit, 

que és una versió simplificada del gravador Ludipipo, és el PIPO2, ja que és un dels hardwares més 

senzills dels que s’han vist. 

En resum, s’utilitzaran les següents eines: 

 Llenguatge de programació: assemblador. 

 Compilador: MPASM (integrat en el software MPLAB IDE). 

 Gravador (software): IC-Prog Prototype Programmer 1.05F. 

 Gravador (hardware): PIPO2. 

 Simulador: MPSIM (integrat en el software MPLAB IDE). 
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5. NORMATIVA I ASPECTES  LEGALS 

5.1. NORMES I REGLAMENTS  

El present projecte consta d’un hardware i d’un software. Cada una d’aquestes parts està sotmesa a 

diferents normes a tenir en compte. 

5.1.1. NORMATIVES QUE AFECTEN AL HARDWARE 

ROHS 

La directiva 2050/95/CE de restricció de certes substancies perilloses en dispositius elèctrics y 

electrònics, (RoHS de l’anglès Restriction of Hazardous Substances), va ser adoptada el febrer de 2003 

per la Unió Europea. La directiva RoHS va entrar en vigor l’1 de juliol de 2006.  

Aquesta restringeix l’ús de sis materials perillosos en la fabricació de varis tipus d’equips elèctrics i 

electrònics: 

 Plom. 

 Mercuri. 

 Cadmi. 

 Crom VI (també conegut como crom hexavalent). 

 PBB. 

 PBDE. 

La directiva s’aplica als següents equips: 

 Electrodomèstics. 

 Equips de comunicacions i IT. 

 Aparells elèctrics de consum. 

 Aparells de il·luminació, incloses les bombetes de filaments. 

 Eines elèctriques i electròniques. 

 Joguets, equips esportius i de temps lliure. 

 Màquines expenedores. 

Aquest normativa afectarà, sobretot, en la compra de components per a la realització del projecte. 

S’haurà de comprovar que els components usats compleixin la directiva. 

COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA 

La compatibilitat electromagnètica (també coneguda per les seves sigles CEM o EMC) es defineix com la 

capacitat de qualsevol aparell, equip o sistema per funcionar de forma satisfactòria en el seu entorn 

electromagnètic sense provocar pertorbacions electromagnètiques sobre qualsevol cosa d’aquest 

entorn. 

Per tan, es diferencien els dispositius, aparells o sistemes participants en un entorno electromagnètic 

segons dos grups: 

 Emissor: produeix tensions, intensitats o camps electromagnètics que, potencialment, són la 

causa de pertorbacions a altres elements de l’entorn, inclosos ells mateixos. 
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 Susceptible: el seu funcionament pot veure’s degradat en presència de pertorbacions 

electromagnètiques, les quals provoquen altres equips o ells mateixos. 

Per altre banda, donat que un sistema pot estar compost de subsistemes, també s’ha d’estudiar les 

possibles interferències internes entre els mateixos. 

La directiva 2004/108/CE estableix dos límits a complir: el límit d’emissió pels aparells considerats 

emissors i el límit d’immunitat pels aparells considerats susceptibles. 

BAIXA TENSIÓ 

La directiva 2006/95/CEE, actualització de l’antiga directiva 73/23/CEE, s’aplica a tot material elèctric 

destinat a ser usat entre uns límits de tensió de 50 i 1000 V per corrent alterna i 75 i 1500 V per corrent 

contínua. Aquests límits de tensió es refereixen a l’alimentació i a la sortida, no a les tensions que 

puguin aparèixer en l’interior. 

En el cas particular d’aquest projecte, no hi ha sortides de tensió si es considera tot el hardware com a 

un únic dispositiu, però si aquest es considera com a un conjunt de dispositius. L’encapsulació final del 

hardware modificarà totes les tensions de sortida dels diferents components com a tensions internes 

del dispositiu complet, quedant, aquestes, excloses de la normativa. De totes formes, no existeix cap 

tensió de sortida de cap component que entri dintre els marges marcats per la normativa. 

Pel que fa a les tensions d’entrada, el bloc destinat a l’alimentació del sistema si disposa d’una tensió 

d’entrada que està dintre els límits que estableix la normativa. Per tan, el compliment de la normativa 

per part del sistema d’alimentació, equivaldrà al compliment de la normativa per part del dispositiu 

sencer. 

Aleshores, tal com especifica la normativa, si la màquina s’alimenta amb energia elèctrica, estarà 

dissenyada, fabricada i equipada per prevenir, o possibilitar la prevenció de tots els riscos d’origen 

elèctric.  

5.1.2. NORMATIVES QUE AFECTEN AL SOFTWARE 

Les normatives que afecten al software es basen principalment en la titularitat d’aquests. Per una banda 

s’han de tenir en compte les propietats intel·lectuals dels videojocs que s’utilitzin com a base. Per altra 

banda s’han de tenir en compte les llicències d’ús del software usat en la realització del projecte. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS VIDEOJOCS BASE 

Els dos videojocs en que es basaran els videojocs desenvolupats en el projecte, l’Space Invaders i el 

Night Driver, actualment són considerats software del tipus abandonware. 

En informàtica s'anomena abandonware, al programari que ja no es desenvolupa ni es manté pel titular 

dels seus drets. Habitualment es tracta de jocs o programes sense funcions avançades que tenen més de 

5 anys d'antiguitat. Alguns propietaris abandonen aquest programari perquè ja que no els és rendible, 

però d'altres opten per vendre'l a molt baix preu o fins i tot regalar-lo. 

Per tant, la propietat intel·lectual d’aquests jocs no suposa cap problema en la realització del projecte. 

Cal destacar, de forma anecdòtica, que el videojoc Space Invaders no estava sotmès a cap copyright 

quan aquest va sortir al mercat, fet que va permetre que altres companyies llancessin al mercat 

videojocs clons d’aquest. 
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LLICÈNCIES D’ÚS DEL SOFTWARE USAT 

En l’elecció de les diverses eines de desenvolupament, s’ha optat per aquelles que són de distribució 

gratuïtes. 

El programa MPLAB IDE és una eina que distribueix de forma gratuïta l’empresa Microchip a través de la 

seva web. Destacar que això no implica que el programa sigui lliure3, és a dir, només l’autor pot copiar, 

distribuir i modificar el programa, exceptuant el cas en que es disposi del seu consentiment. 

El programa IC-Prog Prototype Programmer és distribuït de forma gratuïta per l’autor a través de la seva 

web. A més, l’autor dóna permís per copiar i distribuir, sense cost, el programa. En cas de voler vendre 

el programa, s’especifica clarament que és necessari el permís de l’autor. No s’especifica, però, la 

llibertat per a modificar el programa. 

A més de les eines de desenvolupament, també s’usaran altres programes: 

El programa OrCAD, usat en el disseny i simulació del hardware, no es distribueix de forma gratuïta ni és 

un programa de codi lliure. Afortunadament, existeix una versió gratuïta, que té certes limitacions, 

destinada als estudiants. Evidentment, en el projecte haurà de ser usada la versió gratuïta. Cal destacar 

que existeixen altres programes compatibles amb el llenguatge usat en les simulacions electròniques 

(SPICE), entre els quals s’hi poden trobar de diversos tipus de llicències. 

Els programes d’edició de text, imatge o altres programes d’ofimàtica no seran citats ja que es disposa 

de les corresponents llicències per usar-los. 

 

                                                             

3
 Notar que la traducció de la paraula anglesa free pot ser tant lliure com gratuït, fet que pot donar lloc a 

confusions. 
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6. PREVIABILITAT TÈCNICA 

6.1. ESPECIFICACIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

6.1.1. HARDWARE 

Com qualsevol altre sistema, el present projecte consta d’una entrada, un control, una sortida i una 

realimentació: 

 L’entrada està composta per un comandament o botons 

 El control és realitzat per un microcontrolador 

 La sortida consisteix en una visualització per mitjà de matrius LEDs i displays de set segments 

LEDs 

 La realimentació es portada a terme per l’usuari (persona) del sistema, el qual, segons la 

informació rebuda a través de la sortida, actuarà d’una forma o una altra sobre l’entrada. 

A més, com qualsevol sistema elèctric, també hi ha una part del hardware dedicada a l’alimentació del 

sistema. 

 

Figura 26. Diagrama de blocs del sistema complet. (Font pròpia). 

A la figura següent es mostra, en més detall, el diagrama de blocs de la part corresponent a la 

visualització: 
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Figura 27. Diagrama de blocs de la visualització. (Font pròpia). 

6.1.2. SOFTWARE 

ESPECIFICACIONS 

El software a realitzar consisteix en dos videojocs, els quals seran anomenats “Driver” i “Space”: 

DRIVER 

El joc Driver és un simulador de conducció, semblant al joc Night Driver d’Atari de l’any 1976. El jugador 

controla un cotxe evitant sortir de la carretera o xocar amb algun obstacle. La peculiaritat d’aquest joc 

és que el cotxe controlat pel jugador no es mou, sinó que és la resta d’elements (carretera i obstacles) 

els que es desplacen cap a la dreta o esquerra i avall, creant la sensació de que el jugador gira cap a la 

dreta o esquerra i avança. 

Durant l’ús d’aquest videojoc, en la pantalla es pot visualitzar els següents elements (veure Figura 28): 

els obstacles, els extrems de la carretera i el cotxe controlat pel jugador. 
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Figura 28. Objectes visualitzats en el joc Driver. (Font pròpia). 

La carretera es genera de forma aleatòria però mantenint una amplada mínima (que serà decrementada 

per incrementar el nivell de dificultat del joc). 

Els obstacles també es generen de forma aleatòria, però sempre mantenint un espai suficient per a 

passar entre obstacles o entre obstacle i l’extrem de la carretera. El nombre d’obstacles serà 

incrementat per pujar la dificultat del joc. 

El cotxe controlat pel jugador es manté immòbil en la pantalla. 

A l’inici d’una partida, el programa haurà de genera una carretera sencera i alguns obstacles. Després 

només haurà de genera les parts superiors de la carretera (fent-ho en línia recta o diagonal) i nous 

obstacles. 

El jugador disposa dels següents controls: dreta, que desplaçarà la pantalla cap a l’esquerra (creant 

l’efecte de girar cap a la dreta); esquerra, que desplaçarà la pantalla cap a la dreta; accelerar, que 

augmentarà la velocitat amb que avancen la carretera i els obstacles (quan no s’acceleri, es disminuirà la 

velocitat per tal de simular el control contrari, desaccelerar). 

La puntuació es realitza segons la distància recorreguda i cada cop que el cotxe controlat pel jugador 

xoqui amb l’extrem de la carretera o un obstacle, es perdrà un intent o vida (el nombre d’intents és 

limitat). 

SPACE 

El joc Space és un simulador de combat amb naus espacial, semblant al joc Space Invaders de Taito de 

l’any 1978. El jugador controla una nau per tal d’eliminar les naus enemigues mitjançant una arma. 

En el videojoc, es pot visualitzar en pantalla els següents elements (veure Figura 29): les naus 

enemigues, els projectils disparats pel jugador i per l’enemic i la nau controlada pel jugador. 
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Figura 29. Objectes visualitzats en el joc Space. (Font pròpia). 

A l’inici d’una partida, es col·loca un cert nombre d’enemics en pantalla, els quals aniran desplaçant-se 

de cantó a cantó i baixant quan arribin a un extrem. Les naus enemigues situades a primera fila 

dispararan a la nau del jugador. 

El jugador té l’habilita de desplaçar la nau cap a la dreta o l’esquerra i disparar. 

Cada cop que s’elimini un enemic, la resta d’enemics es desplaçaran amb una velocitat major. Un cop 

eliminats tots els enemics, es crearà una partida nova, amb un nombre d’enemics i una velocitat de 

desplaçament inicial més elevats que a la partida anterior. 

Quan el projectil d’un enemic o un enemic toqui la nau del jugador, aquest perdrà un intent o vida. El 

nombre d’intents és limitat. 

La puntuació és realitza segons el nombre d’enemics eliminats. 

DISSENY 

Per tal de facilitar la implementació del software, cal primer realitzar un disseny d’aquest. Degut a que el 

llenguatge assemblador utilitzat en el microcontrolador permet realitzar una programació modular, s’ha 

optat per realitzar un disseny en forma de modularització enlloc de realitzar un ordinograma o similar. A 

la Figura 30 es mostren els mòduls a implementar i la relació entre ells, és a dir, quin mòdul executa a 

quin. 
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Figura 30. Modularització. (Font pròpia). 

MÒDULS COMUNS 

El programa principal o mòdul “Main” realitza una configuració inicial del microcontrolador mitjançant 

el mòdul “Configurar”, demana a l’usuari quin joc vol executar mitjançant el mòdul “Iniciar” i executa el 

joc demanat (mòduls “DriverMain” o “SpaceMain”). 

Els mòduls “Entrar” i “Visualitzar” són mòduls que s’executen per mitjà d’interrupcions. El primer, 

“Entrar”, s’executa cada cop que l’usuari realitza una acció (prémer un botó) i la seva funció és 

emmagatzemar en memòria el botó accionat per l’usuari perquè altres mòduls facin ús d’aquesta 

informació (veure mòduls “DriveEntrar” i “SpaceEntrar”). El mòdul “Visualitzar” s’encarrega de mostrar 
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en pantalla la informació que altres mòduls (“DriveSortir” i “SpaceSortir”) han emmagatzemat en 

memòria amb una freqüència determinada (mitjançant una interrupció per temporització). 

Existeixen altre mòduls comuns tal com: “Puntuar”, el qual, donat un valor i nom del joc, demana el 

nom a l’usuari per guardar-ho tot en la memòria EEPROM (memòria de dades no volàtil), finalment 

executa el mòdul “Reiniciar”; “Reiniciar”, el qual esborra el contingut de la memòria RAM (memòria de 

dades volàtil) i executa el mòdul “Iniciar”; “Retard”, el qual realitza una pausa segons un valor donat. 

Els mòduls “DriverMain” i “SpaceMain”, i els seus submòduls, són explicats a continuació: 

DRIVERMAIN 

Aquest mòdul s’encarrega d’executar els mòduls “DriverEntrar”, “DriverControlar”, “DriverSortir” i, 

finalment un retard (“Retard”) en aquest ordre i de forma cíclica. 

El mòdul “DriverEntrar”, segons l’últim valor emmagatzemat pel mòdul “Entrar”, executarà el mòdul 

corresponent (“DriverMoureDreta”, “DriverMoureEsquerra”, “DriverAccelerar” o “DriverDesaccelerar”). 

Els mòduls “DriverMoureDreta” i “DriverMoureEsquerra” s’encarreguen de desplaçar, en una unitat, 

tota la pantalla cap a la dreta o esquerra, creant la sensació al jugador de que gira en el sentit contrari. 

Els mòduls “DriverAccelerar” i “DriverDesaccelerar” disminueixen o augmenten el retard executat pel 

mòdul “DriverMain” per tal de fer més o menys ràpid el joc, creant la sensació al jugador de que 

accelerar o desaccelera. 

El mòdul “DriverControlar” ha de controlar que en la posició següent de la carretera i obstacles no es 

produeixi cap col·lisió amb el cotxe controlat pel jugador. Si no es produeix cap col·lisió, generarà nova 

carretera (“DriverGenerarCarretera”) i, ocasionalment, nous obstacles (“DriverGenerarObstacle”) i 

avançarà (“DriverAvancar”). Si se’n produeix, haurà de finalitzar la partida actual (“DriverPerdre”). 

Aquest mòdul també s’encarrega de modificar totes les variables que puguin variar la dificultat del joc. 

Els mòduls “DriverGenerarCarretera” i “DriverGenerarObstacle” s’encarreguen de generar nova 

carretera i nous obstacles (a la posició més allunyada de la pantalla) de forma aleatòria, però sempre 

mantenint un pas entremig d’una amplada mínima, la qual serà disminuïda pel mòdul “DriverControlar” 

per tal d’augmentar el nivell de dificultat. 

El mòdul “DriverAvancar” desplaça tota la pantalla cap a baix en una posició. 

El mòdul “DriverPerdre” s’executa quan el jugador xoca amb un obstacle o carretera. Aquest mòdul 

comprovarà quants intents li queden al jugador, en cas de que fos l’últim finalitzarà el joc, si no, restarà 

un intent i iniciarà una partida nova (“DriverIniciar”). 

El mòdul “DriverIniciar” s’encarrega de generar la carretera fins a omplir tota la pantalla (mitjançant 

“DriverGenerarCarretera”) quan s’inicia una nova partida. 

Finalment, el mòdul “DriverSortir” realitzarà una traducció entre les variables usades en el joc a una 

matriu apta per ser usada pel mòdul “Visualitzar”. 

SPACEMAIN 

De la mateixa forma que l’altre joc, aquest mòdul s’encarrega d’executar els mòduls “SpaceEntrar”, 

“SpaceControlar”, “SpaceSortir” i, finalment un retard (“Retard”) en aquest ordre i de forma cíclica. 

El mòdul “SpaceEntrar”, segons l’últim valor emmagatzemat pel mòdul “Entrar”, executarà el mòdul 

corresponent (“SpaceMoureDreta”, “SpaceMoureEsquerra” o “SpaceDisparar”). Els mòduls 
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“SpaceMoureDreta” i “SpaceMoureEsquerra” s’encarreguen de desplaçar, en una unitat, la nau 

controlada pel jugador cap a la dreta o esquerra, sempre i quan aquesta no estigui ja a l’extrem. El 

mòdul “SpaceDisparar”crea un projectil a partir de la posició actual de la nau controlada pel jugador. 

El mòdul “SpaceControlar” controla les possibles col·lisions produïdes en les posicions següents dels 

projectils i dels enemics. Si un enemic o el projectil d’un enemic toca la nau controlada pel jugador, 

s’executarà el mòdul “SpacePerdre”, en canvi, si és el projectil de la nau del jugador el que toca a un 

enemic, s’eliminarà aquest enemic (“SpaceEnemicDestruir”). Sempre que no es finalitzi la partida 

s’executaran els mòduls “SpaceAvancarDispar” i “SpaceEnemicControlar”. 

El mòdul “SpacePerdre” comprova quants intents li queden al jugador, en cas de que fos l’últim 

finalitzarà el joc, si no, restarà un intent i iniciarà una partida nova (“SpaceIniciar”). 

El mòdul “SpaceIniciar” s’encarrega de generar un nombre determinat d’enemics (mitjançant 

“SpaceEnemicGenerar”) quan s’inicia una nova partida. 

El mòdul “SpaceEnemicGenerar”, donada una posició, genera un enemic en dita posició. 

El mòdul “SpaceEnemicControlar” realitza les accions necessàries per a controlar les naus enemigues. 

Aquest les mourà de cantó a cantó i les baixarà quan arribin a un extrem (mitjançant els mòduls 

“SpaceEnemicMoureDreta”, “SpaceEnemicMoureEsquerra” i “SpaceEnemicBaixar”). A més, els 

provocarà que els enemics de la primera fila disparin (“SpaceEnemicDisparar”). Els mòduls 

“SpaceEnemicMoureDreta”, “SpaceEnemicMoureEsquerra” i “SpaceEnemicBaixar”, donat un enemic, 

el desplacen en dita direcció. El mòdul “SpaceEnemicDisparar” genera un projectil des de la posició 

actual d’una nau enemiga. 

El mòdul “SpaceEnemicDestruir” s’encarrega de eliminar una nau enemiga quan aquesta és disparada 

pel jugador. 

El mòdul “SpaceAvancarDispar” realitza els desplaçaments dels projectils. Quan aquest provenen de la 

nau del jugador, els projectils s’allunyaran d’ell. Quan provinguin d’una nau enemiga, els projectils es 

desplaçaran en sentit contrari. 

Finalment, el mòdul “SpaceSortir” realitzarà una traducció entre les variables usades en el joc a una 

matriu apta per ser usada pel mòdul “Visualitzar”. 

6.2. EINES DE DESENVOLUPAMENT 

En el següent apartat consistirà en una petita guia per a realitzar la compilació, la simulació i el gravat 

d’un programa en el microcontrolador. 

6.2.1. PROGRAMACIÓ I COMPILACIÓ 

Per a realitzar aquest passos, s’utilitza la suite MPLAB IDE. Aquest software està disponible a la web
4
 del 

fabricant (Microchip) per a baixar-lo sense cap cost. 

                                                             

4
 L’última versió està disponible a www.microchip.com, al menú Design, opció Development Tools, 

després s’ha d’accedir, de l’apartat Software, al link MPLAB® IDE. 

http://www.microchip.com/
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La instal·lació d’aquest software no presenta cap problema. Es pot optar per la instal·lació completa o la 

personalitzada, instal·lant, com a mínim, els components MPASM i MPLAB SIM. 

Un cop instal·lat, executarem el programa MPLAB i realitzarem els següents passos: 

1) Seleccionar el microcontrolador: al menú Configure, opció Select device, s’hi indica quin 

microcontrolador s’usa (veure Figura 31). En aquesta finestra també s’hi pot observar quines 

altres eines de desenvolupament són compatibles amb el microcontrolador usat. Escollir el 

model PIC18F452. 

 

Figura 31. Selecció del microcontrolador. (Font pròpia). 

2) Crear el projecte: en el menú Project, accedir a l’opció Project Wizard per tal de crear un 

projecte nou. 

 A la finestra de benvinguda (Figura 32), clicar al botó Next. 
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Figura 32. Project Wizard: benvinguda. (Font pròpia). 

 A la finestra de selecció de dispositiu (Figura 33), comprovar que el model de 

microcontrolador sigui el correcte, en cas contrari, rectificar-ho (el model usat en aquest 

projecte és el PIC18F452). 

 

Figura 33. Project Wizard: selecció del dispositiu. (Font pròpia). 

 A la següent finestra, selecció del llenguatge (Figura 34), escollir l’opció Microchip MPASM 

Toolsuite en el camp Active Toolsuite. 
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Figura 34. Project Wizard: selecció del llenguatge. (Font pròpia). 

 A la següent finestra (Figura 35), donar un nom al projecte. 

 

Figura 35. Project Wizard: anomenar el projecte. (Font pròpia). 

 A continuació, en la finestra d’adició d’arxius (Figura 36), afegir al projecte la plantilla 

corresponent al microcontrolador usat (PIC18F452). L’arxiu corresponent es troba a 

[Carpeta de instal·lació de Microchip]/MPASM 

Suite/Template/Object/18F452TMPO.ASM. Per tal de que la plantilla sigui copiada a la 

carpeta del projecte (i així no modificar l’arxiu original), clicar sobre la lletra A que apareix a 

la dreta fins que sigui una C. 
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Figura 36. Project Wizard: adició d’arxius. (Font pròpia). 

 Finalment, apareix una última finestra a mode de resum (Figura 37). Clicar a Final. 

 

Figura 37. Project Wizard: resum. (Font pròpia). 

3) Crear el codi: a la finestra del projecte, en aquest cas anomenada tutorial.mcw (Figura 38), fer 

doble clic sobre l’arxiu 18F452TMPO.ASM de la carpeta Source Files. S’obrirà un editor de text 

per tal de modificar l’arxiu mencionat5. 

                                                             

5
 Per tal de portar a terme el tutorial, a l’annex (12 Annex de codis) hi ha un programa senzill a mode 

d’exemple, el qual implementa un comptador binari amb sortida pel port C del microcontrolador. 
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Figura 38. Finestra del projecte. (Font pròpia). 

4) Compilació del projecte: al menú Project, seleccionar l’opció Build all (o usar la combinació de 

tecles Ctrl+F10)
6
. Si no hi ha errors, la finestra de sortida quedarà tal com la Figura 39. 

 

Figura 39. Finestra de sortida. (Font pròpia). 

Aquesta última acció genera un arxiu amb extensió “.hex” a la carpeta del projecte, el qual s’utilitzarà en 

el procés de gravat del microcontrolador. 

6.2.2. SIMULACIÓ 

La simulació o depuració del programa es realitza, també, amb la suite MPLAB IDE. Un cop programat i 

compilat el projecte, sense sortir del software MPLAB IDE, seleccionar, en el menú Debugger, en el 

submenú Select Tool, l’opció MPLAB SIM. Apareix una nova barra d’eines en el programa (Figura 40). 

 

Figura 40. Barra d’eines de simulació. (Font pròpia). 

                                                             

6
 El primer cop que s’executi aquesta opció, el programa pregunta si es vol generar codi absolut 

(absolute) o reubicable (relocatable). Escollir l’opció Relocatable code. 
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Per tal de poder observar què està passant durant l’execució del programa, s’utilitza l’opció Watch del 

menú View. En aquesta finestra (Figura 41) s’hi indiquen les variables i registres a visualitzar, a 

l’exemple, es visualitzen els registres PORTB (estat del port B del microcontrolador) i WREG 

(acumulador) i la variable COUNT (variable auxiliar per a implementar un comptador). 

 

Figura 41. Visualització de variables i registres. (Font pròpia). 

Per executar el programa, primer s’ha de realitzar un reinici d’aquest, mitjançant l’opció Reset ( ) de 

la barra d’eines Debug (o usant la combinació de tecles F6). A continuació s’executa el programa pas a 

pas mitjançant les opcions Step Into (  o F7), Step Over (  o F8) o Step Out ( )7. 

Si només es desitja conèixer l’estat de les variables i registres en certs punts determinats del programa, 

es poden introduir pauses en qualsevol línia del codi mitjançant l’opció Breakpoints ( , F2 o doble clic 

sobre la línia desitjada) i executant el programa amb l’opció Run (  o F9). 

6.2.3. GRAVACIÓ 

Per a realitzar el gravat del microcontrolador s’utilitza el software IC-Prog Prototype Programmer (versió 

1.05F) conjuntament amb hardware PIPO2. 

El hardware mencionat és un circuit de muntatge senzill. Els seus esquemes estan disponibles en 

multitud de fonts bibliogràfiques. En aquest cas s’opta per usar els esquemes publicats8 en la web 

mencionada en la bibliografia, on, a més de l’esquema, també hi ha disponible el disseny d’un fotolit pel 

muntatge en circuit imprès, el qual també és de gran ajuda per a realitzar el muntatge en placa de 

forats. El hardware es pot connectar a qualsevol ordinador personal (tipus PC) que disposi de port sèrie. 

                                                             

7 Per tal d’evitar els l’execució de rutines de retards, es recomana usar l’opció Step Over. 

8
 Veure l’Esquema circuit gravador a l’Annex de plànols i esquemes. 
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Figura 42. Hardware gravador PIPO2. (Font pròpia)
9
. 

El software mencionat, descarregable des de la web de l’autor10, no precisa instal·lació, però si necessita 

la instal·lació d’un driver (disponible a la web de l’autor sota el nom icprog.sys) si som usuaris de 

Windows NT/2000/XP. Per a la instal·lació del driver mencionat és necessari situar l’arxiu icprog.sys a la 

mateixa carpeta on estigui el programa IC-Prog (icprog.exe). Per a realitzar-la, executar el programa i 

accedir al menú Ajustes, a l’opció Opciones i a la pestanya Miscelánia (Figura 43), un cop allà marcar la 

casella Habilitar driver NT/2000/XP. El programa demanarà reiniciar i, un cop reiniciat, demanarà 

instal·lar el driver mencionat. 

 

Figura 43. Instal·lació del driver. (Font pròpia). 

Un cop instal·lat el driver, s’ha de configurar el programa. Cal especificar amb quin microcontrolador es 

desitja treballar (des de la barra d’eines, tal com es mostra a la Figura 44). 

                                                             

9 Fotografia editada amb el software d’edició fotogràfica GIMP. 

10
 www.ic-prog.com 

http://www.ic-prog.com/
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Figura 44. Selecció microcontrolador. 

A continuació cal configurar la interfície del software gravador amb el hardware gravador. Accedir al 

menú Ajustes a l’opció Tipo hardware. Configurar el programa tal com es mostra a la Figura 45, excepte 

el camp Puertos, en el qual s’hi ha de seleccionar al que correspongui al port sèrie de l’ordinador usat11. 

 

Figura 45. Configuració interfície. (Font pròpia). 

Per a realitzar la lectura, el gravat, l’esborrat, o la verificació del microcontrolador, utilitzar les icones 

corresponents barra d’eines del programa (a la , ordenades de la següent forma: llegir, gravar, esborrar i 

verificar) seguint la metodologia següent: 

                                                             

11 Normalment, és el COM 1. En cas de dubtes consultar l’administrador de dispositius de Windows 

(Panel de Control -> Sistema -> pestanya Hardware -> Administrador de dispositivos) i allà, a l’apartat 

Puertos (COM & LPT), buscar el dispositiu Puerto de comunicaciones (COMX), on X és el número de port. 
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1) Inserir el microcontrolador al sòcol del hardware gravador (amb cura de no malmetre les 

patilles del microcontrolador). 

2) Connectar el hardware gravador al port sèrie de l’ordinador. 

3) Executar el software gravador. 

4) Realitzar les operacions desitjades. 

5) Tancar el software gravador. 

6) Desconnectar el hardware gravador de l’ordinador. 

7) Extreure el microcontrolador del sòcol del hardware gravador. 

 

Figura 46. Icones de lectura, gravat, esborrat i verificació. (Font pròpia). 
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7. PREVIABILITAT ECONÒMICA 

7.1. COSTOS D’INVERSIÓ  

Per tal de realitzar una estimació del cost material del projecte, es tindrà en compte els preus dels 

components principals, als quals se’ls hi sumarà una part proporcional destinada a la compra d’altres 

components electrònics (resistències, condensadors i circuits integrats extres) i material necessari pel 

muntatge d’aquest (sòcols, material d’isolació, materials de soldadura...). 

Quantitat Concepte Preu unitari Preu 

1 Microcontrolador PIC 18F452 6,74 € 6,74 € 

6 Matriu de LEDs Kingbright TA07/TC07 o similar 2,76 € 16,56 € 

2 Display 7 segments Avago Tech. HDSP-Fxxx o similar 1,62 € 3,24 € 

2 Multiplexador Analog Devices ADG608BNZ o similar 5,05 € 10,10 € 

1 PCB doble cara 233,4x220x1,6 mm o similar 11,43 € 11,43 € 

1 Altres components electrònics Aprox. 5,00 € 5,00 € 

1 Elements auxiliars pel muntatge Aprox. 15,00 € 15,00 € 

  Subtotal: 68,07 € 

  IVA (16 %): 10,89 € 

  Total: 78,96 € 

Figura 47. Estimació de costos de material. 

Donat que el hardware gravador és reutilitzable en altres projectes, el cost material d’aquest no es 

considera en la previsió de costos. Tot i això, a mode purament informatiu, el gravador té un cost 

material inferior als 8 €. 

7.2. FINANCIACIÓ 

Donat que els costos d’inversió previstos no són elevats, no es creu necessari l’ús de cap sistema de 

financiació. S’ha de tenir en compte que està previst muntar el hardware durant les tres primeres 

setmanes del projecte, és a dir, s’haurà de disposar de la suficient capacitat econòmica per assumir els 

costos materials a l’inici del projecte. Per sort, aquesta inversió no suposa cap problema. 
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8. PREVISIÓ DE CRONOGRAMES 

8.1. TASQUES A REALITZAR 

El projecte es composa de quatre tasques principals: disseny i implementació del hardware, 

implementació del software
12

, elaboració de la documentació i elaboració de la presentació. Aquestes 

tasques principals s’han dividit en altres tasques i subtasques per tal de que l’estimació de temps 

d’execució sigui més acurada. 

El disseny i implementació del hardware es divideix en dues tasques: el disseny i la implementació. La 

primera tasca consisteix en el disseny i simulació de cada un dels blocs dels que està compost el 

hardware, la integració de tots ells i, finalment, la delineació del circuit imprès. La segona tasca 

(implementació) consisteix en el muntatge físic del hardware i les corresponents verificacions. 

La implementació del software es divideix en la implementació de tots els mòduls (els quals es 

divideixen en tres blocs: els comuns, el joc Space i el joc Driver), la integració de tots ells, la simulació del 

sistema complet i la seva verificació sobre el hardware. Per cada bloc de mòduls també és realitza una 

integració, simulació i verificació sobre el hardware per tal de detectar possibles errors de forma més 

localitzada. 

Finalment, les tasques d’elaboració de documentació i elaboració de la presentació consisteixen en 

redactar dits documents, la seva verificació, impressió dels mateixos i, per últim, l’assaig de la 

presentació. 

8.2. ESTIMACIÓ DE TEMPS D’EX ECUCIÓ DE LES TASQUES 

Per a realitzar el projecte s’ha previst que s’hi dedicarà els dies lectius des de la primera setmana fins a 

la divuitena setmana del quadrimestre de primavera del curs 2009/10, segons el calendari acadèmic de 

l’EUETIB. Durant les dues últimes setmanes es realitzen les entregues i presentacions dels projectes, és 

per aquest motiu que aquestes no són considerades. Els dies festius o no lectius tampoc s’han 

considerat per tal de donar un marge de seguretat. Aleshores, el nombre de dies totals a dedicar al 

projecte són 86 dies. 

A la taula següent (Figura 48) es mostra un resum de les principals tasques i subtasques a realitzar, 

juntament amb la seva durada prevista: 

                                                             

12
 El disseny del software ja s’ha realitzat en el present document. 
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Tasca Durada 

Disseny i implementació del hardware 15,0 

 Disseny del hardware 8,5 

 Implementació hardware 6,5 

Implementació del software 58,5 

 Implementació dels mòduls comuns 10,0 

 Implementació del joc "Space" 23,0 

 Implementació del joc "Driver" 19,5 

 Integració de tots els mòduls 3,0 

 Simulació completa 1,0 

 Verificació del software sobre el hardware 2,0 

Elaboració de la documentació 9,5 

Elaboració de la presentació 3,0 

Total: 86,0 

Figura 48. Resum de les tasques 

A l’annex (11.2 Cronograma) s’hi pot trobar el cronograma complet, amb totes les subtasques i la 

dependència entre elles. 
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9. ASPECTES CONFIDENCIA LS 

9.1. RISCOS DE LES DIVERSES SOLUCIONS 

Els principals riscos del projecte es situen en la part del hardware. Tot i que s’ha optat per un disseny 

relativament senzill, un error en aquest pot derivar en més o menys hores perdudes. Per tant s’han de 

programar diverses simulacions i verificacions dividides en petits mòduls, d’aquesta forma la localització 

d’aquests possibles errors es realitzarà de forma més efectiva.  

Per altra banda, la implementació del hardware també té riscos. Però si es realitzen les verificacions 

necessàries durant el disseny, els riscos de la implementació consistiran en soldadures, components o 

pistes en mal estat. D’igual forma que en el disseny, també serà necessari la realització rutinària de 

verificacions per tal de localitzar possibles errors a temps. 

En tot cas, en referència al disseny i implementació del hardware, s’ha d’evitar trobar-se amb problemes 

quan aquestes fases ja estiguin finalitzades. És a dir, el fet de que una part del disseny o implementació 

funcioni, aparentment, de forma correcta, no serà motiu de que aquesta no sigui sotmesa a les 

corresponents verificacions. 

Amb un hardware perfectament testejat, els riscos en el software disminueixen considerablement. Els 

possibles errors en la implementació del software podran ser depurats a temps per mitjà de 

simulacions, constituint la verificació sobre hardware una garantia extra de seguretat. No obstant, el 

software també haurà de ser sotmès a verificacions rutinàries, dividint aquest en petits blocs, a fi 

d’assegurar el seu perfecte funcionament. 

En resum, s’ha d’evitar que les especificacions i predimensionats de partida no siguin correctes, ja que 

un error en aquests suposaria trobar el problema possiblement massa tard, fet que derivaria en la 

repetició de molta feina i la conseqüent pèrdua de temps. 
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11. ANNEX DE PLÀNOLS I ESQUEMES 

11.1. ESQUEMA CIRCUIT GRAVADOR 

 

11.2. CRONOGRAMA 



Durada 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4 02/4 03/4 04/4 05/4 06/4 07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4

1. Disseny i implementació del hardware 15
1. 1. Disseny del hardware 8,5
1. 1. 1. Disseny del bloc d'entrada 0,5

1. 1. 2. Simulació del bloc d'entrada 0,5

1. 1. 3. Disseny del bloc de sortida 2

1. 1. 4. Simulació del bloc de sortida 1

1. 1. 5. Disseny del bloc d'alimentació 0,5

1. 1. 6. Simulació del bloc d'alimentació 0,5

1. 1. 7. Integració dels blocs amb el microcontrolador 0,5

1. 1. 8. Delineació del circuit imprés 3
1. 2. Implementació hardware 6,5
1. 2. 1. Isolació de placa 1

1. 2. 2. Verificació de les pistes 0,5

1. 2. 3. Soldadura de components 2

1 2

Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 Setmana 5 Setmana 6 Setmana 7
Tasca

Setmana 8

1. 2. 4. Verificació completa 1

1. 2. 5. Encapsulació del hardware 2
2. Implementació del software 58,5
2. 1. Implementació dels mòduls comuns 10
2. 1. 1. Implementació del mòdul "Main" 1

2. 1. 2. Implementació del mòdul "Configurar" 1,5

2. 1. 3. Implementació del mòdul "Entrar" 0,5

2. 1. 4. Implementació del mòdul "Visualitzar" 2

2. 1. 5. Implementació del mòdul "Puntuar" 1

2. 1. 6. Implementació del mòdul "Iniciar" 0,5

2. 1. 7. Implementació del mòdul "Retard" 0,5

2. 1. 8. Especificaió, disseny i implementació d'un mòdul de proves 1

2. 1. 9. Simulació dels mòduls implementats 1

2. 1. 10. Verificació dels mòduls implementats sobre harware 1
2. 2. Implementació del joc "Space" 23
2. 2. 1. Implementació del mòdul "SpaceMain" 0,5

2. 2. 2. Implementació del mòdul "SpaceEntrar" 0,5

2. 2. 3. Implementació del mòdul "SpaceMoureDreta" 1

2. 2. 4. Implementació del mòdul "SpaceMoureEsquerra" 1

2. 2. 5. Implementació del mòdul "SpaceDisparar" 0,5
2. 2. 6. Implementació del mòdul "SpaceControlar" 3

2. 2 7 Implementació del mòdul "SpacePerdre" 0 52. 2. 7. Implementació del mòdul  SpacePerdre 0,5

2. 2. 8. Implementació del mòdul "SpaceIniciar" 0,5
2. 2. 9. Implementació del mòdul "SpaceEnemicGenerar" 2

2. 2. 10. Implementació del mòdul "SpaceEnemicControlar" 2

2. 2. 11. Implementació del mòdul "SpaceEnemicBaixar" 1

2. 2. 12. Implementació del mòdul "SpaceEnemicMoureDreta" 1

2. 2. 13. Implementació del mòdul "SpaceEnemicMoureEsquerra" 1

2. 2. 14. Implementació del mòdul "SpaceEnemicDisparar" 1

2. 2. 15. Implementació del mòdul "SpaceEnemicDestruir" 0,5

2. 2. 16. Implementació del mòdul "SpaceAvancarDispar" 0,5

2. 2. 17. Implementació del mòdul "SpaceSortir" 2,5

2. 2. 18. Integració del joc amb els mòduls comuns 2

2. 2. 19. Simulació dels mòduls implementats 1

2. 2. 20. Verificació dels mòduls implementats sobre harware 1
2. 3. Implementació del joc "Driver" 19,5
2. 3. 1. Implementació del mòdul "DriverMain" 0,5

2. 3. 2. Implementació del mòdul "DriverEntrar" 0,5

2. 3. 3. Implementació del mòdul "DriverMoureDreta" 1

2. 3. 4. Implementació del mòdul "DriverMoureEsquerra" 1

2. 3. 5. Implementació del mòdul "DriverAccelerar" 0,5

2. 3. 6. Implementació del mòdul "DriverDesaccelerar" 0,5
2. 3. 7. Implementació del mòdul "DriverControlar" 3

2. 3. 8. Implementació del mòdul "DriverPerdre" 0,5

2. 3. 9. Implementació del mòdul "DriverIniciar" 0,5

2. 3. 10. Implementació del mòdul "DriverGenerarCarretera" 2
2. 3. 11. Implementació del mòdul "DriverGenerarObstacle" 2

2. 3. 12. Implementació del mòdul "DriverAvancar" 1

2. 3. 13. Implementació del mòdul "DriverSortir" 2,5
2. 3. 14. Integració del joc amb els mòduls comuns 2

2. 3. 15. Simulació dels mòduls implementats 1

2. 3. 16. Verificació dels mòduls implementats sobre harware 1

2. 4. Integració de tots els mòduls 3
2. 5. Simulació completa 1
2. 6. Verificació del softwate sobre el hardware 2
3. Elaboració de la documentació 9,5
3. 1. Redacció de la memòria 7
3. 2. Elaboració d'anexes 1,5
3. 2. 1. Reportatge fotogràfic 1

3. 2. 2. Acondicionament de plànols i esquemes 0,5

3. 3. Elaboració del pressupost 0,5
3. 4. Generació de la documentació en varis suports 0,5
4. Elaboració de la presentació 3
4. 1. Redacció de la presentació 2
4 2 Assaig de la presentació 14. 2. Assaig de la presentació 1
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12. ANNEX DE CODIS 

El codi escrit a continuació és un exemple de programa senzill per tal de portar a terme el tutorial de 

l’apartat 6.2.1 Programació i compilació. El programa és una modificació de l’exemple donat a la guia de 

l’usuari de MPLAB (MPLAB User’s Guide with MPLAB Editor and MPLAB SIM Simulator) proporcionada 

per Microchip (www.microchip.com -> Design -> Development Tools -> Software -> MPLAB® IDE -> 

MPLAB IDE User’s Guide). 

;****************************************************************************** 

;   This file is a basic template for creating relocatable assembly code for  * 

;   a PIC18F452. Copy this file into your project directory and modify or     * 

;   add to it as needed.                                                      * 

;                                                                             * 

;   The PIC18FXXX architecture allows two interrupt configurations. This      * 

;   template code is written for priority interrupt levels and the IPEN bit   * 

;   in the RCON register must be set to enable priority levels. If IPEN is    * 

;   left in its default zero state, only the interrupt vector at 0x008 will   * 

;   be used and the WREG_TEMP, BSR_TEMP and STATUS_TEMP variables will not    * 

;   be needed.                                                                * 

;                                                                             * 

;   Refer to the MPASM User's Guide for additional information on the         * 

;   features of the assembler and linker.                                     * 

;                                                                             * 

;   Refer to the PIC18FXX2 Data Sheet for additional information on the       * 

;   architecture and instruction set.                                         * 

;                                                                             * 

;****************************************************************************** 

;                                                                             * 

;    Filename: Tutorial                                                       * 

;    Date: 08/12/2009                                                         * 

;    File Version: 1.0                                                        * 

;                                                                             * 

;    Author: Franc Gaya Saura                                                 * 

;    Company: EUETIB                                                          * 

;                                                                             *  

;****************************************************************************** 

;                                                                             * 

;    Files required: P18F452.INC                                              * 

;                                                                             * 

;****************************************************************************** 

 

LIST P=18F452, F=INHX32 ;directive to define processor and file format 

#include <P18F452.INC> ;processor specific variable definitions 

 

;****************************************************************************** 

; Configuration bits 

; Microchip has changed the format for defining the configuration bits, please  

; see the .inc file for futher details on notation.  Below are a few examples. 

 

 

; Oscillator Selection: 

     CONFIG OSC = XT  ;XT 

 

; WatchDog Config: 

 CONFIG WDT = OFF  ;WatchDog disable 

 

; Low Voltage Programing: 

 CONFIG LVP = OFF  ;Low Voltage Programing disable 

 

;****************************************************************************** 

; Variable definitions 

; These variables are only needed if low priority interrupts are used.  

; More variables may be needed to store other special function registers used 

; in the interrupt routines. 

 

  UDATA 

 

WREG_TEMP RES 1  ;variable in RAM for context saving  

STATUS_TEMP RES 1  ;variable in RAM for context saving 

http://www.microchip.com/
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BSR_TEMP RES 1  ;variable in RAM for context saving 

 

  UDATA_ACS 

 

COUNT  RES  1  ;counter 

DVAR  RES  1  ;inner loop count 

DVAR2  RES  1  ;outer loop count 

 

;****************************************************************************** 

;EEPROM data 

; Data to be programmed into the Data EEPROM is defined here 

 

DATA_EEPROM CODE 0xf00000 

 

 DE 11h,22h,33h,44h,55h,66h,77h 

 

;****************************************************************************** 

;Reset vector 

; This code will start executing when a reset occurs. 

 

RESET_VECTOR CODE 0x0000 

 

 goto Main   ;go to start of main code 

 

;****************************************************************************** 

;High priority interrupt vector 

; This code will start executing when a high priority interrupt occurs or 

; when any interrupt occurs if interrupt priorities are not enabled. 

 

HI_INT_VECTOR CODE 0x0008 

 

 bra HighInt  ;go to high priority interrupt routine 

 

;****************************************************************************** 

;Low priority interrupt vector 

; This code will start executing when a low priority interrupt occurs. 

; This code can be removed if low priority interrupts are not used. 

 

LOW_INT_VECTOR CODE 0x0018 

 

 bra LowInt   ;go to low priority interrupt routine 

 

;****************************************************************************** 

;High priority interrupt routine 

; The high priority interrupt code is placed here. 

 

 CODE 

 

HighInt: 

 

;*** high priority interrupt code goes here *** 

 retfie FAST 

 

;****************************************************************************** 

;Low priority interrupt routine 

; The low priority interrupt code is placed here. 

; This code can be removed if low priority interrupts are not used. 

 

LowInt: 

 movff STATUS,STATUS_TEMP ;save STATUS register 

 movff WREG,WREG_TEMP ;save working register 

 movff BSR,BSR_TEMP  ;save BSR register 

;*** low priority interrupt code goes here *** 

 movff BSR_TEMP,BSR  ;restore BSR register 

 movff WREG_TEMP,WREG ;restore working register 

 movff STATUS_TEMP,STATUS ;restore STATUS register 

 retfie 

 

;****************************************************************************** 

;Start of main program 

;The main program code is placed here. 
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Main: 

 

clrf  WREG 

 movwf  PORTB    ;clear PORTB 

 movwf  TRISB    ;configure PORTB as all outputs 

 

Init 

 clrf  COUNT,A   ;initialize counter 

 

IncCount 

 incf  COUNT,F,A 

 movf  COUNT,W,A   ;increase count and 

 movwf  PORTB    ;display on PORTB 

 call  Delay    ;go to Delay subroutine 

 goto  IncCount   ;infinite loop 

 

Delay 

 movlw  0xFF 

 movwf  DVAR2,A   ;set outer delay loop 

 

DelayOuter 

 movlw  0xFF 

 movwf  DVAR,A   ;set inner delay loop 

 

DelayInner 

 decfsz DVAR,F,A 

 goto  DelayInner 

 decfsz DVAR2,F,A 

 goto  DelayOuter 

 return 

 

;****************************************************************************** 

;End of program 

 

 END 
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